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Ant Savo Vaikeliu
Albany, N. Y. — Asztuoniu 

inetu mergaite, Betty Sonczek, 
piire baisia mirczia isz priežas
ties blogos priežiūros per Bioti
pą.

Mergaite su sesute ir brole
liu siautė pas kaimyną kur juos 
nuvede motina iszeinant in dar
bą. Kaiminka buvo prižadėjus 
motinai laikyti vaikus po savo 
globa bet būdama užimta savo 
naminiu darbu, inejo in skiepą 
su reikalu, palikdama vaikus 
be priežiūros. Tuo kart broliu
kas uždege szmoteli popieros ir 
pradėjo sukti aplinkui sesutes 
galvos. Deganti popiera puolė 
ant sesutes galvos ir akimirks
nyje užsidegė mergaites plau
kai ir szlebukes. Ant riksmo 
yaiku subėgo kaimynai, pare
gėdami gyva žibinti. Užmėtė 
divona ant nelaimingos ir už
gesino. liepsna, bet. mergaite 
baisiose kancziose mirė ligon- 
buteje.

Tasai atsitikimas tegul buna 
prasarga kitoms motinoms kad 
yienus vaikus nepalikti ne ant 
pinutos, be priežiūros.

Gorsetas Iszgialbejo 
Jai Gyvasti

Owensburg, Pa. — Gorsetas, 
kuri tuo tarpu nesziojo ant sa
ves, iszgialbejo gyvasti Mrs. 
Jevai Jackson, 42 metu, kada 
ji likos pataikinta per kulka, 
iszszauta isz karabino per koki 
tai žmogų, kuris szaude in cie- 
liu netoli jos namo ant kalno. 
Staigai motere iszirdo szuvi ir 
pajutoskausma rankoje, o an
tras szuvis pataikė jai in kruti
nę, bet kulka atsimusze nuo 
plieno kuris radosi gorsete.

Sanžine Nedave Jam 
Ramybes 

r —
Washington, D. C. — Suv. 

JValst. iždo sekretorius ana die
na aplaike laiszka ir didele su
ma pinigu kuriuos raszytojas 
laiszko buvo kitados prisisavi
nęs o dabar laiszke prisipažino 
jog sanžine ji grauže ir nedave 
jam ramybes per daugeli metu.

Sztai ka tasai Dievobaimin
gas vagis raszor “Brangus po
ne; — Sziuomi laiszku prisiun- 
cziu jums deszimts tukstancziu 
doleriu kuriuos keliolika metu 
ądgal pasisavinau isz valdisz- 
kos kasos o kadangi dabar da- 
sidirbau turtelio, per pagialba 
tu pinigu, todėl dabar sugraži
nu pinigus in kasa, su procen
tu. Tik Dievas žino ka asz per 
taji laika nukentėjau.’’

Sanžiningas nusidėjėlis ber 
tokiu sziadien mažai randasi 
ant svieto nes nusidejelei pava
idintu toki žmogų beprocziu.

BAŽNYCZIOJ 

ANIOLAS

Namie Tikras Velnes
Chicago, Ill. —Tvirtindama, 

buk josios vyras, kuris buvo 
zakristijonu czionaitineje Bab- 
tistu bažnyczioje, buvo tikru 
aniolu kada pildė savo dinsta, 
bet kada radosi namie, tai pa
sielgdavo kaip velnes ir ant tų
jų pamatu Mrs. Ernesta Elliot 
aplaike persiskyrimą nuo tojo 
vel-vyro. Toliaus motere aisz- 
kino sudžiui, .buk kada josios 
vyras radosi namie tai ji netu
rėdavo ramybes, ir tankei ja 
suplakdavo skaudžiai, bet pa- 
rapijonkoms buvo labai man
dagus, patarnaudavo visame ir 
saldžiai szypsojosi in visas.

Mate Savo Simu 
Priesz Smert

LaCrose, Kans. — Motina 
Mikolo Cassidy, turėjo nepa
prasta regėjimą priesz užmu- 
szima josios sunaus. Sūnūs 
buvo apleidęs namus keli metai 
adgal ir nežinojo kur jisai din
go. Ta nakti priesz užmuszima 
motina staigai pabudo savo 
riksmu visa szeimyna, kalbė
dama, buk mate sunu ant ka- 
riszko lauko nežinomoje vie
toje, iszbalusi kaip drobule pa
taikintu per kulka in krutinia. 
Už keliu dienu aplaike telegra
ma nuo valdžios, buk josios sū
nūs buvo kariuomenėj e ir likos 
užmusztas toje valandoje kada 
ji mate.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Vyras Apmainė Savo 
Paczia Ant Auksinio

Laikrodėlio
Albertville, Ala. — Barton 

Manate, 28 metu, ana diena su- 
gryžo namo isz Birmingham, 
turėdamas prie saves auksini 
laikrodėli ir nuėjo atlankyti 
savo broli Burtona kurio ne
matė per kelis metus. Parege- 
jas patogia paczai savo brolio, 
motere 22 metu, jis užsidegė 
karszta meile del jos. Ir mote
re pajuto ta paczia meile del sa
vo szvogerio. Ant galo vyras 
suprato j u meile ir žinodamas 
kad szirdis nemoka szposaut, 
nutarė gervalei atiduoti savo 
paczia broliui o kad už dyka 
atiduot jam buvo gaila, parei
kalavo nuo brolio auksini laik
rodėli kuris jam labai patiko. 
Brolis noringai atidavė laikro
dėli ir tuoj aus su savo marczia 
iszkeliavo in miestą, iszsieme 
laisnus ir likos suriszti mazgu 
moterystes per skvajeri.

Vyras džiaugėsi namie savo 
laikrodėliu, prižiūrėdamas sa
vo du vaikus, paliktus per pa
czia. Palipi j a dagirdo apie tai
sės mainas, tuojaus aresztavo- 
jo vyra ir jaunavedžius kurie 
dabar praleis savo “medaus 
menesi’’ pavietavam kalėjime.

ĮEir’ “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

APVERKTINAS PA
DĖJIMAS MOTERŲ

* 
Tukstancziai Moterių 
Ir Merginiu Iszvežia- 
mos Isz Lenkijos In Pa
leistuviu Vietas, Kan
kinamos Ir Žagejamos 

Bjaurai

London, Anglija. — Lenkai 
gyvenanti Anglijoj skundžia 
Vokieczius, kad užsiimieje mo
terių nevalninkysta kokio da- 
ant svieto nebuvo ir kad tie 
szetonai nusiuntė tukstanczius 
moterių ir merginu in paleis
tuviu namus ir kazarmes, kur 
su joms pasielgineje kareivei 
bjauriau kaip su gyvuliais.

Mieste Varszave, kareivei 
gaudo moteres ant ulycziu, ku
rias vėliaus iszveža in Vokieti
ja, kad užgandyt gyvuliszkus 
norus kareivius. Isz paczios 
Gdynios iszvežta per aficierius 
apie 1,800 moterių kuriuos li
kos padalytos del Vokiszku 
bestijų. Tukstancziai merginu 
likos atvežtos adgal in Lenkija, 
nes j u daugiau nereikaliavo, 
nes buvo neszczios, tosios ka 
nepasidavinejo toms bestijoms, 
jias nuŽudindavo.

Kardinolas Hlond raszyda- 
mas apie ta atsitikima pas Po
piežių, raszo: Buk Vokiecziai 
iszveždavo moteres ir mergin
as in Vokietija nevos prie viso
kiu darbu, bet isztikruju, buvo 
josios iszsiuncziamos in bjau
riausias paleistuviu urvas. Ka 
tosios nelaimingos vargszias 
ten nukensdavo, tai nei pek- 
liszkos kankes negali susily- 
gint su jais.

Tokis štai sziadieninis padė
jimas vargingu moterių ir mer
ginu užimantuosia vietosią per 
Vokieczius kuriuos papuolė in 
rankas tuju žmogiszku szetonu.

Ims Vyrus Nuo 45 Iki 
50 Metu In Kariuo

mene

Washington, D. C. — Karisz- 
ka Administracija apgarsino 
buk visi vyrai, nuo 45 iki 50 
metu, bus traukiami in kariuo
mene prie visokiu mekaniszku 
darbu, kurie yra ant to tinka
mi. Kad ir nekurie bus netin
kami sveikatoje prie kariuome
nes bet tik prie kariszku ir ero 
planu darbu.

Amerika Iszsiunte 6 
Bilijonus Svaru Mėsos

Schenectady, N. Y. —Szeszis 
bilijonus svaru visokios mėsos 
likos iszsiunsta in svetimus 
sklypus. Isz to apie 60 procen
tas bus iszsiunsta del kareiviu 
kurie tarnauje po visas dalis 
svieto.

Amerikoniszki Subma- 
rinai Paskandino Ketu
ris Japoniszkus Laivus

Washington, D. C. — Ameri
koniszki submarinai paskandi
no keturis Japoniszkus tavori- 
nius laivus tolimuosia rytosia 
ana diena. Vienas isz tujul 
laivu veže gazoliną ir likos už
degtas kuris vėliaus eksploda- 
vojo su baisiu trenksmu. Ma
noma keli szimtai Japoniszku 
laivoriu žuvo su tais laivais.

Vokiecziai Suszaude 
Apie 200 Žmonių

London.—Tik paežiam mies
te Paryžiuje, Francijoj, Vokie
cziai suszhude apie 155 žmonių 
už užklupima ant Vokiszku ka
reiviu ir pasiprieszinima priesz 
j u valdžia . Vienam Kroecijos 
kaimelija suszaude 30 gyvento
ju už nuszovima dvieju Vokisz
ku kareiviu. Berne, Szvaica- 
rioj suszaude 19 žmonių. Pa- 
naszei Vokiecziai pasielgineje 
ir kituosią sklypeliuosia kur 
gyventojai pasiprieszina priesz 
tuosius barbarus.

Amerika Iszduoda Po 
$2,000 Ant Sekundos 

Ant Kares

Washington, D. C. — Ameri
ka sziadien iszduoda kas se
kunda po $2,000, o praeita me
nesi net 5,182,000,000. In laika 
paskutinius 26 menesius ka- 
riszka departamentas iszdave 
$23,372,000,000; laivoryste 
$13,1217,000,000 ir ant kitu 
tikslu $7,782,000,000. Kada 
iszmokes tasais skolas po karei, 
tai užims daugeli metu ir kelios 
pakaleinios.

V okiecziai
Atmuszti Prie

Stalingrado
Rusai Jau Muszasi 28 Dienas 
Gindami Miestą Ir Perkirto Vo-
kiecziu Glitas; DaugVokiecziu 

Užmuszta; Francijoj Kyla 
Revoliucija

—---- --------------- --- —11 -■»
ŽINUTES

Calusa, Calif.—Seszios ypa- 
tos sudege ant smert degan- 
cziam name, laike kada visi 
miegojo.

Blairstown, N. J.— Septyni 
lekioto j ai likos užmuszti, kada 
eroplanas trenke in kaina ir 
užsidegė.

Cheyenne, Wyo.—Viena mo
tere likos užmuszta, 11 žmonių 
sužeista per sugriuvimą stogo 
naujam krome, kuri ta j a diena 
atidarė.

Atsilankymas In Ka
zarmes Bus Sulaikytas

New Cumberland, Pa. — Ka- 
riszkas sztabas iszdave ukaza 
kad svecziai daugiau negales 
atlankineti kareivius po piet 
tik Nedeliomis nes kareiviai 
yra užimti savo darbais ir netu
ri laiko ant praleidimo su gimi
nėms ir pažinstamais.

Naujas Plentas Brazilijoj

Aukszcziau matome dali pabaigto plento Brazilijoj, ku
ris bus ilgio 4,113 myliu kada bus visiszkai užbaigtas, ve
dantis isz Fort Aleza in Port Alegro. Tasai plentas buvo 
pradėtas 1936 ir bus užbaigtas 1944 mete. Žemiau matome 
darbininkus su maszinoms kasanezioms kalnus per kuri ta
sai plentas eis.

MOSKVA. — Per 28 dienas Rusai 
smarkei muszasi su Vokiecziais ir perkirto 
kariszka glyta prie Stalingrado. Tik vie
noje vietoje užmuszta apie 500 Vokiecziu. 
Prie Mozdoko užmuszta 300 Vokiecziu ir 
suszaudyta daugeli tanku ir trokusu amu
nicija. In laika trijų dienu musziu prie 
Stalingrado likos užmuszta apie 3,000 
Vokiecziu.

Prezidento Roosevelto pasiuntinys Wen
dell L. Willkie pribuvo in Rusija, inteik- 
damas laiszka del ministerio Molatovo. 
Willkie likos pasveikintas per didele minia 
žmonių.

Rusija jam apreiszke, kad dabar butu 
geras laikas pradėti antra frunta su pa
gialba Ameriko ir Anglijos, kad greieziau 
užbaigti kare. Rusija taipgi padekavojo 
Amerkui už prisiuntima ginklu, maisto ir 
amunicijos.

Žinia pribuvo in New Yorko, buk 
Vokiszkas kariszkas laivas “TIRPITZ” li
kos paskandytas prie Norvegijos pakrasz- 
cziu su daugeli laivoriais.

Amerikonai pasirengineja ant ketvirto 
užklupimo per Japonus ant Solomono Sa
lų, bet Amerikoniszki eroplanai yra pasi
rengia ant tojo užklupimo ir ketina juos 
karsztai pasveikint.

Francijoj patrijotai pradėjo smarkei 
veikti prieszais savo nevidonus Vokieczius. 
Sudegino kariszkas kazarmes, užmusze ke
lis kareivius ir iszverte kelis ginkluotus
trokus Paryžiuje, tris geležkelei likos isz- 
neszti su dinamitu. Po visas dalis kyla
maiszacziai, kuriuosia užmuszta daugeli
Vokiecziu. ' ^i’Ąįįį



Kas Girdėt
iii r.

loszti ir pasiėmė sau du drau
gus kurie neprileido kitu ka
reiviu kad ji prikalbint prie to
limesnio loszimo.

Musu Amerikoniszki karei
viai užsilaiko malsziai laike tu
ju 'kelionių ir visi turi norą ant 
sutikimo neprieteliaus ir ji su-

9 Apskaityta kad Suv. Valsti
jose randasi net 117,000 nere
giu. Ketvirta dalis tuju nelai
mingu ypatų yra suvirszum 75 Į pliekti o ypatingai geltonsku-
metu amžiaus o trys penkta-.rius Japonczikus. 
dalys turi daugiau kaip po 55 
metus. Nelaimes buvo priežas
timi aptemimo akiu 21 procen- ' 
iui. Ant kožno szimto neregiu 1 
moterių randasi 111 vyrai. 
Tarp nigeriu yra 146 neregei 
ant kožno tukstanezio žmonių 
o 75 ant Ikožno szimto tukstan
cziu tarp baltųjų žmonių. Apie 
4Ž5 tuksfaneziai žmonių yra 
heregiais tik ant vienos akies.
j ::
į Sztai naujausios mados nuo
taka.- . . , c

Jattriavėdžiai sttgryžia isz sa
vo saldžiosios keliones po 
azliiibui, tarp kitko, vyras pra
de jo kalbėti apie pirkimą namo 
bet jaunavede, naujos mados 
m'ėrgina, atsiliepe in savo vyra 
sekanezta:

Szirdžiuk, kam pirkti narna ? 
Juk asz gimiau ligonbuteje, už
augau seminarijoj del merginu, 
buvau iszmokyta kolegijoj, su
sipažinau su tavim ir meilinau- 
fci automobiliuje, paėmiau 
sžliuba baeiiyczioje, praleidau

1 laika tat golfo, vakarais ėjau 
j ant paveikslu o kada apsirgau, 
ntivažiavau in ligonbute o ka
da numirsiu, busiu palaidota 
per gra’boriu. Ar 'žinai ka? Ge- 
fiau' pastatyk garadžiu su 
miegkam'bariu ant virszaus, 
tai bus daug parankiau. Kam 
gziataums namas? Visai nerei
kalingas. — Vyras sutiko ant 
to.
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AMERIKOS PULKAI RANDASI VISUR; IN NE VOGK, NORINTS 
' ESI VARGSZU40 VIETŲ PASAULYJE

Amerikoniszkas kariszkas 
departamentas apreiszke buk 
isz priežasties stokos vyru prie 
visokiu darbu, szau’ks moteres 
ir merginas prie visokiu darbu, 
sziadien tuju moterių randasi 
prie darbu 300 tukstancziu ku
rios dirba anuotas, tankas ir 
kitokius ginklus reikalingus 
del kariuomenes o taipgi rasz- 
tinycziose. Manoma kad tasai 
skaitlis moteriszku darbinin
kių pasidaugins dvigubai atei
nanti meta.

' Visoki geradejai duoda rodą 
tėvams idant turėtu vaikus po 
bausme nusidėjimo bet jeigu 
szaukia duonos, niekas nenori 
tupintis apie svetimus vaikus. 
jViehi turi saVo vaikus, kiti 
szuniukus o vėla kiti glamonė
jasi su katėms, bezdžionkoms, 
paukszcziais ir t.t.
’ Panasziai atsitiko su Henri- 
kiii Houmsman, isz Philadel- 
phijos. Apleistas, be pinigu, ne
galėjo žiūrėti ant vargo savo 
mylimos paezios ir vaiku,— 
nutarė užbaigti viską su pa- 
gialba gazo. Laikraszcziai 
trumpai aprasze apie mirti to
jo vargszo, gal mielaszirdingi 
žinones giliai atsiduso ant V* *■ • » e e evąrgszo darbininko ir po vis
kam.

I ft t

Gal mažai tas gali apsvars
tyti naudingumą citrinos (le- 
monsu). Kas žino, kad szmote- 
lis citrinos uždėta ant skau- 
danczio danties ji iszgydo? 
Kad szmotelis citrinos irikisz- 
ta iri nosi sulaiko bėgimą krau
jo? 'Tieji, kurie kenczia ant ru- 
tnątizmo, privalo naudoti citri
nų nes siultys citrįno praszali- •V. 11 į . - • ■ % >• • ■ ■ '
ria. szlaprmo rriksztis, kas yra 
priežastim rumatizmo. Kam . . . 'S '
Skauda galva, tegul iszgeria 
juodos kavos su citrinų o 
skausmas pereis.

Ir daug daugiau naudinga 
citrina ant praszalinimo viso
kiu nesmagumu.

Kareiviai .'kurie plauke in 
Europa ant karisžku lauku, 
praleidinejo nriobodu laika, 
loszdami kaulukus. Pirmutinė
je dvejose dienose kelionėje tu
jas Amerikoniszkas kareivis 
iszlosze tūkstanti doleriu nuo 
savo draugu. Pinigus insidejas 
jp ^įszeniu, paliovė tbįiąus

Tulas Kanadisžkas aficie- 
rius, kuris turėjo giliuki pa
bėgti isz Japonisžkos nelaisvės 
apraszineja baisu padėjimą 
Ameri'koniszku ir Angliszku 
ne'lais viu, su kuriais pasielgi - 
neja arsziau ne kaip su neval- 
ninkais.

Visi nelaisvei yra taip silpni 
kad vos gali pastovet ant kojų. 
Daugelis isz ju serga visokioms 
ligoms. Vienam abaze radosi 
apie 7,000 nelaisviu isz kuriu 
mirdavo daugelis kasdiena ir 
laidodavo juos ant vietos. Ne
laisvei neturi muilo, neįgali 
skustis ne praustis, aplaiko tik 
szalto vandens ir 16 szauksztu 
ryžiu ant dienos. Aficierius 
Benjaminas PrOul pergyveno 
to je peiktoje per 34 dienas ir pa
sisekė jam isz ten pabėgti.

Jo apraszymai privalo pri- 
budint Amerika kad žinotu kas 
mus visus laukia, jeigu gautųsi 
in Vokiszka nelaisve arba Ja- 
ponisžka. O bet Amerikiecziai 
pasielgineja gerai su Japonisz- 
kais nelaisvais kad net patys 
nelaisvei stebėsi isz tokio pasi
elgimo.

Tan'kei duodasi girdėt tarp 
žmonių kad musu Liėtūviszka 
jaunuomene nekalba Lietuvisz- 
kai o tėvai rugoja kad “ju vai
kai nenori kalbėti Lietuvisz- 

: kai.”
Jauni daktarai, dentistai, ad

vokatai ir kiti amatninkai, už
dedanti savo ofisus, aplaikine- 
ja Lietuviszkus ’kostumerius ir 
tada su sarmata prisipažysta 
kad “nemoka kalbėti Lietu- 
viszkai, ne raszyti ne skaityti.” 
Likos isztyrineta kad geriau
sia pasiveda tiems biznieriams 
kurie supranta ir kalba savo 
tautiszka kalba ir- rūpinasi sa
vo tautiszkais veikimais. No- 
rints isz jaunuomenes tieji pro- 
fesijonaliszki vyrai ėjo isz pra
džių in parapijines mokyklas 
ir sziek tiek iszmoko Lietuvisz- 
kai bet kada jas apleido tai vi
sai užmirszo ka buvo iszmokia 
nes nesitobūlino toliaus tame 
moksle o pridk tam tėvai nepri- 
vertiriejo juos ant kalbėjimo 
Lietuviszkai namie.

Po teisybei kitados pamatu 
Lietuvystes buvo bažnyczia, 
mokykla, laikraszcziai ir orga
nizacijos bet tas viskas dingo. 
Tik sziadieiiinei laikraszcziai 
ir organizacijos gali užlaikyti 
Lietuvyste ir prispyrimas jau
nuomenes kad skaitytu laik- 
raszczius ir kalbėtu daugiau 
Lietuviszkai su tėvais namie.

ti ateityje, tai ji da apgini. 
Ateityje to labai gailėsiesi.

Motina vargingo vaiko labai 
užpyko ant savo kaiminkos 
už tokiuls žodžius ir pradėjo 
nuo jos szalintis.

Motina turtingo vaiko sugry- 
žo namo ir prietelysta tarp tų
jų dvieju vaiku pairo.

In kelis metus vėliaus pasi
rodė kad tasai mažas vagilius 
iszaugo ant didelio automobi
liu vagies ir li’kos nubaustas in 
pataisos namus..

Buvo didele sarmata ir gai
lestis vargingo vaiko. Sunku 
tokiam vaikui kada užauga ap- 
laikyti gera darba, nes ant kož- 
no žingsnio klausinėja jo, del 
ko likos nubaustas in pataisos 
narna.

Taigi pradėjo nuo pavogimo 
mažos zoboveles automoįbiluko 
o pasibaigė su vagyste didelio 
automobiliauis!...

pirko del savo draugo kuris tu- ' 
rejo “parte” dėžutė saldumy- - 
nu. Kada nunesze savo drau
gui dovana jau rado fenais sa- ’ 
vo varginga dranga. 1

Vaikas kuris apvaiksztinejo ’ 
savo varduves, padekavojo už 
dovana ir parode jam puiku ■ 
automobiliu, kuri aplaike nuo , 
vargingo vaiko.

— Žiurėkie kokis gražus 
automobilius,—tarė draugas.

— Tai mano automobilius,— 
paszauke turtingas vaikas. — 
Jis dingo isz mano namo! Tai 
tu ji man avogei, — suszuko 
ant vargszo. Atiduokie man 
mano locnasti!...

—■ Ne atiduosiu, aptakiau 
dovana ir pasilaikysiu sau!. ..

Turtingas vaikas mėtėsi ant 
vargszo su kumsztems, kad a- 
tiduotu pavogta automobiliu.

Vaikutis graudžiai apsiver
kė ir nubėgo namo.

Motina turtingo vaiko jaus- 
damosi nuskriausta., nuėjo pas 
vargingo vaiko motina su 

; skundu ir apsakė apie visa at
sitikima. Bet motina vaiko 
malszei atsake:

— Na tai kas?!... Pavogė 
zobovele ir davė draugui kaipo

; dovanele. Asz neturiu pinigu 
; del pirkimo dovanu!. ..

—■ Mano miela, tokiu bildu 
vaikas mokinasi prisisavyt ki-

> tu locnasti. Vietoje ji nubauls- 
• ti ir uždrausti imti kitu locnas-

Daugelis yraJ tokiu žmonių 
kurie sako: “ Jis vagia isz 'bė
dos. ’ ’

Yra tai netikras iszsireisz- 
kimas. Ar tai isz ’bėdos ar kitu

Septyniais menesiais po Per- lottiistais ir vietiniais gyvento- 
lu Uosto invykiu Amerikos jais bet Karo Departamentas 

ta neužtvirtina. Karo Departa-j 
mentas nesenei pranesze kad1 
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Amerikos purkai dabar randa-1 . ,v • ,. r1 , prieizaszcziu; vogti negalima ir
si Naujoj Giunejoj. Į

Afrikoj, Amerikos kareivius Į 
matome gatvėse Brazzaville, 
sostine French. Equatorial Af
rica, dabar rankose laisvu 
Francuzu; ir gal Leopoldville, 
sostine Belgijos Kongo. | 

Daug ju randasi Eritrea, Ita
lijos žuvusioj kolonijoj ir to-l 
liau in sziaurus randame ju 
Egipte, netoli Libijos ’kovos 
lauku ir net paeziose Libijos 
kovose.

Amerikiecziai randasi Azi
joj, Irane, valdiszkus vardus 
Persijos, ir Indijoj. Ir ten ’kur 
musztynes arsziausios Burma 
tankumyne ir prie Chinijos 
Burma Kelio, skaitlius Ameri- 
kiecziu, American Volunteer 
Group, isz Amerikos lakunu 
per ilgus, sunkius menesius su
laikė Japonus drauge su 
Chiang Kai Shek tvirtais pul- 

. kais. Jie nesenei prisidėjo prie 
Amerikos jegu, iszkeldami 
Amerikos vėliava toje pasaulio 
dalyje.

Ir apart tu svetimu avanpos- 
tu, yra tuzinas arba daugiau 
kitu vietų kurias Suv. Valstijos 
kareiviai turi saugoti. Alaslkoj 
pulkai yra Sitkoj, Kodiak ir 
Dutch Harbor, nesenei po Ja
ponu užpuolimui.

Panama tvirtai saugojama, 
ypatingai Panamos Kanalo zo
na. Virgin Salose ir Puerto Ri
co, Karaibišžkose jurose, Ame
rikos kareiviai apsistoja. Ir be
reikalinga minėti Hawaii ir 
Perlu Uosta. Užpuolimas ant 
Perlu Uosto intraulke Amerika 
in kara.

Midway Salos irgi yra vieta 
puikaus laimėjimo ir kad nors 
Amerikos visuomene apie ja 
nieko nežino bet sziadien yra 
paprastas žodis, kuris visiems 
primena pavyzdi Amerikos 
didvyriszkumo. Amerikos Sa- 
mao, nėr gerai žinoma vieta ir 
mažos Johnston Salos, Palmy
ra Salos ir kėlios kitos Pietų 
Pacifike, bet jos visos, pirmu 
kartu savo istorijoj, dabar žino 
inspauda Amerikos militarinio 
bato. Jos saugoja musu gyvy
bes linija tarpe Amerikos va
karu pakraszczio ir Australi
jos.

Kada visa Amerika gailesta
vo kada Baatan’as buvo isz- 
kraustytas ir kada Corregidor 
puolė bet Karo Departamentas 
pavėlina mums žinoti, kad ne 
visos Filipinų Salos Japonu 
užimtos, kad Amerikos vėliava 
plevėsuoja nekurtose salų daly
se kur Amerikos kareiviai, nu
kirst nuo savo pirmųjų vienetu 
vis kovoja su vietiniais Filipi- 
niecziais ir vietiniais civiliais.

Priesz Perlu Uosto užpuoli
mą nebuvo tikėta kad bus gali
ma taip greitai perkelti Ameri
kos pulkus in visus pasaulio 
kampus. Bet kad Amerikos ka
reiviai saugoja pasaulio laisve 
visose pasaulio dalyse tik inro- 
do kad Dede Samas bus prisi- 
renges%el sekamu sunkiu me
nesiu.
—Common Council for Amer. Unity

—■ Afrike yra statomas fa
brikas kuriame iszdirbines po 
du milijonus tonu plieno.

ginkluoti ’kareiviai patroliavo 
visas pasaulio jūres ir turėjo : 
stovyklas ’kiekviename konti
nente, apart kontinentines Eu- ; 
ropos.

Szis iszskirstymas kareiviu 
ir jūreiviu — ju skaicziu nega
lima iszduoti — perkele Dėdės 
Šamo jaunuolius in ’beveik 40 
vietų per visa pasauli. Gal 
kiekviena szeimyna turi savo 
kareivi ar tai szaltuose sziaU- 
ruose ar Afrikos tankumynuo
se.

Laivynas kalbindavo jaunuo
sius instoti su žodžiais — “Sto
kite in Laivyną ir matykite 
pasauli” — bet sziadien netik 
Laivyirias bet Armija, marinai, 
slauges, oro stocziu darbinin
kai ir civiliniai mechanikai yra 
visose pasaulio dalyse.

Kur jie nebutu — ir kaikurie 
isz ju randasi 12,000 myliu nuo 
Amerikos — gyvybine linija 
sujitngta su naminiu frontu. Ir 
aprūpinti ta vis auganczia mil- 
žiniszka armija, kuri kaip Pre
zidentas Rooseveltas nurodė 
gali tapti szeszi arba deszimt 
skirtingi Amerikos Expedi
tionary Forces, ne vienas kaip 
pereitame kare, yra daug keb
lesnis ir sunkesnis darbas negu 
perkėlimas kareiviu. Nepai
sant mil'žiniszkuma darbo mu- 
sumilitariniai virszininkai ne
tiki sulaukti neinveikiamu 
kliucziu apginkluoti, pavalgy
dinti ir susineszti su musu ka
reiviais taip ilgai 'kol ju broliai 
ii' seserys, ju tėvai ir motinos 
vis iszdiribineja pergalei lau
kuose, fabrikuose, kasyklose ir 
szapose.

Isz beveik 40 vietų, kur Ame
rikos kovojantieji vyrai szia
dien apsistoja 25 vietos yra 
svetimose žemese, daugiausia 
Suv. Tautu szalyse. Paprastas 
Amerikietis apsipažinęs su ne
kurtomis vietomis, bet jis nie
kad nei negirdėjas varda kitu.

In rytus sziaur-Atlanto musu 
kareiviai yra Newfoundlandi- 
joj, dalis Kanados; Greenlandi- 
joj, Danijos lobnastyje; Icelan- 
dijoj, valstybe sujungta su Da
nija; Sziauru Airijoj ir Angli
joj.

Karai'bisžkose jurose ir in 
rytus nuo Floridos, Amerikie
cziai skaitlingai saugoja Britu 
locnastis. Tos vietos yra Ber
muda, trans-atlantinio orlaivio 
sustojimo vieta, Bahama Salos 
ir mažesnes salos Antigua ir 
Saint Lucia.'Yra Amerikos ka
reiviu Kuboj, Guatamala ir 
Centrales Amerikos žemese. 
Tu dvieju szaliu valdžios su 
Suv. Valstijoms paskelbė kara 
priesz Aszi. Holandu salos Aru
ba ir Curacao, netoli Venezue
lan pakraszczio, maloniai pri
ėmė Amerikos kareivius ir Pie
tų Amerikos kontinente, Bri
tu Guiaina ir Olandu Surinam 
pavede svarbias kariszkas vie
tas Amerikos jėgoms.

Žiūrėdami in kita pasaulio 
dali, Amerikos kareivius dide
liais skaitliais randame Nau
joj Zelandijoj kur, su tu salų 
vietiniais pulkais, jie neduoda 
Japonams insibriausti in pie
tus. Ir musu kareiviai su lais
vais Francuzu kareiviais bend
rai tarnauja Naujoj Kaledoni
joj ir artimose salose po Fran
cuzu vadovybe;

Gauname žinių kad Ameri
kos kareiviai vis kovoja O'lan- apie Jezu Kristų. ■ 20 Centai, 
du Rytu Indijoj su Olandu ko-

'yra uždrausta.
Į “Jeigu vagi, esi vagiu, o 
vagis yra pavojum del visuo
menes. ’ ’

Tula szeimyna susidedanti
isz tėvu ir trijų vaiku, buvo 

I sunkiam padėjime, nes tėvas 
i radosi ligonbuteje, o motina su 
vaikais-radosi ant “relifo.”

‘ Todėl vaikai neturėjo jokiu 
zoboveliu itasaldumynu, ne jo
kio pasilinksminimo. Vienas 
isz vaiku, susidraugavo su šu
neliu kaimyno M., kurie radosi 

. geresniam padėjime 
i iie-

Ju šuneliui nieko 
vo, turėjo drapanų, 
nu ii’ zoboveliu. Tasai vaikas 
vis skundėsi jog jam dingdavo 
visokios zoboveles. Bet tėvai 
jam aiszkino’kad jis gal jas pa
dėdavo kur ’kitur todėl dingda
vo nežine kur.

Tula diena tasai turingesnis 
vaikas ir jo vargingas draugas 
likos užpraszyti ant varduvių 
“partes” pas kilta valka.

Turtingas vaikas aplaike 
nuo motinos viena doleri ir

ne kaip

nesto'ka- 
salduiiny-

Ko’žnoje szeimynoje privalo 
vieszpataut rustos tiesos, kad 
nieko niekam neimti ir saugo
tis nuo vagystes kiek galima 
kaip ugnies! Tėvai privalo 
sergėti vaikus, kad niekam ne
imti nieko be pavelinimo. Jei
gu vaikai syki ka pavogs tai 
pradės priprasti daugiau prie 
vagystes. Eina in kalėjimą. O 
kaip kada vagis būna ir ža
dinio jum!... —F.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

— Brazilijoj auga 1,000 in- 
vairiu patart.

Istorija apie Amžina Žydą. 
JO kelione po svietą ir liudymas

Saule, Mahanoy City, Pa.

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c— 
Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplankysite knygas per paczta.
Mahanoy City, Pa.

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

No. 161 Keturios istorijos apie Ant, 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu...................25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ..:............. 10c

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu..........25c

No. 166 Tr-ys istorijos Sūnus Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus...............................15c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ...........    25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paczia, 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu. .... .25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ...................................... 15c

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu 15c

No. 175 Pasiskaitimo knygelė: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ...........................................16c

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO
404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.................20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupcziu kuris nofejo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu.......... 35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu.......................................... 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke  .................................... 15 c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ............................... 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .......................................156

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu ................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ...................................... .15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis ūž savo poną 
61 puslapiu ...............................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du btolei 
.Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje: in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu..........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuo’as. 76 puslapiu..............20c

No. ’SS Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu........ .......................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu...................................15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atino- 
kejimas kunigo. 47 pus..............15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .................................20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu...................................15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

......................15c 
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu ....................... 15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu.......... 15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; -Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu................. 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu............. 20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ...............................................15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A'it keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ...............................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ...............15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu................... 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu .......................................15c

No. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus... .25c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klastoris. 40 
puslapiu .......................................15c

No. 158 Keturms istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va°-’s. 
60 puslapiu ...............................15c

Adresas: 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
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BurtinipKe—
y AK ARAS, szeszta valanda 

Nusileidanti saule apszvieti-
nejo (kambarėli kuriame sėdi 
ponia Pipiriene, pati kupcziaus 
nuo valgomu tavoru, ypata 35 
metu senumo. Sėdi ji ant žemos

jaus pažino. O paskui isz Ikiau- 
szinio!

— Na iszti’kro tai stebuklas!
O 'kiek ponia jai užmokėjai?

— Tris dolerius, tai yra nu
statyta bet asz jai daviau de-

kedutes ir lieja karczias asza- 
ras in balistine skepetėle nuo 
nosies.

’Buvo ka tik parėjus nuo gar
sios burtininkes kuri bure isz 
kiauszinio.

Taip, mano mylimi skaityto
jai! Nemislykite jog būrimas 
isz delno, isz kazyru, isz žvaigž
džių navet. Tai jau persisene- 
jas būrimas bet dažinojimas isz 
sumuszto kiauszinio, tai daug 
tikresnis, tai ve, tikresnis, yra 
tikriauses būrimas.

Taip prilaikinejo ponia Pra- 
taszuviene, kaiminka ponstvos 
Pipirienės.

— Tai mano dobilelei — kal
bėjo ji, — sumusza szviežia 
kiauszini, paleidžia ant vande
nio ir žiuri in ji, žiuri, galvoja, 
skaito o paskui kaip pradeda 
kalbėt tai szirdeles viską pasa
ko!

Tai mat, dasižinojus ir ponia 
Pipiriene tik sziadien, nuėjo 
pas burtininke ir dasižinojo 
apie bjauru pasielgimą savo 
vyro, su kuriuom pergyveno 
jau septyniolika meteliu iszti- 
kimai ir dorai.

— Ai! ai! •— verk e nebagele 
dabar, sėdėdama ir skundžiasi 
priesz atėjusia Pratasziene: — 
Tas paleistuvis! tas niekade- 
jus, tas prakeiktas kumelys!

— Kas tokis? Kas, mano 
brangi ponia!
...— Xugi kas, jeigu ne jis, tas 
rubuilius, tas nevos szventas, 
tas pagirtas nuo visu mano vy
ras !

— Ar jis?! O Jėzau, Marija! 
Ka ponia kalbi? Ar tai pana
šaus daigtas... Baisybe! Na-gi 
apsakykie man ponia apie vis
ką... tegul ponia apsako apie 
savo vargelius ir rupestelius o 
bus lengviau...

— Ar tikrai ponia dasižino- 
jai apie tai, ar gal, saugok Die
ve, nutverei poną ant darbo?

— Burtininke man pasakė... 
ak! tas piktadaris... u-hu-uhu... 
jog jis turi, jog laiko sau tris 
merginas!

— O galybe Dievo! net tris? 
O rakalis! Tris!... Ar-gi tai ga
lima būti? Net tris ant kart?!

-—■ Taip, taip! Ir dabar lan
džioja pas viena juodbruve, sa
ke burtininke. Pati macziau; 
rode man kiauszini... Juodbru
ve, turi žalsvas akis ir ilgus 
plaukus. Tuojaus nubėgau in 
kroma ir teisingai, tojo mergi
ninko nebuvo! U-ha, u-hu!

— Nesirūpink, mano miela 
ponia... apsimalszykie! Vyrai 
ne yra verti, kad del ju lieti 
aszaras! Nus'pjaut ir gana!

— Gerai poniai taip kalbėt... 
ponia esi da pana, bet asz ? Ka 
pradėsiu? U-hu, u-hu, u-hu!

| szimts, kad tik apie viską pasa- 
‘ kytu, nieko neslėptu. Na tas ra
kalis, asz jam paskutinius plau
kus nuo galvos nupesziu, tam 
szunpalaikiui! Ir taiess paleis
tuves surasiu o gyvos isz mano 
nagu neiszeis.

— Ir ji ka ten! Neverta su to
kiom ranku terszt! Apsimal
szykie ponia, apsiszluostykie 
aszaras. Ar girdi, kaip rodos 
ponios vyras pareina. — Asz 
begu! Tiktai ponia apsimaiszy- 
kie.

Ponia Pipiriene nustojo stau
gus ir nusiszluoste aszaras nuo 
veido bet da kniaukė.

Duryse stojo 45 metu vyras, 
truputi plikas, digtas ir storu- 
kas.

— Kas ežia stojosi, Zosele? 
Buvai krome? Jeszkojai ma
nes ? — paklausė jis. — Ar bu
vai krome?... Kas tau? Tu ver
ki? Ko? Kas ežia stojosi?

Pipiriene pradėjo žlumbt ant 
naujo, kaiminka nematant isz- 
sprudo. •

— Pasakyki© man, klausiu 
tavęs, ko tu verki? —paklausė 
vyras. — Kas tau yra? Ar vela 
ko neužsimanei?

— Juo-da-plau-ke užsimanė, 
ar supranti. Juo-da-plau-ke su 
žaliom akimi.... tu niėkadejau, 
tu gramozde! Namieje tai pen
kių nesuskaitai o pas juoda
plauke tai kaip ant szriubu!...

Pasiutėlė! Ka tu pliausz- 
ki ?! Kas do juodplauke? Kas 
su tavim darosi? Ar durnaro
pių apsivalgiai ?

— Ha, trys merginos ant' 
kart! Ra'kali!...

— Pasiutai!... Dievaži! Pa
siutai! Turi keturesdeszimts 
ant sprando ir apie szitokius 
daigtus posmuoji!

— Meluoji begediszlkai! Tris- 
deszimts-penkis pabaigiau da
bar Liepos menesyje... Norė
tum man metus padaugint pats 
turėdamas szeszes-deszimt me
tu!

— Nu-gi kaip rode metrikai?
— Ka ežia supaisyt metrikų! 

Tu žinai jog kunigas padare 
klaida apie keturis metus!

— Tegul buna ir taip, bet ko- 
gi tu nori?

— Asz ko noriu ? Bet ko-gi tu 
nori, mano seneli, jog net tris 
mylimas turi?

— Zosele... praszau tavęs, 
kalbėk iszmintingai, nes asz 
nieko nesuprantu! Ka tai ženk
lina? Kokias mylimas? Kur? 
Kada?

— O! tu žinai kur ir kada! 
U-hu! U-hu! u-hu!

— Man rodos kad tavo aky
se -per daug suraus vandenio j 
pasidarė. Na! liek, liek da! P'a- 
cypk da.

— Ha! Niekystes!...
— Pasakykie teisingai, kas?
— Ar nori žinot? Burtininke 

man apie viską apsakė!
— Ka ? Jog turiu tris mergi

nas? Ir tu tiki kvailai bobai?!
— O, tai ne kvaila boba! Di

deles ponios karietose atva
žiuoja pas ja.

— Jeigu tokios ponios tai ir 
jos kvailos bobos.

— O ne!
— Tai pasiutėlės!
— Jau ji vis teisybe iszbure.
— Ir gal užmokėjai del jos

pora doleriu?
-— Ne pora, tiktai deszimts!
— Ka? Deszimts doleriu in 

bala numetei?
— Bet dasižinojau kokis tu 

vyras! — Tris merginas turi!...
— O tu pasiutus boba! Kur 

ji gyvena? Eisiu tai jai kaulus 
sulaužysiu tai ru... raganai!

— Ka tu nori! Ji isz to gyve
na — ir teisybe sako.

— Ar teisybe?! Ta beždžio
ne! Kur ji gyvena? Tris szon- 
kaulius jai sulaužysiu, taip 
man Dieve padek!

— Nedarykie vaidu nes tas 
ir taip del tavęs nieko nema- 
ezys!

— Deszimts doleriu, tai ne 
szposas! — užmusziu boba ru...

— Jėzau, Marija, — ir da ei
si in kalėjimą. Ir už ka? Už 
teisybe ?

— Ar žinai, bus to viso ga
na! — Ar tu tiki tai bobai?

— Tikiu.
— Bet isz kur ji gali apie vis

ką žinot isz kiauszinio.
— O, ji apie viską žino isz 

kiauszinio.
— Vardan Dievo ir Sumaus, 

— isz kiauszinio ?
— Taip, isz vietinio kiauszi

nio.
— Tpfu! — dabar tai jau nie

ko nesuprantu!
-— Ba nežinai kaip ji tau su

musza kiauszini ant bliudelio 
ir buria.

— Kaip tai sumusza man 
kiauszini?

— Tai negirdėta istorija. Ir 
taip viską žino?

— Viską.
— Na tai stebuklas. Tiek to, 

jau dabar asz nelaužysiu jai 
kaulu, — bet pasakyk-gi man, 
kur ji būna, nes ir asz nore- 
cziau kad man ka isz kiauszi
nio iszburtu ir tai ka akyvo, 
apie ka asz nežinau.

— Ar tu? O kam tau?
—- Jeigu buvai pas burtinin

ke tai ar man nevale? Ar asz 
kame niekesnis už taisės ponias 
kurios karietose atvažiuoja 
pas burtininke?

— Tai ir tu iszmesi deszimts 
doleriu?! Nereikia!

— Kodėl ne? Jeigu tu gali

--- Duokite poniute paikaju!
— O, asz nelaiminga! asz ji 

taip mylėjau, taip del jo rūpi
nausi ir buvau del jo isztiki- 
ma... Ak! ak! Ne syki jis mane 
nužiurinejo bet vis neteisingai! 

, i— Žinoma, žinoma, bet gal 
da tas neteisybe?

— Ak, ka pohia sakai, netei
sybe?! Ponia! Asz tik vos in- 
ejau, tuojaus man pasakė jog 
esmių vyruota... jog vyras ma
ne apleidineja, jog turiu su 
juomdideli vargai O! ji tai tuo-

Valandele nutilo. Vyras atsi
sėdo szale jos.

— Zosele!...
— Duok man pasilsi! Neda- 

lypstek manes!
— Beprote! — kas tau in 

galva prikalė apie tokias nie- 
kystes?

tai ir asz galiu.
— O ant galo, ka ežia paisyt' 

ka toji boba burtininke zauni
ja ir buria.

— Nu-gi tu ka tik dabar taip 
gyrei ir tikėjai in tai, ka bur
tininke sake.

— Tai mat taip sau isz gai- 
lesties... matai isz... isz...

— Juk asz turiu tris mergi-. 
nas, tai noriu dasižinoti kiek 
tu turi jaunikiu?

— Ee niekyste kalbi! — Asz 
burtininkiai netikiu!

— Tai tu nenori idant eieziau
pas burtininke ?

— Nenoriu, nenoriu ir nepa- 
velinsiu.

— Bet gal ir asz dažinoeziau 
apie taisės tris merginas ir da 
apie ka daugiau.

— Tai-gi mat del to, kad del 
tavęs ko nepripliovotu o juk 
asz tau sakiau kad netikiu!

— Na, tai tegul buna sutiki
mas.

— Taip, sutikimas, nepyk ir 
neeikie pas burtininke...

— 0 kaip bus su tom trimi 
mano merginom?

— Tegul jas kvaraba. — Asz 
nepavydžiu!

— Cha, cha, cha!
— Pasibucziuokime!
— Pasibucziavo. — Ir po vis

kam. (Galas

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Pranas Navickas,' isz Pitts
burgh, Pa., raszo:—Prisiuncziu 
tamistoms užmokesti už laik
raszti “Saule,” nors guliu li- 
gonbuteje jau koki tai laika, 
bet “Saules” laukiu taip kaip 
savo gero draugo, nes mano 
gera motore man laikraszti at- 
nesza pasiskaityti. Ącziu szir- 
dingai už ta mano gera dranga 
kuris mane tankei atlanko ir 
suramina mano ligoje.

Mrs. Elzbieta Deszris, isz 
Kenosha, Wis., raszo: — Gei
džiu jumš padekavoti szirdin- 
gai už taip gera laikraszti 'ku
ri myliu labai ■skaityti ir be 
“ Saules ” negaliu apsieiti. 
“Saule” yra geriausias už ki
tus laikraszcziu's, nes turi daug 
žinių ir puikiu skaitymu. Pri
siuncziu už prenumerata ir a- 
cziu kad nesulaikete.

— Viktorijoj, Brazilijoj bus 
atidaryta fabrikas kuriame pa
dirbs kožna meta po pusantro 
milijono maiszu isz mediniu 
lapu.

— Uždarytos kasyklos per 
50 metu Szvedijoj, vela Bus ati
darytos, isz kuriu kas vari, 
szvina ir zinka.

Pristatymas Pieno Del Kareiviu

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
lapie Jezu Kristų. Per paczta 
' 20 centai. Adresas:
' Saule, Mahanoy City, Pa.

Amerikoniszki kareiviai neturėdami atsivežia savo pie
no, aplaikineja pieną isz kokusu lukszstu, nuo tenaitiniu 
gyventoju. Pienas isz tuju rieszutu yra sveikas ir sudruti- 
nantis. Ant pietiniu Salų randasi daug kokusu kurie pri
stato tenaitiniems gyventojams pieną.

Retai kada,
Girdėt apie Kanada, r 

Tenais yra invales Lietuviu, 
Pasislėpusius nuo svieto akiu. 

Nesenei teko man ten būti, 
Apie pasielgimą Lietuviu 

dažinoti, 
■O yra ten skaitlis nemažas, 

Tarp tu visokis yra sztamas, 
Pas “dabradzeju” ant burdo 

būna, 
Mat pas Lietuvius neinsigauna.

O gal Lietuvei laikytu, 
Bet bijosi kad gyvenimo 

nesudarkytu, 
Kaip žmogus nori burdingieriu 

iszvaryti, 
Tai turi paiiemona paradyti, 

O yra nemažai vyru, 
Tiktai labai mažai geru, 

Kada karta veselka buvo, 
Tai daugumas in koza 

pakliuvo, 
Kad ne vietos kozoj nebuvo, 
Tiek to, taja szali pamesiu, 

Apie tokius latrus neminėsiu.
* * *

Žemiau paduodu kelis pamoki
nimus del sporteliu: 

Auksinis pinigas, 
Tai puikus daigtas, 
Gardžiauses valgis, 
Pajus ir szolderis.

Geriauses ginklas tai peilis, 
Stiklas ir butelis, 

Siutą steliuota turėk, 
Už ji kriaueziui nemokėk. 

Žiedus ant pirsztu užsidek, 
Bukie tiesu, isz palniuru žiūrėk, 

Pinigu neezedyk, 
Uždarbi karezemoje padek, 

Teisybes nekalbėk, 
Tarp apszviestunu tylėk, 

Mokytu tilojaus busi, 
Kaip geografija ir higeinal 

skaitysi, 
Niekam gero neduok, 

Teisybes nekalbėk, visados 
meluok, 

Jeigu ka neturi tai pasivogk, 
Dora žmogų iszjuok, 

Ant tikybos kaip szuo lok, 
Lupa savo brazduok, 

Kad neturėtu ant ko snarglys 
kabot, 

Nepaliaukie ant bažnyczios 
kovot.

Melstis nereikalauji, 
Juk nuo Dievo pinigu negauni, 

Pacziuotis nereikalauji,
Ba mergicos doros už paezia

negauni.
Trukiu važinėti nereikalauji,

:: SENOVISZKI BURTAI ::

Žmonių Draugavimas Su Velniais, Du- 
szios Pardavimas, Ėdimas Vaiku ir 1.1.

^AGANOS ir raganavimas —! to kurio, vadinasi, tik’žmogaus, 
■ ■ ‘ ■' ’ 'sėklomis.tai siautusiu vidur-amžiais

prietaru ruszis, kurie auksz- 
cziausio laipsnio pasiekė 16 ir 
17 amžiais, iszsiplatindami be
veik visoje Europoje, Ragana
vimo prietarai buvo' szlyksz- 
cziausi, kokius anų ‘laiku žmo-

. Raganos megdavusios žudyti 
ne'kriksžtytus vaikus, net tat 
tikdavę ju globėjams velniams. 
Toki vaikai didina velniu kara
lyste. Be to, dar tokius vaikus 
esdavusios, virdavusios raga

niu kartoms yra teke perneszti.
Žinoma, kad ir ju siautimo pa
sėkos buvo be galo žmoniems
skaudžios.

Pati raganavimo eseme — 
žmonių ibendravimas su vel
niais, su pragaro galybėmis. 
Velnio, mat, norima, patraukti 
žmones savo pusėn o žmonių tu
rima. silpna ir pikta valia.

Buvo tikima kad kiekvienas 
žmogus patsai, dar lengviau su 
bendraujaneziu su velniais pa- 
gialba gali pasikviesti sau vel
nią. Su juo padaryti sutarti, 
pasiraszant savo krauju, pasi
žadant po mirties atiduoti vel
niui savo siela ir ta sutarimą
gali gauti isg velnio visokios 
pagialbos. O su ta velnio pa- 
gialba buvo galima padaryti 
nepaprastus daigtus, stebuk
lus. Toki velnio bendrininkai 
buvo vadinami burtininkais, 
kerėtojais, raganomis, žyniais 
ir kitokiais. Moterų raganų bu
vo daugiau negu vyru. Mat, 
moterys, būdamos silpnesnes 
prigimties už vyrus, lęngviau 
pasiduodavusios piktosioms 
dvasioms.

Raganos ir visoki burtinin
kai buvo baisus. Nes tikėjo, 
kad savo peklisžla pagialba 
naudodamos, jos daro in vairius 
blogus ir bjaurius darbus ir ga
li bet kam pakenkti. Taip bu-
vo raganų kurios galėjusios 
žmoniems ir gyvuliams atsiun- 
sti sunkias ligas, vaisingumą 
atimti; kitos galėjusios darga
nas, ledus sukelti, bandas isz- 
naikinti, užaugusius javus ki
tur isz dirvos iszkelti, sodus 
pagadinti, ugniai uždrausti 
degti, vandens bėgimą sustab
dyti, arklius baidyti, paezios 
ore lakstyti ir t.t.

Szlyksztus, bet labai iszsipla- 
tines tikėjimas ir tvirtinimas 
buvo, kad moterys, recziau vy
rai — raganos, raganiai turi ly
tinius su velniais susineszimus. 
Tad būdavę daugiausia paleis
tuvavimas, bet velnias, norėda
mas, galėjas ir apvaisinti, tik 
tos paezios raganos vyro, ar ki-

Ba už dyka tikieta negauni, 
Mergina katra nekramto 

ęziu,
Tai patinka del visu.

Vargsza szelpti nereikalauji, 
Ba ir tu vargszelis, viską už 

t dykA gauni, 
In bažnyczia eiti nereikia, 
Ba priklaupus nežinai ka 

veikti.
Jeigu geidi apszviestunu būti, 

Turi nuolatos pliovoti, 
Kaip pinigu suvis neturėsi, 
Tai kito skrynele atpleszi, 

Pinigus ir drabužius paimsi, 
In kitur iszieksi.

Tiktai pravarde permainykie, 
Ir lupa nu'brazduokie, 
O tada puikei gy vensi, 

Pakol ant elektrikines kėdės 
pateksi.

nos, arba darydavusios isz ju
sau slaptingaji kerejamaji te
palą.

Indomus ir juokingi bet ra
ganavimo laikais labai baisus,, 
mums atrodo raganų lakioji- 
mai ir ju susirinkimai. Apžerg
davusios raganos szluotas ir 
per karnina iszuždavusios. 
Szluota, mat, 'badavusi užburta 
ir neszdavusi kur tik reikia. 
Kitos jodydavusios ant ožiu in 
ka būdavo pasivertė juodieji. 
Susirinkimai būdavę nuosza- 
liose vietose ir juose gaudavu
sios raganos isz kipszu invairiu 
veikimo instrukcijų (nurody
mu). Po rimtosios dalies su jais
szokdavusios ir paleistuvauda
vusios...

Toks pat trumpas raganų, 
burtininku ir ju veikimo apibu
dinimas kaip apraszinejo J. 
Blukas.

Bet ko panaszaus mes .gali
me iszgirsti ir isz savo senuo
liu. Jeigu jie ir nebetikejo tuo, 
tacziau jeigu prisimena, gales 
daug papasakoti ka nors apie 
matyta ar girdėta užkerejima 
(czeravojima) žmonių, gyvu
liu; in nelaiminga gimdymą 
piktosios dvasios insikiszima; 
apie laumes, raganas,, namu 
szventinimus, lokiu pagialba ir 
t.t. Daug apie tai raszoma mu
su liaudies pasakose.

Neužmirszkite Guodotini Skai* 
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I I I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Nauja Bomba Del 
Tanku

Szita bomba, praminta 
“Prilimpanczia bomba” yra 
naudojama per alijentus mu- 

sziuose Egipto pustyneje. 
Kada ja numeta ant tanko, 
toji prilimpa kaip klijai prie 
tanko pakol trūksta ir suar-

PRISIUSKITE 'Nžfl 
TIKTAI 50^ O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T. 
------- t J -D 

SETAS Nr. 100 !

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojęi 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me" Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nanto j, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, ‘ Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Šaute, 
Menesi, Žvaigždes \r 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.

Į do tanka.
Pirkite Apgynimo Czedinimo

■ i : : ■ Bondus ir Markes.6 •



’’SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines iNorses Kurios Ne Yra 
Ukesems, Gali Insi-

Taika Tarp Keturiu Vieszpatyscziu Sugryžo Pasekmingai Po Bombardavimui

—• Francis Beneviczia, na
rys Pennsylvanijos vaistines 
palicijos, isz Kingston, Pa., 
lauksi pas savo gimines pons- 
tva Jonus ŽarnauskuĄ ant W. 
Pine uly. Beneviczia kitados 
gyveno Mahanojuj, po tam per
sikrausto in Freeland. Pa., kur 
Frano motina da gyvena. Jo 
tėvas mirė keli metai adgal.

—■ Poni Mare Služie-ne isz 
Giradvilles, ana diena atlankė 
mieste su reikalais su savo sū
num Antanu, taipgi atlankė ir 
‘ ‘ Saul es ’ ’ redakci j a.
t Sena gyventoja, Cecilija 

Daugirdiene, nuo 917 W. Cen
tre uly., mirė praeita Petny- 
czia, Ashlando ligonbuteje, nuo 
szir-dies ligos. Velione nesijau
to-sveika per kokia szeszis me
tus. Gimė Lietuvoje, pribūda
ma in Amerika apie 50 metu 
adgal in New Bostoną. Pri
gulėjo prie Szv. Juozapo Para
pijos, josios vyras mirė apie 23 
metai adgal. Paliko sekanezius 
yaikus: Prana, Chester, Pa., 
Juozą, Gilbertone, Petrą De
troite; Margarieta, pati Jurgio 
Bakaler; Mare ir Vincą namie, 
kaipo 7 anūkus, 3 pra-anukus, 
sesere Ramei'kiene ir pus-sese- 
re Minkiene isz Wilkes-Barre.

raszyti Prie Tarnystos

Washington, D. C. — Norses 
Amerikoniszkoje kariuomenė
je neprivalo būtie ukeses, jeigu 
neturi popieru ir gali prisira- 
szyti prie tarnystos, turi pri
statyti kriksztu metrikas, tu- 
retie nuo 21 iki 40 metu, svei
kos, nevedusios ir užbaigusios 
mokslą norses Raudono Kry
žiaus Drauguveje. Sziadien 
tekiu norsiu randasi daugiau 
kaip 36,000 isz kuriu daugelis 
jau randasi prie tarnystos su 
kareiviais. Valdžia reikalauje 
da po 2,500 norsiu ant menesio 
o laivoryste apie 500.

Raudono Kryžius taipgi rei
kalauje merginu del lavinimo
si ant norsiu, kad turėti užtek
tinai del prižiūrėjimo ligoniu. 
Lyg sziolei jau duota mokslą 
del 40,000 norsiu, kurios pri
žiūri ligonius ne tik ligonbu- 
tuesia, bet namuosia.

Tekios, kurios geidžia duoti 
savo patarnavima del prižiūrė
jimo serganeziu kareiviu, tegul 
atsiszauke in bile skyriaus 
Raudono Kryžiaus, kurie raa- 
dasio konia kožnam mieste.

VARGINGI

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam-, 
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam? 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City
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Kad stipriau sudrutyt prietelysta tarp Anglijos, Aus
tralijos, Naujos Zelandijos ir Laisvos Francijcs, ana diena 
likes pasiraszyta ant sutaikos tarp tuju vieszpatyscziu kad 
prigialbes vieni kitiems laike pareikalavimo gintis priesz 
nevidonus. Ambasadoriai tuju sklypu pasirasze ant taikos.

Szitas Amerikoniszkas eroplanas dalyvavo daugeliuose 
užklupimuose ant Vokietijos ir sugryžo adgal be jokios ble- 
des, norints du lekioto j ai likos sužeisti norints j u eroplanas 
neteko vieno sparno.

Po Musziu Ant Makin Salų :: Ka Raszo ::

Laidotuves atsibus Utarninikio 
ryta, 9 valanda. Graborius K. 
Rėklaitis laidos.

—« Izidorius Domingues, 43 
metu amžiaus, nuo 200 East 
Centre uly.. zakristijonas Ita- 
li-szkos bažnyczios. kuris pra
eita Panedeli norėjo atimti sau 
gyvastį per gaza klebonijoj, 
vela užsikeisejo ant savo gy
vasties praeita Ketverga po 
piet savo automobiliuje. Pri- 
taisias paipuke nuo maszinos 
isz kurios gazas iszejo užtrosz- 
kindamas ji ant smert. Mano
ma, kad jisai turėjo pekliszka 
gyvenimą su savo moterių ir 
tai buvo treczias užsikeisteji- 
mas ant savo gyvasties. Pali
ko ■ paezia ir dvi dulktere^. 
Graborius pasiėmė lavona ant 
palaidojimo.

— Ruduo jau czionais, la
pai nuo medžiu krinta, tas 
mums atmena, kad žiema jau 
po szonu, metelis jau1 baigės ir 
musu gyvastis taipgi būna 
trumpesnis.

SHENANDOAH, PA.

— Ashlando ligonbuteje gi
mė sveikas sūnelis del ponios 
Albertas Valukas nuo 503 W. 
Coal ulyczios. Motina ir kūdi
kis sveiki ir neužilgio šugrysz 
namo.

— Pana Janina Nanarta- 
vicziu’te, 429 E. Lloyd uly., tu
rėjo operacija ant pendesaitis 
Locust Mountain ligonbuteje ir 
sziadien sveiksta namie.
t Praeita Ketverga likos 

palaidotas Juozas Stankevicz- 
ius isz Scottville, Mich., isz na
mo p. Aleiks Pakunienes, Con- 
ertono. Kūnas palaidotas ant 
ant Laisvu Lapinuose per gra- 
boriu V. Menkevicziu.

Paslėpė Cukru 
Szienike

Memphis, Tenn. — Kada 
darbininkai nesze didele sofka 
isz namo kuria ketino pataisy
ti, vienas isz.darbininku paju
to ka tokio kieto ir perpjovęs 
pamuszala, užtiko joje didele 
bone cukraus. Cukru darbi
ninkai sugražino žmoniems.

SENUKAI

Nubodo Tolimesnis 
Gyvenimas Isz Priežas
ties Ligos; Abudu Žuvo 

Sėdėdami Viens Priesz 
Kita

New York — Buvusis kal
vis, Juozas Podubinski, 71 me
tu ir jo motere Viktorija, pali- 
kia laiszkeli, iszaiszkino del ko 
atėmė sau gyvastis nes ilgiaus 
negalėjo nukensti vargo isz 
priežasties ligos.

Lavonai abieju senuku, su
rasti malkinyczioje, sėdėjo vie
nas priesz kita negyvi. Vyras 
padare dvi bombas isz senu 
paipu, kurias užprovino dina
mitu, padėjo jas ant dėžių ir 
uždege. Bombos truko tuo pa
ežiu laiku, szuvei pataikinda
mi in viena ir kita.

Motere sėdėjo kantrei ant kė
dės laukdama mirties kada jos 
vyras uždege knatus, abidvi 
bombos iszszove sykiu ir senu
kai atliko ant vietos.

Podubinski pribuvo in Ame
rika daugeli metu adgal, j u 
vaikai iszsiskirste po visa 
Amerika ir pasiliko patys be 
jokios apglobęs, rupestys ir li
gos juos privertė prie užbaigi
mo savo gyvaseziu. Liūdnas li
kimas senuku ant senatvės ap
leisti per savo,vaikus.

Per Daug Buczkiu

Yonkers, N. Y. — Mrs. Ade
le Sugrow užvede skunda ant 
persiskyrimo nuo savo vyro 
kad jis ja už daug bueziuoja. 
Moterele pasakė sudžiui, po 
prisiega, buk jos meilus vyras 
bueziuodavo ja per viena para 
849 kartus o ir naktimis ja pa
budindavo ir bueziuodavo be 
pasilsio. Sudžia nusprendė kad 
tai per daug buczkiu ir porele 
persiskyrė. — Tai-gi, ne taip 
senei tūla moterele skunde sa
vo vyra kad jis ja visai nebu- 
cziuodavo o szita vela skundžia 
kad vyras ja už daug bueziuo
davo. — Moterei niekad negali
ma intikti ir užganadint.

Admirolas C. W. Nimitz, parodo Japoniszka karda paim
ta nuo Japoniszko admirolo kuris pasidavė in rankas Ame
rikonu po musziui ant Makin salų. Japonai po pasidavi
mui atėmė sau gyvastį su tuom kardu isz sarmatos.

Kad Visos Taip 
Padarytu

Newark, N. J. — Jauna ir 
neiszmintinga paeziule Jaspe- 
ro Holden, 20 metu amžiaus 
moterele, su kuria jis buvo ap
sivedęs tik keturis menesius 
priesz tai, atėmė sau gyvašti 
per nusitrucinima. Poniute 
Holden kanecz užsispyrė idant 
jos vyras nupirktu jai trumpa 
szlebe lyg keliu ir tai už pas
kutinius kelis dolerius kuriuos 
turėjo susiezedines. Vyras už
sispyrė kad nepirks nes taja 
diena ketino pirkti czeverykus 
del dukreles, po pirmai paežiai, 
bet motere kanecz užsispyrė tu
rėti szlebe kad ir turėtu mirti. 
— Gerai, kad visos flaperkos 
taip padarytu tai vyrai butu 
laimingesniais o moteres ne
vestu in pagunda kitus vyrus 
su savo naujausioms madoms 
ir trumpoms szlebukems auksz- 
cziau keliu.

Netinkama Vieta
Paslėpti Pinigus

Detroit, Mich. — Augustas 
Krukel paslėpė savo suezedin- 
tus pinigus po szunio būda, 
būdamas tvirtu kad jokis va
gis ju ten nesuras. Budoje vis 
gulėdavo pririsztas szuo. Todėl 
Augustas buvo tvirtas ir ra
mus ir nesirūpino apie savo ap
saugotus pinigus.

Bet tame labai apsiriko, pa
sitikėdamas ant isztikimystes 
szunio, kuris buvo labai neuž-

Pilozopas Raulas

Vienas “misteris,” kuris yra 
gera-š “vorkeri-s,” norėjo su
rasti “dzia’ba” pas viena nasz- 
l'ia, nes neturėjo “dziabo.” 
Ana diena užlklause josios 
“frendo:”

—■ Ar galiu eiti pas taja 
“miisdke” ir praszyti dzia-

rejo trisdeszim’ts, o jijie pen- 
kesdeszimts-penkiS metus.

Isz (pradžių gyveno kaip du 
balandėlei. Po tam kaip sziuo 
ir kate. Ant galo jisai sako:

— Asz tau duosiu tūkstan
ti doleriu, tai yra ‘ ‘nais moni! ’’ 
Jisai surado sau kita, o jijie 
turėjo tūkstanti. Pirko sau 
“hauz-a,” bet ji neteko. Dabar 
neturi “hauzo” nei vyro!

Prasarga!— Nesiženikis su 
jaunas, nei jaunas su sena 
“vumens,” ba po tam tik t’u- 
vesi “trubeli.” “Sziur Tink!”

Jurs tru'li, gud bai,”
Pilozopas" Raulas.

“OWI” Pradeda Nauja 
Serija Brosziurelįu

-------- i
Office of War Information- 

iszleido pirma serijoj brosziu-’ 
reliu — “In Naujus Horizon
tus — Pasaulis Po Karo” — 
jos susidės isz praneszimu ir 
kalbu, kurios iszaisžkins arba 
nuszvies iszsivystijimo stovi 
Suv. Valstijų.

Kalbos Viceprezidento Hen
ry A. Wallace, Valstybes Sek
retoriaus Pagelbininko Sumner 
Wellesj Ambasadoriaus John 
G. Winant ir Milo Perkins eg- 
zekutyvio direktoriaus Econo
mic Warfare Tarybos yra pa
duotos pirmoje brosziureleje.

“Szios kalbos parinktos,” 
sako Elmer Davis, GAVI direk
torius, “todėl, kad jos nuszvie- 
czia invairias nuomones apie 
ka Amerikiecziai mano apie 
po-karini pasauli.

“Szie Amerikos vadai,” sa
ko p. Davis, pabrėžia problema

ganadintas isz savo gyvenimo 
nes jo ponas ji laike visados 
pririszta ir skupei ji maitinda
mas kad szuo turėjo tikra szu- 
niszka. gyvenimą.. Užtemines 
kad jo ponas ka toki paslėpė po 
būda, isztrauke pinigus ir pra
dėjo juos draskyt ir tik ant lai
mes Augusto, jo duktė patemi- 
no tai ir atėmė pinigus. Augus
tas tuoj aus nunesze pinigus in 
banka ir dabar nesirūpina jog 
kas juos isz ten paimtu. Tik da
bar vela jam rupi idant banka 
nesubankrutytu.. —. Vargas 
žmogeliui su pinigais bet da di
desnis vargas jeigu j u neturi.

Drūtis Laszo Vandens

New York — Owen Ander
son, ant draugiszko susirinki
mo, iszsitare buk jokis žmogus 
negali iszlaikyt varvėjimo van
dens ant savo delno nuo trijų 
pėdu augszczio. Kokis tai drą
suolis atsirado ir apsiėmė eiti 
isz laižybu kad jis dalaikys. 
Bet pakol nuvarvėjo ant jo del
no penki szimtai laszu vandens, 
turėjo paliauti ’savo bandymą 
nes ant delno iszkilo pūsle ku
ri jam uždavė baisia kanezia.

Kinczikai naudoja panaszia 
bausmia ant prasižengėliu bet 
leidžia laszus ant galvos nuo ko 
prasižengėlis netenka proto nes 
mano kad jam su grąžtu daro 
skyle galvoje — tokia baisia 
kanezia gali užduot laszas van
dens.

bo?”
—■ “ No -šeri!” — atsake 

“trendas” — ji nieką nepri
ims, ba tu 'turi jau “fori- 
fa-if,” o ji nori že-nytis tik su 
tokiu, ka turi vos “ tventi-tri. ” 
“Jes šeri.”

Ir kaip ežia ‘pur unemplo-id’ 
vyrai gali sau “lielpit,” kad 
naszle duotu jiems “dziaba.”

‘ ‘ Misteris Kideris ’ ’ suszaukė 
savo szeimyna ir juos kalba:

“Sei moder,” ir kidsai!” 
Asz kaipo “bed of di famili,” 
turiu “ekonomiz-avot [czedyt] 
ir duoti jums visiems gera 
“agzempeli.” Ne -imsiu bam- 
biliu tiktai vaikszcziuosiu 
pekszczias. Nesimaudinsiu, ba 
reike “se-ifit” gaza ir vandeni 
ir “sop. ” Nerūkysiu daug 
paperosu, o tas “susefis” daug 
“meczitt” ir tabako-. O trupi
nėlius nuo duonos suvalgisiu 
ant “lonezio.” Žodžiu, “sei- 
fisiu fifti percent” ant visoko, 
kaip duosiu savo -szeimynai ge
ra ‘ ‘egzempeli ’ ’ [pavydi], tai 
greitai sumuszime ta ji “dzi-a- 
pona, o “Hitleris” bėgs isZ 
Moskvos, kad net rugs paskui 
ji. “Jes šeri!”

Kada tėvas apsakė apie tai 
savo szeimynai, tada “misis” 
ir vaikai pradėjo sžaukti:

—■ “Sei pap,” jeigu taip 
viską pradėsi czedyti, tai mes 
jau nieko neveiksime, ba tu už 
mus visus taji darba atliksi.

JUOKAI

Didelis Skirtumas Tarp 
Vyro Ir Moteres
Paeziule in savo vyra kal

ba isz piktumo: — Taip, vy
ras klauso viena ausia o 
iszleidžia per kita.

Vyras: — O motere klauso 
abiem ausimi o iszleidžia per 
burna...

Iszmintingas Žydas

— Ka tu darai Ickau, 
kad turi toki pasisekimą su 
moterims, kurios prie tavęs 
taip limpa?

— Niu, asz tam turiu 
spasaba. Asz pakrapinu sa
vo skepetaite su gazolinu, 
tai josios mislina kad asz tu- 
turiu tam bambiliu!...

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Maustykite apie Kare! Pasi-el- 
ginekit Kariszlkai! Pirkinekite 
KARISZKU'S BONUS — Nors 
mažiausia lOta -procentą tavo 
pedes, kožna pede!

BUY 
WAR

BONDS

ir pataria kaip ji iszriszti.
“Ju kalbos, netik indomin- 

gos studentams ir istorikams 
bet lieczia visus asmenius, pa
prastus pilieczius, Ikurie taipgi 
nori žinoti apie karo laimejima 
ir apie taika kuri seks. ’ ’

Kopijas naujos brosziure- 
les —- “Toward New Horizons 
— The World Beyond The 
War”— galima gauti isz:

Office War Information, 
Washington, D. C.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKtT

Pirkie mažiausia už Deszimta Pro
centą Kares Bonu ir Markiu nuo s&Vo 
uždarbio, kožna pede o tuomi suszelp- 
si Amerika supliekti nevidonus ! ! !

TEMYKITE -J

SKAITYTOJAI!
Raszant laiszkus in redakci

ja “Saules,” malonėkite išz- 
aiszkint koki turite reikalą it 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pr|- 
siunezia 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.

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

— Kakis tai žmogelis isz- 
rado įpirsztines su szersztimi 
del prausimo szunu.

“Misis Macz.” sziadien ap- 
verkineje savo vyra ir skun- 
džesi, kad turėjo “fain” vyra, 
bet kada galiojo padaryti -daug 
“moni” del ®avo “mi-sis,” tai 
emo in mire, o ji pasiliko vie
na. Tada pasiėmė 'burdiiigier- 
ius. Vienas užmokėjo už bur- 
da, kitas ne, o -treczias iszleke 
in svietą. Tada ‘ ‘misis Macz ’ ’ 
daug ‘ ‘ trubeliavosi ’ ’ ir verkda
vo negalėdama užmokėti skolų.

Vienas isz burdingieriu jai 
kalbėjo:

— Aips'iženikim-e, asz dirb
sit “iszapoje,” o tu tiktai “fiks- 
insi” man valgius.

Na ir apsiženijo. Jisai tu-

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA L..
Motinos Szvehcz.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batalijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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