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SUVAIKSZCZIO  JO 
i 1,525 MYLES

Jeszkodama Tėvo
y _____

Kansas City, Mo. — Ateida
ma in czionais peksczia, isz 
Williamsporto, Pa., tolumo 1,- 
525 mylės, Alicija Clement, 22 
m*, atėjo in palicijos stoti pra
rydama pagialbos. surasti jos 
tęva, kuris dukrelei parasze 
idant ji pasitiktu czionais. Ne
turėdama ne cento, negalėjo 
jeszkoti tėvo toliaus. Nesutiki
mas su patėviu buvo priežas
tim apleidimo pastoges moti
nos, kuri yra vedus antru sy
kiu. — Gera mergaite jog pasi- 
Bzvente atbūti tokia ilga ke
lione surasti savo tęva, kuris 
jai butu nusiuntęs ant tikieto 
5et neturėjo pinigu.
l---------------------------------

■ Butlegeriu Anglines 
į Skyles Isznyks 
■j - ----- ---
' Harrisburg, Pa. — Pagal ra- 
Įparta anglines kamisijos tai 
p,nglines butlegerines skyles 
neužilgio isznyks in kokius ke
turis menesius. Visi angleka- 
tei, arba tieji, kurie jose dirba, 
skaitlyje daugiau 2,000 žmo
gių, aplaikys darbus kariszko- 
pe pramonėse kaip tik užbaigs 
įdirbti taisės anglines skyles. 
Praeita meta tose skylėse žuvo 
įdaug žmonių.

Tas Jam Nieko
Nepagialbejo

1 Washington, D. C. — Czio- 
tiaitineje kariszkoje ligonbute- 
įje randasi kareivis kuris sura- 
jdo nepaprasta būda iszsisuki- 
mo nuo kariszkos tarnystes. 
jNesenei Roy Gibbson pabėgo 
?sz kariuomenes bet likos suim
tas ir uždarytas kalėjime. Bu
bamas kalėjime, norėjo sau už- 
jduoti liga kuri ji paliuosuotu 
fiuo tarnystes. Pradėjo jis ryti 
(Viską, kas tik jam papuolė in 
tankas kaip: stiklą, vinis, ka
butes, szriubus ir kitokius ge
ležinius dalykus.

Per koki tai laika Royo pil
kas priiminėjo viską bet po ko
kiam tai laikui sustraikavo ir 
spyrėsi geresnio maisto. Ant 
galo daktaras ji peržiurėjo ir 
putare padaryti jam operacija. 
Isz viso daktarai iszeme isz jo 
(Viduriu apie du svarus gele
žies ir stiklo. Kvailys ne tik 
kentėjo daug bet kada pasveiks 
turės atsėdėti ilga laika kalėji
me.

Sudegino Save
Plainsville, N. J. — Nusimi

nęs kad jo mylima, su kuria 
draugavo per tris metus, ji pa
niekino ir nenorėjo su juom ap- 
sipaeziuoti, Bert Morgan, 26 
metu, sustojo su automobilium 
ant kelio, artimoje kaimelio, 
apsilaiste save ir automobiliu 
gazolinu ir užsidegė. Farmerei, 
pamate deganti automobiliu ir 
jame sėdinti žmogų liepsnoje, 
isztrauke ji ir nuveže in ligon- 
bute bet in trumpa laika Bert 
mirė nuo baisiu apdegimu. Ke
li farmerei kurie ji isztrauke, 
taipgi smarkei apdege.

UŽMUSZE ŽMOGŲ

Kuris Ji Norėjo 
Perpraszyt

Newark, N. J. — Clyde 
Thackers likos nuszautas kada 
suspaudinejo ranka Beno 
Riggs. Dvi moteres, kurios sto
vėjo artimoje, sake palicijai 
buk abudu vyrai susipesze bet 
tuoj aus po tam Clyde isztiese 
ranka in Bena kad ji persipra- 
szyt ir susitaikint. Benas pa
davė ranka bet su kita iszsi- 
trauke revolveri isz kiszeniaus 
paleisdamas in ji du szuvius. 
Žudintojas dingo. Moteres vos 
apsisaugojo mirties, nes kulkos 
praszvilpe pro jas.

Kožna Diena Gavo 
Ypa Per Veidą

Altoona, Pa. — Patgyvenia po
roje tik du menesius, ana diena 
Mrs. Edna Phillips, negalėjo 
illgiaiu dialaikyti “meilingu pa
glostymu” savo vyro nes ikož- 
mal diena atlaikydavo nuo jo 
ypa per veidą. Dabar motere 
vėla geidžia permainyt savo 
pravarde ant mergiszikos ir ap- 
laikytu po 40 doleriu ant me
nesio pragyvenimui.

Net Ir Su Jo Paczia

Wellsville, N. Y. — Priežas
tis del ko Mrs. Lisette Fergu
son jesziko persiskyrimo nuo 
savo vyro, yra kad tasai pri- 
vertinejo ja ant pasidalinimo 
meiles su jo 'biznio draugu, 
William Corwell.

Vietoje būtie jam užvydusiu 
tai Ferguson privertinejo savo 
placzia idant davinėtu buczkius 
siavo draugui kad motere su 
juom važinėtu automobiliuje in 
rodhauizes ir gulėtu tam pa- 
czialm kambalryje su jo paczia. 
Ant tokios socialistiszkos mei
les motere nesutiko ir užvede 
teismą ant persiskyrimo kuri 
ir aplaike.

NENORĖJO
UŽMUSZT KŪDIKI

Pats Žuvo

Philadelphia, Pa. — Idant 
apsaugoti gyvastį mažai mer
gaitei, kuri stovėjo ant kelio, 
Frank Lusovski nukreipė au
tomobiliu in szali trenkdamas 
in konkretini mūra., užsimusz- 
dalmais ant smert. Automobi
lius sudegė ir drauge su juo su
degė Frantas.

Žuvys Edą Isz Jo
Ranku

Oshkosh, Mich. — Brian 
Getsher taip pripratino prie sa
ves žuvis, kurios randasi arti
mam ežere jog kada jis su- 
szvilpia tai atplaukia daugelis 
žuvelių kurios paima maista 
isz jo ranku po vandeniu. Žu
vys taip priprato prie jo kad 
jis paima jas in ranka o kitos 
visai nebega nuo jo o kada atei
na prie kranto nepažystami tai 
žuvys visai nebijo jeigu ju prie- 
telis randasi artimoje.

KARE

Suv. Valstijos Tures 7 
Milijonus Kareiviu 

1943 Mete
Washington, D. C. — Karisz- 

ka kmaisija mobilizacijos pra- 
nesza buk septyni milijonai 
žmonių tarnaus kariuomenėj e 
Suv. Valstijose 1943 mete ir 
kaip rodos tasai skaitlis daeis 
lyg deszimts milijonu pakol 
pasibaigs kare.

40,000 Francuzu Vaiku 
Žuvo Bėgdami Isz 

Franciįos
London — Francuziszka Rau

dono Kryžiaus drauguve ana 
diena apgarsino buk kada Vo
kiecziai užiminėjo Francija tai 
40 tukstaneziai Francuziszku 
vaiku žuvo ant keliu, bėgdami 
in saugesnes vietas isz savo tė
vynės, praeita meta. Tieji varg- 
szai neturėjo jokios prieglau
dos ir neturėjo kur pasidėti 
nes daugelis tėvu likos užmusz- 
ti arba iszguiti isz tėvynės.

Vela Sfcerdyne Czeku

Stokholmas, Szvedija — Te
legramai pranesza buk Vokie- 
cziai vela šukele skerdyne ant 
Czeku, suszaudydami, ana die
na, 130 vyru ir moterių už suo
kalbi priesz valdžia. Kelis 
szimtus uždare kalėjimuose.

Uniontown, Pa. — Trys dar
bininkai likos užmuszti eksplo
zijoj, kuri sunaikino parako 
dirbtuves Liberty Powder 
Works, netoli nuo miesto. 
Dirbtuves turėjo kariszkus 
kontraktus.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Peržiūrinėja Angliszkus Kareivius

Vokiecziai
Prie Kharkovo

Prie Sevastopoliaus Eina Smar
kus Musziai; Daug Vokiecziu 
Užmuszta; Vokiecziai Deda Sa

vo Visas Pajiegas Kad 
Kharkova Paimti

I Wellington, N. Z. — Ant 
lezionaitines salos atsibuvo dre- 
bejimas žemes kuris sukratė 
(beveik visa sala bet bledes ma
žai padare.

Washington, D. C. — Kara
lius Petras, isz Jugoslavijos, 
pribuvo in Amerika ir atlankys 
prezidentą Roosevelta ir žy
mesnes vietas ir miestus. i

Generolas Sefik Cakmak, vadas Turkiszkos kariuomenes peržiūrinėja Angliszkus 
lekioto jus kurie randasi kur ten Turkijoj o ant deszines puses matome kunigaikszti 
Gloucester!, broli Angliszkokaraliaus Jurgio, kuris peržiūrinėja Rusiszkus kareivius, 
atsilankydamas in Rusija nesenei.

Vokiecziai Neteko 10 
Milijonu Kareiviu

In Viena Meta
Moskva — Jau metas suėjo 

kaip Vokiecziai užklupo ant 
Rusijos ir in taji laika Vokie
cziai neteko deszimts milijonu 
kareiviu užmusztuju, sužeistų
jų ir paimtu in nelaisve. Rusi
ja tame paežiam laike neteko 
puspenkto milijono kareiviu, 
pagal surasza kariszko b juro.

Vokiecziu užmuszta in taji 
laika 3,500,000, eroplanu su- 
szaudyta 20,000; tanku paimta 
ir suardyta 24,000 ir paimta 
30,500 visokiu armotu. Sužeis
tųjų kareiviu, kurie pasveiko 
nuo žaiduliu, Vokiecziai vela 
sugražino ant kares lauko tik
tai 40-ta procentą o Rusai su
gražino ant kares lauko 70-ta 
procentą.

Kinczikai Musza Japo
nus Su Akmenais

Chungking, Kinai — Kinczi
kai, neturėdami užtektinai gin
klu, naudoja akmenis, maszi- 
ninius karabinus ir granatas 
priesz deszimt tukstaneziu Ja
ponu, kurie randasi prie Shan
si rubežiaus ant dideliu kalnu. 
Kinai sukrauna didelius akme
nis ant kranto kalno ir kada 
Japonai eina pro taja vieta, 
paleidžia akmenis ant einan- 
cziu, užmuszdami didelius 
skaitlius. Norints Japonai pa- 
nesze dideles bledes bet nepa
liauna irtis giliau in taja pro
vincija, Pirmutinėje dienoje 
tojo muszio, Japonai neteko 2,- 
800 kareiviu ir beveik tiek li
kos sužeista.

Amerika Paskyrė 42 
Bilijonus Kariuomenei

Washington, D. C. — Kon
gresas ana diena nubalsavo ir 
užtvirtino 42,820,003,067 dole
rius del kariuomenes ant atei- 
nanezio meto. Yra tai didžiau
sia suma pinigu kokia kada 
buvo paskirta ant tojo tikslo.

St. Thomas, Ont.—Penki ka- 
riszki lekiotojai likos užmuszti 
kada ju eroplanas susidaužė ar
timoje czionais.

MOSKVA — Vokiecziai su visoms savo 
pajiegoms siunezia tukstanezius kareiviu ant 
baisios skerdynes prie Kharkovo kuri nori pa
imti. Prie Sevastopoliaus eina taipgi smarkus 
musziai bet Vokiecziai likos atspirtį su didėlėms 
bledems. Vokiecziai nesigaili savo kareiviu ku
riuos siunezia tukstaneziais ant tuiu skerdynes 
lauku be jokios mielaszirdystes kad tik atsie
kus savo tikslą. Rusu laivai paskandino kelis 
Vokiszkus laivus ant Berent mariu.

Prie Sevastopoliaus Vokiecziai nusiuntė 
net 30,000 kareiviu bet ju negyvėlei randasi po 
visa aplinkine ir laukus. Norints Vokiecziai nu
siuntė ant Sevastopoliaus tūkstanti eroplanu 
bet padare mažai bledes. Kožnu sykiu kada Vo
kiecziai siunezia naujas divizijas savo kareiviu 
prie Sevastopoliaus tai tukstaneziai jau daugiau 
neatsikelia nuo žemes nes tukstaneziai ju žūna 
kožnam muszyje. Pagal paskiauses žinias per 
reidio tai badai jau Vokiecziai pradėjo musztis 
paežiam mieste ir miestas ketina pulti in Vokie
cziu rankas norints patys neteko tukstaneziu 
kareiviu.

88 Žuvo Su Paskandi
nimu Laivu; Tarp Ju

20 Kareivei
New England pakrasztis, 

N. Y. — Vokiszkas submarinas 
paleido dvi torpedas ant tūlo 
Amerikoniszko laivo prie szio 
pakraszczio, paskandydamas ji 
in 15 minutu. Su laivu žuvo 88 
žmones tarp kuriu buvo 20 ka
reiviu; 85 nesurandama.

Kruvini Sukylimai 
Koreoi

London — Szimtai likos už
muszti sukylimuose Koriecziu 
priesz Japoniszka valdžia Ko
reoi, Formosoje ir Manczuke, 
kuriuose likos užmuszta tūks
tantis Koriecziu ir du tuks
taneziai Japoniecziu kada Ko- 
riecziai užklupo ant Japonisz- 
ku garnizonu. Koriecziai taip
gi sunaikino 22 Japonu eropla- 
nus, padege aliejaus stotis ir 
apie deszimts laivu.

Japonai Žagejo Mote
res Ir Žudė Gyventojus

Chungking, Kinai — Kada 
Japoniszki kareiviai užklupo 
ant miestelio Lungling, iszžu- 
de daugiau kaip tūkstanti gy
ventoju, žagejo žveriszkai jau
nas ir senas moteres o kurios 
jiems nepasidavinejo, tai isz- 
pjove vidurius. Kaip vienas 
pabėgėlis iszsitare tai “buvo 
tikra pekla ir szetoniszkas pa
sielgimas Japoniecziu.” Kinai 
užmusze apie 500 Japoniszku 
kareiviu pakol miestas pasida
vė in rankas neprieteliu.

Ant Egipto frunto Vokie- ' '' 
ežiai jau nusiyrė 55 mylės ar- 
cziau prie Egipto ir Anglikai 
likos atspirtį in užpakali su di
dėlėms bledems.

Republika Argentinos, Pie
tinėje Amerikoj, iszduos kare 
priesz Vokietija, Italija ir Ja
ponija už tai kad skandina j u 
laivus be jokios priežasties.

t *



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt Lai Jiems Buna Laisve Per Pirkimą Amerikos Kares Bonu

Tėvynė, yra tai tasai krasztas 
kuriame u'žgimem su visais to 
kraszto turtais, ne tik žemisz- 
fcais bet labiausia dvasiszikais, 
su ta kalba kuria mus motinos 
iszmokino, su tais žmonimis 
tarp kuriu gyvenome, su tuom 
tikėjimu 'kuri musu tėvai mums 
jialiko.

Ar Krikszczionys gali mylė
ti savo tėvynė? Ne tiktai gali 
bet ir privalo nes Dievas ta 
meil'e inlkvepe in musu szirdis 
o Kristus neipraszalino jos bet 
žodžiu ir darbais ipaszventino 
ja'. Skaityk Evangelija o pa
šysi kaip Jis mylėjo savo žmo
nes.

Užsiginti savosios tėvynės 
tai griekas didysis ir nusižengi
mas vienas isz kvailiausiu. Ap- 
manstykite kaip kvailei ir ne
dorai pasielgtu sūnūs atsiža- 
d'tfdamas, priesz žmones, savo 
motinos! Tokiu savo pasielgi
mu, tuoj papeikimu aiplaikytn 
bet paniekinimą užsipelnytu 
akyse Žmonių. Bet atsiranda 
tdkiu neprotingu žmonių kurie 
už garbe sau skaito užsiginti 
sta'vo darbu ir pasielgimu save 
iszaugsztina bet akyse žmonių 
jie tik paniekinimla užsipelni— 
ant galo visai save pažemina.

Tėvynės kalba yra didele ir 
brangi Dievo dovana. Ji yra 
graži kaipo visi Dievo darbai. 
Dievas ja mums davė. Todėl 
kaipgi mes ja gailime niekinti? 
.0 jeigu ka's musu kalba nori 
isz mus iszpleszti ir isznaikin- 
ti, tas prieszinasi Dievo valei. 
Tėvynės kalboje mes visu grei- 
Cziausia, visu lengviausia gali
me ingyti mokslą, kaip dva- 
siszlkia, taip ir žemiszka, idant 
galėtumėm iszpildyt savo prie
dermes dėl Dievo ir žmonių.

Kaip neprotingai daro tieji 
tėvai kurie savo vaikelius pri- 
vertineja svetimoje kalboje 
mokyti poterius. Kokia ežia 
Dievo Garbe, kada vaikelis ne
suprasdamas kalbos poterius 
svetimos kalbos žodžiais! Kaip 
iszaiszkinsi jam tikėjimo mok
slia? Naudinga yra kalbėti daug 
kalbu 'bet melstis reikia tėvy
nės kalboje del to kad savo kal
boje visados lengviau iszreik- 
szti Dievui savo jausmus.

Tai-gi, mylėkime savo tėvy
nė Lietuva jeigu joje užgimei!

Liūdni laikai užėjo ant svie- 
•• to, kad sutikimo niekur nesi- 

randa; visur apmauda, visur 
apgavysta, graftas, niekas ne- 
prisotytas, kožnas pleszia, kož- 
ms norėtu kuodaugiausia tu
rėti svietiszko smagumo. (Skly
pai neprisotyti, užpuldinėja 
ant silpnesniu ir tai susitarė su 
talka; visi godus garbes o vis 
su praliejimu kraujo biednio- 
keliu ir ju gyvascziu. Visur 
nesupratimai tarp draugys- 
cziu, tarp biznierių ir ypatisz- 
kos neapykantos. Tai mat vai
sei dideles civilizacijos, ten 
daugiausia vagiu, latru, nedo
rėliu, piktadariu, girtuokliu ir 
t.t. Juk czion Amerikoj turime 
užtektinai taip prasiminusiu 
“(kas tai asz” kurie ne vos dar
buojasi del labo Lietuvystes. 
Toki szpiclei tarp tamsuneliu 
iszsiduoda “laibai mokintais” 

, bet tarp apszviestu žmonių ne- 
\ tinka jie ne arkliu pucuoti.

Profesoris Jerome Vandeidip, 
isz Lyda kolegijos pranaszau- 
ja Imk Chicagos ateinanti gent- 
Į>arte tuį’cs apie dęszįmts mi

lijonu gyventoju. Bus tai di- 
džiauses miestas ant svieto nes 
turi užtektinai vietos iszsiple-j 
toti. Jeigu miestas Chicagas 
augs ’kaip lyg sziolei augo tai 
profesoriaus pranaszavimas 
ant tikrųjų gali iszsipildyt.

Nebus pro szali supažinti 
musu skaitytojus truputi su 
Japonija su kuria sžiadien ko
vojame.

Istorija mums parodo buk 
Japonija atsirado mete 660 
priesz Gimimą Kristaus. Kokis 
tai žymus vadas, Jemmu Ten- 
ni, sumusze kėlės tautas su sa-j 
vo kariuomene po tam apsigy-i 
veno ant salos Yamato.

Japonija susideda isz penkių 
mažu salų: Nippon, kuri yra 
didžiausia, Jesso, Sikok, Kiu- 
szu ir Yamato. Po karei su Kin-1 
czikais, 1895 mete, Japonams 
gavosi daug daugiau salų isz 
ko susitvėrė didele vieszpatys- 
te susidedanti isz 59,746,975 
gyventoju. Ndkurie Japonai 
is'zipažysta Krikszczioniszka ti
kėjimą, kiti Budizmą o treti 
Sintojamiszikia tikėjimą.

Dvasia seno žmogaus, su il
ga barzda, suplyszusioms dra
panoms ir ilgais plaukais pasi
rodo senam name, kuris kita
dos buvo kliosztoriu ant Upper 
John ulyczios, artimoje Pica- 
dilly Circus, Londone. Tasai 
namas buvo pastatytas apie 
200 metu aidgal ant vietos kur 
kitados stovėjo senos kapines 
o sžiadien jame talpinasi Dai
lės Akademija kurioje randasi 
daugelis visokiu paveikslu.

Dvasia senio pasirodo ant 
trepu beveik kožna nalkti, ku
ria mate pana Elea Webber, 
dažiuretoja tosios akademijos. 
Apie savo regėjimą ji pranesze 
virszininkams kurie geisdami 
isztyrineti teisingumą, ana die
na susirinko apie dvideszimts 
ypatų in kambarį laukdami 
pasirodymo naktinio sveczio.

Apie dvylikta valanda nak- 
czia, davėsi girdėt trys balado- 
jimai, po tam szviesa, kuri pra
dėjo prisiartint prie sedincziu- 
ju, ant galo pateminta veidą 
seno žmogaus. Nešinę kas butu 
atsitikę kad nebūta suklikus 
tūla motere per fca dvasia tuo- 
jaus isznyko.

Po tuom namu randasi slap
tingi skiepai kurie likos senei 
užmarinti o taipgi ir slaptingas 
kambarys apie kuri niekas ne
žino kokioje dalyje namo jis 
randasi.

In sziuos du praėjusius me
nesius redaktorius ‘ ‘ Saules ’ ’ 
parūpino 22 moterems ir vy
rams vardus laivu ant kuriu jie 
atplaukė in Amerika. Jeigu ir 
jums toji žinia yra reikalinga, 
tai atraszykite in redakcija o 
bus jums prisiunsta aplikacija 
ant iszpildymo klausymu ir 
prasidės jesz&rbjimas laivo. 
Szimtai žmonių yra dėkingi už 
toki patarnavima nes vardas 
laivo sžiadien yra reikalingas 
del visokiu dokumentu ir uke- 
siszku popieru. Jeigu ne szia- 
dien tai ateityje toji žinia bus 
jums reikalinga.

* In laika asžtuoniu metu 
Jokūbas Kingsley isz Denver, 
Colo., likos aresztavotas 468 
kartus už visokius prasižengi
mus

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

* Vienatini daikta kuri ne
greitai gali ingyti, tai yra 
mokslas.

Suvaržytos Europines tautos, kurios sžiadien randasi po padu Hitlerio ir laikomi 
kaip gyvulei užtverti už dratines tvoros. Paliuosuokime juos per pirkimą kariszku bonu ir 
ženkleliu o bus mums ateityje dėkingi. Gali ir mus patekti panaszus padėjimas jeigu ne- 
gialbesime savo kareivius ir duosime jiems tinkamus ginklus ant apsigynimo.

“Perspekite Žmones - 
Hitleris Yra Ju

Prieszas.”
Dr. Leo Stein 

Autorius — “I Was in Hell 
With Niemoeller”

Europa, kuria asz nesenei pa
likau yra szalis baisios nakties. 
Civilizacija yra aptemdyta, ti
kyba iszjuokta prie pat altorių, 
teisybe priklauso nuo vieno 
žmogaus. Szis szetono atmatas 
savo szali pavertė in viena di
dele koncentracijos stovykla ir 
žeme, apie kuria jis taip giria
si, yra sugėrusi krauju nesu
skaitomu tukstancziu auka jo 
neapykantos ir galės geidimo. 
Pilni rajonai buvo visiszkai isz- 
naikinti. Žmonija badauja kol 
Hitleris ir jo bjaurybes kem- 
szasi visokiais skanumynais.

Už spygliuotu dratu koncen
tracijos stovyklose neinsivaiz- 
domi baisumai praktikuojami. 
Tie, kurie dar sapnuoja apie 
laisve ir teisin'gulma yra greitai 
sunaikinti szautuvais ir kirviu.

Paskutine viltis sziu nelai
mingu žmonių yra Amerikos 
szalis — szalis kryžeiviu. Ame
rikos jėgos dabar iszsklaidytos 
po septynes juras ir (penkis 
kontinentus paaukuodami sa
vo gyvybe, kad laisve visur ga
lėtu būti atgauta ir demokraci- 
ja prezervuiota. Jie tiki, kad jus 
atliksite savo pareiga pirkti 
pinigais už ka jus negalite mo
kėti krauju. Jus tikitės pasi
naudoti taikos veiszems, taigi 
jus turite prisidėti prie perga
les iszkascziu.

Jus norite pergales! Pasaky
kite jusu vyrams ir jaunuo
liams kariaujantiems ore, že
mėj ir juroj, kad jus aprūpinsi
te juos budais szita invykdin- 
ti. Pasakykite jiems kad jus 
atsisekote nuo nereikalingu 
daigiu ir pasilinksminimu ir 
kad perkate Karo Bonus ir 
ŽepkleĮlius su kiekvienu sutau

pytu centu, kaipo jusiu maža 
dalele prie pergales kainos.

Saves-apsirupinimas reika
lauja ir žmonija maldauja jusu 
pirkti Karo Bonus ir Ženkle
lius dabar, szia minuta. Nes 
jeigu Hitleris laimes, jus viską 
prarasite, net ir vilti.

Martin Niemoeller, su ku
riuo asz praleidau beveik tre
jus metus kalėjime ir koncen
tracijos stovyklose, permatė 
Hitlerio pikta minti ii' kada asz 
palikau stovykla Sachsenhau
sen, jis manės prasze — “Pa
sakyk pasauliui viską ka ma
tei. Inlspek pasaulio žmones, 
kad Hitleris yra žmonijos prie
szas.” Niemoeller balsas atsi
liepė isz gyvu numirusiu. Yra 
baisas žmogaus, kuris pradžio
je buvo apgautas, jis ir-gi tikė
jo kad naciu programa buvo 
didysis ffldoailas. Invykiai pa
tvirtino jo apmauda. Bet jis 
dar pasitikėjo Hitleriui ir pas
kutiniame pasikalbėjimo jis 
primine Hitleriui jo užtikrini
mą priesz jo instojima kancie- 
riaus vieta 1933m. kad Bažny- 
ezia lures neaprybota parama 
nalciu režymo. Pagautas savo 
spąstuose, Hitleris nusiėmė sa
vo kauke.

“Kodėl jus dalykus apsunki
nate m!an,” jis suriko. Kas su
laiko jus pripažinti kad asz tu
riu visogalio jėga bažnyczioj 
ir jos doktrinos? Jėzus Kristus 
ir-gi. buvo žmogus ir dar-gi Žy
das, kodėl asz, galingiausias, 
galingesnis už Kristų, ir kuris 
gaili daulg daugiau padaryti ge
ro negu Jis, kode! asz neturiu 
teises nustatyti bažnycziai 
dogma?”

Todėl, kad jis tikėjo in Die
va ir ne in Hitlerį Martinas 
Niemoeller buvo nuteistas gy
vu numirėliu. Szimtai tukstan
cziu kurie neprieme Hitleri 
kaipo Mesijosziu prisidėjo prie 
Niemoeller naciu atdaruose 
kapuose.

Jeigu szis gali in vykti Vo

DIEVO MOTINOS 
PAVEIKSLAS

j Vienam mieste kadaise gyve- 
no turtingas žmogus. Buvo jis 
didelis bedievis ir Szv. Tikėji
mo niekintojas. Saikydavesis, 
kai 1 jokios religijos nepripa- 
žysta.. Nusiszalino nuo tikin- 
cziuju žmonių draugystes, pa
liovė bažnyczia lankės o kuni- 

jgus tiesiog szmeiždavo (niekin- 
| dlavo).

Sukakęs 80 meta, musu pa
klydėlis sunkiai susirgo ir jau 
nlelbuvo jokios vilties kad beipa- 
gysias.

Iszlgirdo apie tai vietinis kle
bonas. Varigaismegalais gera
sis dusziu ganytojas nuėjo at
lankyti lilgoni. Mat, gaila buvo 
kunigui paklydusios Kristaus 
aveles diuszios. Bet ligonis la
bai nenoriai sveczia prisileido.

Ligonio namiszkiai eme ku
nigą piraszyti kad tasai sergan- 
cziam nei žodeli neužsimintu 
apie tikėjimą. .Szi karta ku
nigas nieko panaszaus neužsi
minė. Ligonis nelabai ant kle
bono pyko.

Kita diena, kuomet klebonas 
vela atsilanko, ligonis dar la
biau ant kunigo užpyko.

— Bet ka asz matau? — tarė 
kunigas. — Tamsta kalbi apie 
Dieva ir tikėjimą su .panieka o 
prie tamstos va, ant sienos Die
vo Motinos paveikslas kabo?

— Taip, — tarė ligonis, — 
bet ka tai in tamsta priguli!

— Ar-igi nebijai Dievo Moti
nos intekm.es. Juk tamsta esi 
masonas (bedievis) ?

— Taip, taksai esu ir daviau 
sau žodi mirti be iszpažinties. 
I’raszau iszeiti ir palikti mane 
ramybėje...

— Tuojau, vienok tamsta tu
ri prie saves Dievo Motinos pa
veikslą. Jinai padarys dau
giau ir geriau negu asz, — tarė 
kunigas ir iszejo.

Kita diena klebonas atėjo 
trcczia karta,. Kaip tai nusiste
bėjo, matydamas lipsznia-mei- 
lia. ligonio mina, vietoje piktu
mo.

— Kodėl tamsta neiszmeti to 
paveikslo, kuomet, kaipo ma
sonas, nieko apie Dievą žinoti 
nenori? — užklausė meiliai ku
nigas.

— Palik, kunige ta paveiks
lą ramybėje, — tarė ligonis. 
Tikrai esu masonas. Bet nie
kuomet ' nepraėjo Dievo Moti
nos szvente kad nehucziau del 
meiles Marijos sukalbėjas ke
liu “Sveika Marija” bet nepa
daręs ikokio-nors gero darbo. 
Szi paveiksią visuomet ger
biau.

Po ilgesnes kalbos kunigas 
paliko ligoni gana ramu, pa
vesdamas jo dusuzia Dievo Mo
tinos globai. Duszioj ligonio 
dar butą kbirksztele meiles del 
Marijos.

kietijoj, jeigu Vokietijoj Hit
leris gali iszjuokti altorius pa
keltus Dievui Žydu ir Kriksz- 
czioniu. Jeigu savo szallyje ir 
taip savo žmonių Hitleris gali 
pasiskelbti save kaipo atradė
jas naujos tikybos ir meistras 
gyvybes ir mirties, kaip jus 
Amerikoje galite tikėtis isz- 
vengti szito jeigu jis butu per
galėtojas? Ir jeigu jus praiosz- 
tumet, ar jus galėtumėt atsi- 
praszyti jusu tėvu ir ar rastu
mėt atleidimo nuo savo vaiku?

Jus turite iszloszti, arba ma
tyti swastika plevėsuojant 
virsz Amerikos ir koncentraci
jos stovyklas kiekvienoje vals
tijoje.

Taupykite Karo Bonams ir 
iszgiialbesite savo duszias!

Generolinis Prokuroras 
Francis Biddle Sžiadien 

Iszdave Sekanti 
Praneszima

DEPARTMENT OF JUSTICE 
Washington, D. C.

“Mano atyda pakreipta in 
sekama praneszima spaudoj, 
kad Missouri Universiteto 
Globėju Taryba priėmė rezo
liucija, kuri sulaiko ateivius 
nuo instojimo in Universite
tą. Universiteto prezidentas 
pareiszke, kad ta rezoliucija 
sutinka su “nusistatymu Fe
deral Bureau of Investiga
tion.”

“Nei FBI, nei bi kitas Tei
singumo Departamento sky
rius pritarė teki nusistaty
mą. Kaip tik kitaip, tankiai 
pareiksztas Departamento 
nusistatymas yra priesz skir
tumą ateiviu visuose užsi
ėmimuose.

“Jeigu szis raportas tei
singai kvotavo Missouri Uni- | 
versiteto prezidentą, tai jis 
neteisingai praneszta apie 
Valdžios Teisingumo Depar
tamento nusistatymą. ’ ’

SAPNAS MOTINOS

Ant rytojaus ligonis liepe 
paszaukti kunigą pas save; 
atsivertė, žadindamasis gailė
tis ir Marijos globai atsiduoti. 
Stiprinamas Dievo meiles, Ku
rio taip ilgai neapturejo, pri
ėmė Szv. Komunija ir Paskuti
ni Szv. Aliejais Patepimą. Jau 
kita vakar a Szveneziausioji 
Panele atidarė jam rojaus var
tus.

Žmogus gali gautis in 
dangų su puse tiek kentejimu, 
kiek jam reike gautis in pekla.

ISTORIJE apie Gregorius, 
----------------- - Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRYS Ogo 
KNYGUTES
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Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie SauJo, 
Menesi, Žvaigždes Lr Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.
\ Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj
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^Vaidulys^
Buv'o tai rudens laikas ar' 

kaip sako, bobų vasara, iszsi-i 
rengem ant medžiokles. Kaip | 
mums ant medžiokles ėjosi tai 
ta apleisiu, tik tiek pasakysiu 
jog bemedžiojant užpuolė nak- ' 
tis. Toli buvo mums pareit na- ’ 
m!on o ežia apsiniaukė. Negali-J 
mia buvo gautis namon nes tu- '. . Srejeme alpie dvi mylės kelio 
per ka nutarėme guiet arti-', 
mialusiam kaime. Keliolika •
žingslniu nuo 'kelio paregėjome 
triobeles ir pasukome in ten. 
Prisiartinę, mano brolis paba- 
ladojo in duris o už valandėlės 
paklausė prikimęs balsas:

— Kas ežia?
Supratome jog tai moteres 

balsas.
— Atidarykite, gaspadinele!
— O kas judu per vieni “Į
— Gryžtame isz medžiokles 

tai norėtume pernakvot.
— Ar judu tikrai medėjai?
— Galite dirstelėt per Įauga,

galejo szitas verskis prisižiu-1 padaręs, ka mes sziadien pa- 
ret areziaus ? — ir parode ant darome, tai nebūtumėt tiek ble- 
sunaus.

— Tai-gi, prisižiuret — atsi- tasai piktadaris jus nuskriau- 
,|)a liepe sūnelis, — kad da ir ma- do! Beje, duokite kokiu autu 

’ nepagriebtu? Asz ne kvailas! apvyniot idant nenustiptu; ry-
— Kaip matau, tai visi kva i- toj turėsite n u,gabent pas vaita 

Ii; kas jums sapno jasi, ar tai 
nebaszninkas ateina? O, asz gi
ežiau isz laižybu jog tasai vai
dykla ne kas kitas kaip tik va
gis, kuris dasižinojas, jog -esa- 

1 te bailus, tai ir ateina javus 
kult.

( — Gerai tai kalbėt, — pra- sztineis szruotais, kuriu visa 
Įkalbėjo įgaspadorius; — juk-szuvi turėjo in pasturgali su- 
'mes neesame bailus nes ir mu-1 vary ta, liepe atsigult.

dės tureja, dabar matote, kaip

ir paskui tolinus. Reikia toki 
pamokint.

Už valandos 'pradėjo Stasius 
gaspadoriu ir gaspadine per- 
praszinet, -kurie da isz baimes 
drebėjo.

Apžiurėjo paszauta su pauk-

Tukstancziai Tonu Senu Guminiu Ratu bromo kokis tai žmogus, nesz- le o tada pripilsi!
damas ilga szatra ir nori ineitii Dabar paėmė ji aniolas, nu- 

mat nosze prie žagres ir tarė:
— Ark žmogau. Adomas su

Jeva tik syki perženge Dievo

■ su kaimynas Stasius, kaip jam 
{apie tai pasakėme, nenori nei 
viena naikti ateit pas mus nak
vot.

— Tai-gi matot! Tai turbut 
ne kas kitas jum ir rugius ku
lia, kaip tik Stasius ?

— Ale kuir-gi — tvirtino gas- 
padine linguodama su galva, 
— asz sakau kad ne kas kitas 
tiktai nebaszninkas Martinas 
trankosi.

— Bet asz jums da karta kal-

kaimas 
jog ne- 
sidabri-

Ant rytojaus visas 
isz pradžių bambėjo, 
basznirika Martina su 
ne kulka paszove o ant galo
dažinojo jog tai Stasius tuoin 
vaidyklų buvo.

Negalime tikėt jog tai po 
smiert nekurie nebaszninkai 
vaikszczioja; vienok ir negali
me sakyt jog ne yra kokiu dva
siu, kuriu mes negalime matyt, 
yipacz tokiu, kurios mus pra- 
sergsti.

Szitcs krūvos senu guminiu automobiliniu ratu yra su
krautos artimoje Akron, Ohio, prie guminiu ratu fabriko. 
Czionais yra sukrauti guminei ratai isz visos dalies Ameri- 
ko, kuriuos tarpina ir padaro naujus ratus.

in rojų, bet negali nes
szatra ne galu atsukęs per bro
mą nesza bet szoiui.

Matdyamas tai musu arto-'prisakyma o bet likos isz,guitas 
jas, paszairke: isz rojaus o tu tris syk. Syki

— Ar tu gal pasiutai, žmo-| žmogų pamokinai ineitie in ro- 
gau, atsuk galu szatra o tada ju, antra pamokinai vaika kaip 
ineisi! j obuolius skint o ant galo nore-

Akimirksnyje pasijuto arto-'jai moteriszkes baczkai skyle 
jas pagiryje prie žagres beesąs, u'žkiszt, už ka daugiaus in rojų 
Nežinojo dabar, kas su jnom negryszi.
atsitiko o ant galo mislijo kad! Tai pasakęs aniolas isznyko 
tai saptnas buvo. j o artojas lyg sziadien pasiliko

Ant rytojaus vėla iszejo art;! artojum. j_
saulute užėjo augsztyn, paleis
dama savo spindullius žemyn,
budindama visokius vabalėlius' lesi, jeigu užstrajyti kaip kada 
ir vela tie taip apspito- jauezius nemokėsi.

Su ipaczia gyventi nega-

jog alrtojas nuilso, trenkė 'žag- 
ria in žeme, sėdo ir Adoma su 
Jeva keike o ant galo užsnūdo.

Adresus Gyvenimo

jeigu netikite o parodysime 
jums ir nuszautus zuikius.

Ir isz tikro moteriszke pa
žiurėjo per llataga, iszejo in 
priemene ir duris atstume.

— Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus! Ar nepriimtu
mėt aiit nakvynes? — suteme 
mus o namon toli.

— Isz duszios, — atsake gas- 
p-adine, szluostydama su žiurs
tu suolą, — iszrodote ant geru 
žmonių tai ir gerai, bus mus 
daugiaus, bus mums ramians.

— O tai del ko? — paklau
siau.

— Tai, ka ežia! ponai czion 
turėsite daug baimes.

— 'Ka jus kalbate? .
— Tik palaukite o paregė

site.
— Na kas toikis? ar vagis ?
— Kad tai tik tas!
— Ai’ da kas niekiau ? Tai 

kas galėtu but?
— Pas mus vaidinasi. Sztai 

nabaszninkas Martinas musu 
kaimynas, kuris nesenei numi
rė, dabar naktimis trankosi.

Ant tu žodžiu, mano brolis 
garsiai nusijuokė nes isz prigi
mimo buvo linksmas.

Vargingi žmones (gaspado
rius, ga&padihe ir ju 20 metu 
amžiaus sunns), nemislijo apie 
juoką ir jiems pasirodė jog mu
du buvome velniais, in medė
jus persimainia, per ka visi su 
baime ant mus alkis atkreipė.

— Ko jus taip aint mus žiūri
te? — tariau, —nebijokite, mu
du ne esame velniai o jeigu no
rite, tai persižegnosime, tiktai 
pasakykite apie ta vaidykla.

bu jog jus visi papaikot; nes 
kas jau'karta tampa nebasznin- 
ku, tas jau daugiaus isz grabo 
nekels, kibą ant paskutinio su
do. Sztai palaukite, asz jums 
ta baidylkla pagausiu tiktai ap- 
simalszinkite ir neperszkadin- 
kite man.

Tai pasakęs mano brolis uiž- 
sitaise szauldykle ir nuėjo už 
kampo grinezios; o tuom laik 
tie 'žmones grinezioja isz bai
mes drebėjo ir mislijo jog mes 
pražūsim,.

Apie vienuolikta adyna žiū
rime kad ateina kokis tai il
guose marszkiniuose žmogus, 
su augszta popierine kepure už
sidėjus inejo in kluoną, isz sza- 
lines kelis pėdus rugiu iszme- 
te ir isztikro pradėjo kult. Pri
kūlęs kiek jam reikėjo, suseme 
su1 pelais in maisza ir duris 
kluono uždaręs pradėjo eit. Ma
no brolis, paemes ant cieliaus 
žeminus sėdynės, kaip jau ne 
plumipteles... Vaidulys bai
siai suklykė, parpuolė ant že
mes ir pradėjo szaukt:

— O Jėzau! gelbėkit! Vajei, 
vajei!

Pribėgome prie vaidulio, pa
griebėme už pažastų ir pusiau 
vilkta ingabenome szaukdami:

— Na, turite savo nebasznin- 
ka! Bet žiūrėkite kaip jis dre
ba, taip kaip ir jus.

— Vajei! tai Stasius, — pa- 
szaiike visi vienu balsu.

— Ar isztikro jis?! Tai-ma
tote; juk asz jums sakiau. Na, 
ar da in vaidulius intikesite? 
O tu jaunas szeszke! kad būtu
mei priesz dvi sanvaites taip

Juodveidis Herojus 
Perlu Uoste

Trys metai atgal 19 m. am
žiaus juodveidis jaunuolis, Do
rie Miller, isz Waco, Texas, pri- 
sirasze prie Su v. Valstijų Lai
vyno. Kada buvo priimtas jis 
sake — “Busiu geras jurinin
kas.” Jo žodžiai iszsipilde.

Nesenei Laivyno Sekretorius 
Frank Knox gyre szi 22 metu 
amžiaus Teksikieti už narsu
mą Perlu Uoste. 'Citacija skam
bėjo sekaneziai:

“Už ypatinga atsi'žymejima, 
didvyriszka narsumą, nepai- 
sejima savo asmens saugumo, 
per ataka ant Laivyno Perlu 
Uoste, Gruodžio 7 d., 1941m. 
Kovodamas szale jo kapitono 
ant tilto, Milleris, nepaiseda- 
mias prieszo .užpuolimą, jo bom
bardavimą ir szuvius, padėjo 
praszalinti jo mirtingai sužeis
ta kapitoną in slaugesne vieta 
ir gryždamas prie tilto pastvė
rė maszinos-szautuva ir pyle 
kulkas in priesza, pasilikda
mas prie vietos pakol insaikyta 
jam pasitraukti nuo tilto. ’ ’

-Spauda ir radio pranesze 
apie narsumą neinvardinto 
“juodveidžio jurininko” ir tik 
daug' vėliau vaidas buvo suži
notas.

Po Perlu Uosto invykiu Do
rie Miller parasze savo tėvams 
Texas valstijoj kad jis gyvas. 
“Szie debesiai praslinks ir asz 
busiu saulėtoj pusėj. Ilgai szio 
laukia. ’ ’
—Common Council for Amer. Unity.

Vienas su jaiiike apsivedė, 
Ir velnią in grinezia invede, 
Tuojaus savo bobai atsidavė, 

Ba ir bobai pede padavė. 
Tada vyrueziai būdavo, 

Kaip vyras in dalba iszeidavo, 
Bobele po grinezas bėgiojo, 

Alų ir visko fundavojo,
Gerus laikus turėjo, 

Ne savo vyro nežiūrėjo, 
O tas nebagdlis,

Vargo vargdieiielis,
Kaip nuo darbo pareidavo, 

In grinezia neineidavo, 
Nes kitos rodos neturėjo, 
Per la'nga ineiti negalėjo, 

Biednas žmogelis varga kente, 
Ir tam vargui galas atėjo, 

pinigu pasiėmė, 
Ir po kvarabu iszdume.

Sziadien vyrelis kad ir dejuoja, 
Bet lengviau kvėpuoja, 

O bobele nežine kur din'go, 
Rodos kad in žeme inlindo. 
Jeigu norite apsipaicziuoti, 

Turite gerai apsižiūrėti, 
Ba jeigu kaltūną gausite, 

Tai greitai apsidžiaugsite.
* * *

Veluk szunvote ant sėdynės 
turėti, 

Negu su szlektu kaimynu 
gyventi,

Ba szunvote nugydinsi, 
Szlekto kaimyno neatsikratysi. 
Viena apaiczioje, kita virszuje

stovėjo.
Tenais ir daugiau Lietuviu 

užtikau,
Visokiu ten maeziau,

Bet visi puikiai užsilaikė, 
Tame laike.

Norėjo maine puikei pavieszyt, 
Prie stalo pasodyt,

Bet asz in forduka atsisėdau,
Ir namo parpiszkejau,

Kad jums viską padainuot, 
Ir už priėmimą padekavot.

Nekantrus Artojas
♦^^♦♦^♦♦X**<**Z**Z**Z**»**J**i**j**j»

Vasaros laike, kada tai di
džiausi karszcziai, visoki va
balėliai kruta, žeme o ypatin
gai molienos visa miera indžiu- 
via, vienam pagiryje stumdė 
pilku atremes artojas žagre, 
per pora susikuprinusiu jaute
liu traukiama o visoki vabalė
liai dūzgė apie jautelius; jau
teliai mėtosi in visas szalis; 
bernas pasturgali taip-gi krai
po, visas susziles, kojos ap
daužytos in grumstus bei akme
nis. O kada jau pajiegu neteko, 
atsisėdo po placziu ąžuolu, pyp
ke užsirūkę ir su rankove pra
kaitą nuo kaktos szluostyda- 
mas keike ant Adomo ir Jevos 
jog prasikalto rojuje, neklau
sydami Dievo prisakymu, per 
ka užtraukė a'nt visos žmonijos 
varga — ir taip bepiktžodžiau- 
jant užmigo.

Tame paėmė ji aniuolas ir 
nunesze in puiku darža, arba 
so'd'a, panaszu rojui, pabudino 
ir pavelijo jam naudot visokes 
gerybes, tik liepe turėt kantry
be.

Džiaugėsi musu artojas, kad 
sztai bena-udojaint visokes ge
rybes, prisiartina prie rojaus

Ir vela likos per aniuola in 
rojų nugabentu, kur vela visa 
valia gavo, tik liepe turėt kan
trybe.

Kada atvėsės artojas paval
gė ir atsigėrė, ėjo pasivaiksz- 
cziot po rojų, kad prisižiuret 
jo grožybei. Kad sztai pamate 
medyje sėdinti vaikinėti, ku
ris skynė obuolius ir nieku ne- 
apsijuoses in enti dėjo o obuo
liai pro marszkinius ant žemes 
krito. Penpyjko artojas ir pa- 
szauke:

— Jeigu neturi kuom persi- 
juost tai marszkinius in kelnes 
sulkiszkie o tada prisiskinsi.

Paėmė aniuolas artoju ir ve
la .prie žagres ji pristatė.

Kada treczia diena iszejo ar
tojas artie, ant jo negiliuko ve
jas buvo isz kitos puses girrios 
per ka ir szutino kaip puode; 
debesei pa kilo ir užsinesze ant 
lietaus. Tai-gi ta diena labiau
sia jaueziai mėtėsi.

Perimtas artojas visa miera 
piktumu, jau neiszrado žodžiu 
ant keiksmo o labiausia Ado
ma ir Jeva. Ant galo pasuko 
jauezius in pavesi, puolė po 
ąžuolu ir nepasijuto kaip užmi
go. Paėmė ji aniolas ir pasta
te rojui prie vyno szalltinio 
liepdamas jam atsigert kad 
susidrutintu. Ir vela pavelijo 
gert ir valgyt, tik kad turėtu 
kantrybe.

Ilgai artojas laikėsi kalbė
damas jog neapsigausiant dau
giaus. Kad sztai ant jo nelai
mes atvažiuoja motere su be- 
dugnine baczka semte isz szal- 
tinio vyria. Motere pila vyną in 
baczka o vynas bėga ant žemes. 
Ilgai žiūrėjo ant to netikusio 
moteres darbo kad jau ant ga
lo neteko kantrybes ir paszau- 
ke su visa gerkle:

— Per perkuriu! užkiszk sky-

Tieji kurie persikrausto iii 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maiijo 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. Tor 
del, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
---o---

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

— Tai kad szitaip, tai tuo-
jaus ponams pasakysiu:

“Nuo senei ežia gyveno tasai 
Martinas o buvo miel'aszirdin- 
gas ’žmogus ir visi davė už jo 
duszia ant Misziu o kad mes 
biedni tai nedavėm per ka da
bar turime varga. Matomai ant 
mus jis supyko nes kaip tik ja
vus nuo lauko suvežam tai kas 
naikti atejas iszkulia ir uba
gams davinėja.

Mano brolis, kaipo linksmas 
vyras, per ta ciela laika už szo- 
nu susiėmęs juokėsi norint isz 
to gaspadorei piktinosi, vienok

Padirbo Eroplanus Kurie Bombardavo Tokyo

ant galo paklausė:
— Nes pasakokite, mano 

brangiausi, kas jums pasakė jog 
tai nebaszninkas Martinas isz- 
kulineja jusu rugius?

— Ar tai mes negirdime kaip 
kulia! o vėla jis pats in mlus nu
sigandusius kalbėjo.

— Ir jus in tai intįkejote? 
Geri isz jus žmones! 0 ar ne-

Kada Generolas Jimmy Doolittle, kuris buvo vadu ero- 
planu pulko kurie užklupo ant miesto Tokyo, Japonijoj nese
nei, pribuvo in dirbtuve eroplanu in Los Angeles, Cal. kur 
susirinko visi darbininkai klausyt apie jo narsu darba su sa
vo draugais. Doolittle aiszkino darbininkams kad tai j u 
darbas buvo priežastim pasekmingo užklupimo ant Japonu 
su eroplanais kuriuos jie padirbo.

•gyveno,
Ir viena ant kitos vis 

sznairavo, 
Virszutine taip siųst pradėjo, 
Kad apatinei stygoti negalėjo.

Savininke namo nors ap- 
malszino,

Bet neapmalsze indu'kimo, 
Viena nakti taip susirupeziavo, 
Rodos kad kvailas galvas gavo.

* * *
Szitas žinutes surinkau, 

Kada Vilkesberi ana diena 
r atlririkiau,

Pro kelis pleisus važavau, 
O kaip kur ir atsilankiau.
Ant kardpartes su keleis 

kalbėjau,
Nuo juoko susilaikyt ne

galėjau,
Su akyvumu ant manės žiurėjo, 

Tai taip nusistebėjo,
Su alkyvumu ant manes 

pažiurėjo,
Ka toki tarp saves kalbėjo, 
Rodos prie žemes prikalti

Moterių Draugoves Tarėsi
Kaip Pagialbet Kareje

Ant suvažiavimo moterių Washington, D. C., ana die
na, delegates tarėsi kaip geriause prigialbet savo tėvynei 
szioje kareje. Isz kaireses puses yra:Mrs. Maurice Moore, 
pirmininke isz ŪSO, tautiszkos moterių tarybos; Mrs. Oveta 
Hobby, pirmininke moterių kariszkos drauguves ir Mrs. Pe
arl Blough, rasztininke isz USO drauguves moterių ir mer
ginu kariszku darbininkių.

ISTORIJE apie na isz ma- 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuncziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuncziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunczia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunczia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- , 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondusir Markes. :



Žinios Vietines
— Sutatoje pripuola Szv. 

Vladislovo. Pa'nedelyje pripuo
la S.S. Petro ir Povylo Apasz- 
talu.

—- Ateinanti tautiszka szven- 
te yra Neprįgulminga Diena 
arba 4-ta Julajaiuiš (Liepos).

— Musu sen'as biznierius, 
J urgis KaJleda, 700 E. Pine uly., 
randasi Pottsvilles ligonbute-' 
je, sergantis pavojingai para
lyžium.

— Juozas Miliauskas, ku
ris kitados buvo skvajeru ir lai
ke saliu'na, staigai 'apsirgo ei
damas Centre ullyczia Panede- 
lio valkara ir likos nuvežtas in 
Ashlamldo ligonbute ant gydy
mo.

— Garnys paliko sveika ir 
patogu sūneli dėl ponstvos Jo- 
inu Alansiku, 809 E. Pine uly., 
kuris gimė Locust Mountain li- 
gdnbuteje, Shenandori. Motina 
po tėvais buvo Blanche Kin- 
džeriute isz Frackvilles.

— Kalpralius Juozas Auksz- 
takalnis ir jo brolis kareivis 
Edvardas, pribuvo namo ant 
trulmįpo pasisvecziavimo ir bu- 
(vo pavieszinti per savo drau
gus.
i — Nėdelioje buvo suvažia
vimas Miliausku szeimynos 
Lakeside Parke, kurialme daly
vavo daugelis giminiu ir pažys
tamu. Gimines likos pavieszin
ti puikei ir pasikalbėja apie sa
vo praeitis, ikdžnas iszvažiavo 
namo.

— Ponstva Jonai Millerei, 
438 W. South uly., iszkeliavo 
in Detroitą, ana diena, atlanky
ti salvo gimines ir pažinstamus. 
Ponia MiHeriene po tėvais va
dinosi Franciszka Buszniaus- 
kiulte, 433 W. Spruce uly.

— Amerikoniszkas Legio
nas (kareiviu pradėjo rinkti se
nus fonografu rekordus, kurie 
yra renkalmi po visa Amerika. 
Tieji seni rekordai bus nutezys- 
tyti ir ant ju uždėta nauji re
kordai ir bus siuneziami ka
reiviams.

—' Nelaimingai pasibaigė 
“raidas” del Helenos Dursky, 
416 W. Market uly., Seredos ry
ta, artimoje Shenandorio, ku
ria, su kita mergina, pasiėmė 
du sportai in automobiliu, isz 
miesto. Važiuojant juos patiko 
nelaime kurioje mergina likos 
mirtinai sužeista aplankydama 
perskelima paikauszio ir nulu- 
žima sprando, mirdama 1:35 
valanda Ketverge ryta Locust 
Mountain ligonlbuteje. Abudu 
vyrukai likos aresztavoti. Mer
gina neturi tėvu ir gyveno pas 
savo teta pribūdama kėlės san
vaites aldgal, isz Filadelfijos. 
Dirbo ji Georges sztore.

— Poni Mare Bartasziene, 
duktė Morta ir sūnūs Vincas, 
gerai žinomas ir populariszkas 
graborius isz New Philadelfi- 
jos, ana diena motoravo in 
miešta atlankydami savo pa
žystamus ir taipgi atlankė re
dakcija “Saule®.” Acziu už 
atrilankyma.

— Pana Konstancija Valin- 
cziute, nuo 601 W.Pine uly., 
ana diena sugryžo isz Aslilan- 
do ligonbu'tes, kur buvo jai pa
daryta operacija. Drauges 
džiaugėsi isz jos pasveikimo.

— Poni Mare Czevinskiene 
[Chevins] isz Irvington, N. J., 
jos du'kte Mare ir sūnūs Anta
nas, lankėsi kėlės dienas pas 
duktere McLaughlin ’iene ant 
W. South uly. Poni McLaugh- 
liniene iszkėlivo įsu savo 'moti- 
nele namo, pasisvecziuot ten

SAULE”;: MAHANOY CITY, PA.

Isz Amerikos Amerikonai Loszia Beisbole Ant Galo Svieto

PRIĖMIMAS
Nuo Prieszininkes

SHENANDOAH, PA
—■ Povylas Kazunas, kuris 

turėjo užsiėmimą kemikaliszko 
žiniuno, valdžios departamente 
Richmond, Virginijoj, likos pa- 
szauktas in kariuomeniszka 
tarnysta ir paskirtas in Camp 
Lee, Virginia. Da jam vieta 
nepaskirta prie ko tarnaus. Po
vylas lankėsi kėlės dienas pas 
savo sesute Milda, 38 S. Jardin 
uflyczios.

kėlės dienas. Keturi metai ad- j 
gal poni Czevinskiene apleido j 
Frackville, Pa., kur gyveno per 
da'ugeli metu. Būdama mieste *
nleulžmirszo atlankyti redakci- KARSZTAS 
ja ‘ ‘Saules, ’ ’ nes yra musu sena Į 
skaitytoja ir myli skaityti 
‘‘Saule” daugiau ne kaip 'kitus 
laikraszczius. Acziu už atsi- 
lankyma.

Saint Clair, Pa. — Gerb. Ku
nigas P. P. Laumakis, klebonas 
Szv. Kazimiero Lietuviszkos 
parapijos, praleido sanvaite 
ant rekolekcijos Philadelphia, 
Pa., ir prie tois progos atsilan
kė pas savo tęva kuris ten 
gyvena.

Springfield, Ill. — Pas mus 
vis vėsus oras ir tankei pailija 
bet kada saulute užkaitina, tai 
net kaili degina.

— Ponas Jurgis Miliaus
kas, nuo 1003 E. Washington 
uly., rengėsi važiuoti in Maha
noy City, Pa., bet kada ženge 
per slenksi tai iszsisuko deszi- 
ne koja ir jau du menesei kaip 
gydosi.

— Daug žmoni/u rengėsi at
lankyti savo gimines, bet neži
no kiek valdžia duos jiems ga
zolino, todėl nežino ar galeis 
sulgryžti namo ar bus tuszczias 
ta'nikas. (Girdėjom kad valdžia 
ketina duoti daugiau gazolino 
R.].

Gary, Ind. — Birželio 13-ta 
diena, likos įsuriszti mazgu mo
terystes p. Jonas V. Valaisziu- 
nas su painia Emilija Vaikszno- 
riute, szliuba davė gerb. kuni
gas J. S. Martis, Szv. Kazimie
ro bažnyczioje. Pirma pamerge 
buvo Stella Adomaitis, antroji 
Ona Sikrabu'liute ^pabroliais bu
vo Steve Smelko ir Danielius 
Dyzacki. Vestuves atsibuvo 
Slavoku svetainėje. Jaunikis 
yra vienintelis sūnūs ponstvos 
Mares ‘ir Nik o Valasziuniu, o 
jo tėvas yra advokatu ir 
turi mieistiszka užsiėmimą. 
Nuotaka yra duktė Antaninos 
ir Vaclovo Vaiksznoriu, kurie 
gyvena ant 1065 Harrison iuly. 
Vestuvėse dalyvavo daug pa
žystamu ir giminiu: Kri'kszto 
motina nuotakos Roskevicziene 
ir dede Jurgis Gaidys su szei- 
myna ir Chicago's kelbonas 
Kunigas J. S. Martis; jaunike 
'bobute isz Schenectady, N. Y., 
prisiuntė telegrama su gerais 
linkėjimais taipgi ir dovanu; 
jaunosios brolienes motyna He
lena Jakubauskiene su siunurn 
isz Kalifornijos taipgi pribuvo 
ant vestuvių kuri praleis 
koki tai laika pas gimines. 
Korespondentas linki jaunave
džiams kanuogeriausios kloties 
naujam gyvenime.

Ottawa, Kanada. — Karalie
ne Wilhelmina, isz Holandijos, 
kuri lankėsi czionais koki laika 
iszkeliavo in Suvien. Valstijas 
atlankyt savo duktere ir anū
kes, Lee, Mass., kur svecziuo- 
sis apie penkes sanvaites.

Skaitykite “Saule”

Anderson, Pa. — Apsigink-Į 
j Javus su revolveriu ir geru 
rimbu, Zuzana Sanford, 42 me
tu, nuėjo medžioti ant savo 
prieszininkes, pas kuria tikėjo
si surasti savo vyra, kuris pra- 
leidinejo už daug laiko su pato
gia szvies-plaukia. Laike kada 
norėjo iszversti duris ir isz- 
traukti “nevierna” savo pri- 
siegeli isz meilingo glėbio savo 
prieszininkes, staigai atsidarė 
langas antram aukszte isz ku
rio pasirodė galvele Mares Nol- 
terienes kuri pradėjo szaudyt 
in Zuzana. Moterele taip persi
gando kad užmirszo apie atker- 
szinima, turėdama pasislėpti 

’ po gonkeleis nuo kulku. Apie 
deszimts szuviu likos paleista. 
Palicija pribuvo ir apmalszino 
motere ir prieszininke, uždary- 

1 darni abi kalėjime. Vyro nesu
rado nes iszszoko per langa isz 
užpakalio.

GIRTUOKLIAVO SU
ŪKININKAIS

Vyras Ja Nužudė
Hornby, Wis. — In palicijos 

stoti atėjo Jokūbas Tucker
man apreikszdamas buk jis nu
žudė savo paczia, užtikęs ja 
girta su keleis ūkininkais isz 
apielinkes.

Jokūbas taipgi sužeidė mir
tinai savo kaimyną, Andriu Ba
roną, kuris taipgi gere su jo 
motere. Jokūbas užtiko savo 
paczia girta ir pusnuogia, su 
girtais ūkininkais o kada ji be- 
go laukan, vyras pagriebė ma- 
tika su kuriuom ja sumusze 
mirtinai, kad toji mire in puse 
valandos. Kada nužudė paczia, 
vyras ėmėsi prie Barono ku
riam perskele pakauszi per ka 
jis turėjo būti nuvežtas in li- 
gonbute. Kiti pabėgo.

Laisnai Del Szliubo Ar 
Del Szunies

Pittsburgh, Pa. — Agota 
Maslovsikiene paleido paskala 
tarp kumUcziu buk jos kaimin- 
ka Jeva Skoczinislkiene, vietoje 
iszimt laisnus ant apsivedimo, 
iszeme laisnus del szunies. Isz 
to tarp kaiiminku kilo barnis ir 
Agota kirto su lazda Jevai ir 
nubėgo pas aldermona ap- 
skuinsdama savo kaiminka. 
Motere pasakė sodžiui kad tu
ri laisnus ant kuriu yra para- 
szyta kad eme szliuba pas al
dermona ant ko kaiminka at
sake kad tie laisnai yra geri 
tik del szunies ir szliuba® netu
ri jokios vertes pas aldermona. 
Sudžia paliepė kaiminkoms su
sitaikyt ir Agotai sukasi liežu
vi nes prieszingai bus privers
tas uždaryti abidvi in kalėji
mą ant atvesimo.

—• Generolai ir mokslin- 
cziai nebuvo padirbti tik pa
tys padare save kuom yra.

,— Almužna yra lengvesne 
ne kaip meile, būtie pagirtu 
yra saldžiau ne kaip girti.

— Pavyzdis yra lengvas 
mokslas, kuri visi gali iszmok- 
tl. ' . .

Amerikoniszki kareiviai, būdami net Icelandijoj, tarp sniego ir ledo, neužmirszo losz- 
ti savo beisboles bet neturėdami tinkamos lazdos, naudoja szluotkoti muszti bole. Bole 
musza žymus beisbolininkas, Jack Reisnyder o ja gaudo gerai žinomas beisbolininkas ser
žantas Lawrence Cumisky iszOhajaus. Kur Amerikonai nesirastu, turi loszti savo tau- 
tiszka loszima beisbole.

SIUNTĖ JA
IN PEKLA

Nužudė Vyra
Strasburg, Mo. — Matyt kad 

nepatiko jai žodžiai “eik in 
pekla” del Mrs. Ralph Biddle, 
kada vyras ant jos užpyko pa
liepdamas jai eiti ir i 1 Liucipie- 
riaus Karalyste”, kada abudu 
atėjo pas advokatu pasiraszyti 
ant persiskyrimo sutaikos. Ka
da motere atėjo in ofisą, priėjo 

Prigialbek Suezedyt Guminus Ratus 
• . .Gazoliną . . . Automobilius

Indekie savo elektrikini vienyius ka- 
mszezius (fuse), yra tai lengva padaryti.

GOOD FUSE 'BLOWN” FUSR

1SZTRAUKIE VISUS DRATUS
1. (CORDS) ISZ OUTLETS— 

jeigu nežinai tikrai kas yra prie
žastį iszdegimo fusu.

o NUTRAUK SVICZIU KURIS
Z. 1NLEIDŽIA ELEKTRIKĄ 1N

N AMA, atsistokie ant sausos 
lentos, bet ne ant cimento ar

I žemes, todėl elektrikas neineis

\ in narna.

\ o ISZSUKIE 1SZDEGUSI FUSA, 
\ ir indekite in jo vieta nauja, to
\ paties numaro kaip 15 užten-
\ ka del namo pareikalavimo.

kaip indet rusus
DABar 
da paszaukie eleK eialti»- 
peržiuretu kame yra P

K pERŽlUREKlTE
TU S (cords), pakol pra< 
naudoti, kitaip fusai vis 
ir turėsi daug ergelio.

VISUS DRA- 
desi ju°* 

isxdeS*

r..

YOUR ELECTRIC TRAFFIC POLICEMAN

Daugelis žmonių indeda patys elek- 
trikinius vienytis kamsztis (fuse), o 
tie ka patys to negalėjo padaryti, gali 
būtie didele pagialba laike szios kares 
ir suczedyt darbininkams laika. Yra 
tai lengva padaryti... taip kaip inde- 
ti nauja elektrikini stiklą (bulb)! Tas 
suczedina darbininko laika kuris turi 
dirbti svarbesni darba kur kitur. Tas su- 
czedys gazoliną, guminius ratus ir auto
mobilius.

Tasai elektrikini, vienytis kamsztis ar
ba kaip j, Angliszkai vadina “fuse” yra kaip 
palicijantas kuris “sulaiko” elektriką kaip 
kas pagenda. Fuse ne yra pavojingas . . . 
nes Jus apsaugoja nuo nelaimiu . 
rėkite ant rankos dabar kelis fusus 
nereikės ju jeszkoti kada sutruks.

. Teminkyte ant vieno isz szitu fusu ku- 
ris iszdege todėl sulaikė plaukenti elektriką 
m jusu narna ir apsaugojo nuo ugnies arba 
uz.ideg.mo „amo! Kada buna už daug el- 
ek nko tai mažas dratuka, sutirpsta ir su- 
laiko elektriką ir apsaugoje nuo nelaimes.

Tu- 
. o

„ niekad nenaudoki* p>w.
6. ga „ik.

ba didesnio numano ka.p
... tas yra pavojinga.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

prie savo vyro su saldžiu tnusi- 
szyipsojimu bet tasai taip buvo 
užpykęs kad su juoml nenori gy
venti, ipaliepdamlais jai eiti in 
peikia. Motere isztrauk'e revol
veri isz krepsziuko, nuszauda- 
ma vyra ant vietos.

Rado Daug Senovės
Pinigu

Sandersville, Ga. — Malka- 
kercziai, dirbanti ant czionai- 
tiries farmos, rado skylėjo 280

>

visokiu pinigu isz kuriu seniau- 
ses paeina isz 1705 meto o nau- 
jauses yra pusdoleris isz 1858 
meto. Tarp kitu pinigu randa
si ir pinigu isz Vokietijos, Pe
ru, Francijos ir Meksikos. Pi
nigai nesirado dežeje ne puode, 
tik buvo sudėti ant kruvucziu. 
Manoma kad tuosius pinigus 
užkaso kokis tai farmeris laike 
Namines Kares.

— Naudingiau'siu dalyku 
del žmogaus yra skaitymas 
laikraszczio “Saules’’.

ISZLIETUVOS
Siunczia Visus 21 Iki 

29 Metu Pabalczio
Vyrus In Vokietija

_______   Į ■ v
■ ’ ■ !

London — Vokiecziu’valdžia 
nutarė szaūikt vienu metu 
daro tarnybai visus Pabalczio 
valstybių vyrus nuo 21 iki 29 
metu amžiaus. Netrukus Lie'- 
tuvos, Latvijos ir Estijos vyrai 
bus siuneziami in Vokietiją, 
kur jie privalės isztisus metus 
dirbti Vokiecziams. Ana die
na Vokiecziai, vien tiktai Var- 
szavoje aresztavo apie 1,000 
Lenku, patyrė Britai. Visi su
imtieji bus 'siuneziami in Vo
kietija vergu darbams atlikti. 
Isz Charkovo srities pabegia 
Rusai įtvirtina, kad Vokiecziu 
užimtoji valdžia užimtuose 
miestuose iszimtais szaudo civi
linius gyventojus.

Lietuvos Ūkininkai 
Vercziami Atiduoti Vi
sus Javus Vokiecziams •

Žinios pranesza kad Vokie
cziu nustatyti pristatymui že
mes rikio įgalminiu dalys yra to
kios aujksztos jog neretai ūki
ninkai yra vercziami atiduo
ti 'daugiau, nekaip ju uk'iai pa
jėgia pagaminti. Taip yra su 
javais, bulvėmis, kiaulėmis ir 
1.1. Kai kuriems gaminiams 
yra paskirta ipapiildomos da
lys, nežiūrint to, kad ūkinin
kai ankseziau savo duokle yra 
atidavė.

Baisus Badas Vieszpa- 
tauja Ukrainoje

Stokhdlm, Szvedija — Laik- 
rasztis “Tidningen” skelbia, 
kad Ukrainoje viesZpatauje di
delis badas. Iszdalinimas 
maisto per Vokiecziu® neap- 
szauktas, ne® nėra isz ko mai- 
tyt gyventojus. Dideli Ukrai- 
niszki miestai beveik tuszti. 
Charkove, kuris kitados, turėjo 
daugiau kaip 800,000 gyvento
ju, o dabar turi tik puse tiek. 
Pragyvenimo kasZtai yra ko- 
riia 'trigubai tiek. Vienas kiau- 
szinis ikaisztuoje 20 rubliu, rin
kate Ideszro® 100 rubliu. Vo
kiecziai moka už maista mar
kėms, nes viena marke yra ver
ta tiek, kiek deszimts Rusiszk’u 
rubliu.
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