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Isz Amerikos Pasirengineja Ant Hitlerio

MOTINA 9 VAIKU 
NUŽUDYTA

■p- -< ——

Lavonas Surastas 
Skiepe

York, Pa. — Supjaustytas Į 
baisei lavonas nužudytos 41 
metu, motinos devynių vaiku, 
Mrs. Helen Jackson, likos su
rastas, kuria sukapojo kirviu 
nežinomas iszgama. Szerifas 
su žmonimis tuoj aus pradėjo 
jeszkoti žudintojaus po visa 
aplinkinia. Lavonas moteres 
likos surastas maisze o szale 
gulėjo kruvinas kirvis. Vyras 
moteres taji vakara sugryžo 
isz naktinio darbo ir kada už
klausė kur motina, vaikai pa
sakė tėvui, kad motinos nema-

Szitie vyrukai parengineja dideli eroplana su kulkoms, 
kuris nulėks in Vokietija ant pasveikinimo Hitlerio. Kul
kos yra dedamos in greit szaunamus karabinus.

Panedelio diena.
Paimta in nelaisve per Rusus 

Panedelio diena 24 tukstan- 
czius Vokiecziu o Utarninke 
11,000 kareiviu.

Rusai paėmė taipgi 556 ar 
motas, 2,826 visokiu kariszku 
troku, 1,200 geležinkelio vago
nu, 2,625 maszininiu karabinu, 
32 eroplanus ir 35 dideles 
ginkluotas tankas, taipgi paini 
ta daug maisto, amunicijos ir 
kito kariszko materijolo. Su
naikinta taipgi 70 eroplanu. 
Daug lavonu guli laukuose, 
kuriu Vokiecziai nespėjo pa-

80,000 VOKIECZIU ŽUVO
Panesze Dideles Bledes Rusi
joj; Rusai Apsiaubė 300,000 
Vokiecziu; Daug Isz Ju Susza
lo Ant Smert - 3 Vokiecziai

te taji vakara.
.Vyras su vaikais pradėjo jesz
koti motinos, surasdamas ja 
skiepe. Vaikai turi nuo trijų 
lyg 23 metu amžaius. Kokia 
buvo priežastis taip brutalisz- 
kos žudinstos tai da neisztyri- 
neta.

Vėliaus palicija aresztavojo 
sunu nužudytos moteres, Wil- 
liama, kuris prisipažino kad 
tai jis taip padare. Sake jis buk 
motinfvji nuolatos bare kad jai 
neprigialbejo naminiam darbe. 
Tasai iszgama prisipažino buk 
supjaustė motinos lavona ir isz- 
mete jos rankas, kojas ir galva 
po laukus.

Aplankysime Dabar 
Mažiau Kavos

Washington, D. C. — Nuo 
praeitos Subatos valdžia sulai
kė pardavinejima kavos ir da
bar galėsime pirkti tik tiek kad 
užteks tik ant vieno puoduko 
ant dienos. Tas taip-gi lytisi 
sūrio, pieno ir sviesto.

Svaras kavos turės užtekti 
ypatai ant menesio laiko ir 
bus iszpleszta viena marke isz 
cukraus knygutes idant aplai-

Januleviczius Iszgial- 
bejo Du Sužeistus

Lekiotojus
Kingston, Pa. — Tėvai pul

kininko Antano J anulevi-
cziaus, 22 metu, kurie’gyvena 
po nr. 220 Pringle uly., džiau
giasi aplaikia žinia buk ju sū
nūs narsiai atsižymėjo už ka 
yra vertas garbes szio sklypo 
nes ant to užsitarnavo. Buda-Į 
mas geru lekiotoju, jis su 
dviem kitais vyrukais, nesenei 
iszleke bombarduoti Lorient 
miestą, Francijoj. Gryždami 
adgal, kada buvo 60 myliu nuo 
savo stoties, likos užklupti per 
Vokieczius tris kartus. Abudu 
jo draugai likos sužeisti bet 
Janule vi ežius nepaliove szau- 
dyt
priversti pabėgti o jis atlėkė 
pasekmingai su savo sužeistais 
draugais ant stoties.

Janule vi ežius 1937 mete už
baigė augsztesne mokykla 
Kingstone po tam baigė moks
lą kolegijoj Bloomsburge, Pa. 
Jo tėvas, Vincas Janulevi- 
czius ir motina, turi tris kitus

80,000 VOKIECZIU
ŽUVO RUSIJOJ

Vokiečiai Panesze Di
deles Bledes Prie Stal- 
lingrado, Isz Kur Turė
jo Trauktis; Patys Pri- 
pažysta Savo Nelaimes

Moskva, Rusija. — In kėlės 
dienas musziu Vokiecziai nete-

in Vokieczius kurie buvo

ko apie 80,000 vyru artimoje 
Stalingrado, Rusai perkirto 
geležinkelius kurie pristatinė
jo Vokiecziams amunicija, 
ginklus ir maista. Vokiecziai 
kenezia baisiai nuo szalczio ir
vos gali paeiti, nes daugeli ka
reiviu suszalo kojas ir rankas. 
Viso apie septynios divizijos 
likos iszvaikytos.

In laika penkių dienu mu
sziu Vokiecziai neteko 26,000 
užmusztuju kareiviu ir 12,000 
kareiviu tik vienam muszyįe

laidoti arba sudeginti.
i Ant Kaukazo Rusai užmusze 
kėlės Vokiszkas divizijas.

Rusai tuom ingalejimo labai 
džiaugėsi, nes in du menesius 
laiko, nuo kada Vokiecziai 
pradėjo užklupineti ant Stal
ingrado neteko apie 100 tuks
taneziu aficieriu ir kareiviu, su 
800 tanku ir 1,000 eroplanu. 
Rusai praminė Stalingrado ke
lia: “Keliu mirties del Vokie
cziu!’’

Japonai Užgriebė $40,- 
000 Kuriuos Popiežius

Siuntė Kinams

Chungking, Kinai —Japonai 
Hong Konge užgriebė 40 tuks
taneziu doleriu isz 100 tukstan
eziu doleriu kuriuos Popiežius 
paaukavo del Kincziku kurie 
radosi Japonu nelaisvėje. Tieji, 
pinigai buvo siuneziami isz Va- j 
tikano per Popiežių del Japo- 
niszkos valdžios kad juos isz- 
dalintu del Kinu, Japoniszkoj 
nelaisvėje. Japonai tuos pini
gus laike koki tai laika, nau
dodami del saves bet Popiežius 
užprotestavo  j o priesz tai ir ant 
galo Japonai pasiliko sau 40 
tukstanezius doleriu o likusius 
sugražino. Popiežius ant to su
tiko nes nebuvo kitokio iszeji- 
mo. Bet Japonai praplatino ži-, 
nia per reidio buk Popiežius 
paaukavo tuos 40 tukstanezius 
doleriu del Japonu už ju “mie- 
lazirdinga” pasielgimą su Ki- 
niszkais nelaisveis.

Nusprensti Ant Mirties
___  * ____ 2____

Du Milijonai Žydu 

Iszskersta

New York — Ant Žydu susi
rinkimo czionais, po vadovys- 
ta rabino Stepono Wise, likos 
apreikszta buk nuo prasidėji
mo kares Vokiecziai jau isz- 
skerde daugiau kaip du mili
jonus Žydu visose dalyse Eu-( 
ropos ir da tikisi tiek nužudy-, 
mu jeigu pagialba greitai ne
pribus tiems vargszams.

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

Bern, Szveicarija — Valdžia 
privertineja Lenkiszkus pabė
gėlius prie visokiu darbu, nuo 
15 lyg 57 metu ir priversti ati
duoti 30 procentą savo uždar
bio valdžiai. Lenkiszki virszi- 
ninkai, kurie pabėgo isz savo 
tėvynės, yra paliuosuoti nuo 
priverstino darbo.

Chungking, Kinai — Kinai 
užmusze 300 Japoniszku karei
viu kurie gavosi per upe Hu
nan provincijoj. Kinai paėmė 
daug kariszko materijolo po 
Japonu apleidimui tosios ap
linkines.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

ikyti švara kavos.

Už Savo Teisingysta 
Aplaike 500 Doleriu

Danville, Ill. — Henrikis 
Denhart, atejas ant licitacijos, 
kur szerifas pardavinėjo viso
kius likuczius po mirežiai Mrs. 
Doros Parris, kuri nesenei mi
re, nusipirko 24 dinerkes ta- 
meieziu, kurias mirusi mote re 
Susidėjo praeita meta.

Kada Denhart parsinesze di- 
nerkes namo ir viena isz j u ati
darė, rado bumaszku, senovisz- 
ko padirbimo, kurios buvo di
desnes už tebyres bumaszkas. 
Isz akyvumo atidarė ir kitas 
dinerkes ir kožnoje surado bu
maszku, viso 1,928 dolerius. 
Nunesze jis pinigus pas admi
nistratorių kuris apreiszke 
szeimynai apie suradimą pini
gu. Szeimyna padovanojo Den- 
jhartui 500 doleriu už jo teisin- 
gysta.

sūnūs isz kuriu vienas taipgi 
randasi kariuomenėj e, India
nos valstijoj. Tėvas dabar sil
sisi namie po ilgam darbui ka
syklose.

Suczedinimas Deszim- 
tuko Atnesze Jam 90

Doleriu
Montello, W. Va. — Vietoje 

iszduoti deszimtuka ant pirki
mo plaktuko, Con Burke pa
naudojo szmota geležines pai- 
pos ant inkalimo vinies. Isz 
akyvumo dirstelėjo in paipa 
patemines kad toji buvo už- 
kimszta popieromis. Kada isz- 
trauke popieras, persitikrino 
kad tai ne popiera tiktai de- 
szimt-dolerines bumaszkos — 
viso 90 doleriu. Kas tuos pini
gus indėj o in paipa tai nežine. 
— Isztikruju buvo tai nepap
rasta banka.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Kanados Aliejus Del Kares

Deszimts tukstaneziu keturkampiniu myliu aliejinio lauko, Albertoje, Kanadoje, yra 
kasama del isztraukimo aliejaus del kares naudojimo. sziupelei kasa grabia isz kurios isz- 
traukineja aliejų o ant deszines matome didele paipa per kuria aliejus inbega in szulinius

MOSKVA — Vėliausios žinios skelbia 
buk 300 tukstaneziu Vokiecziu yra pavojuje 
isztremimo prie Dono upes kur Vokiecziai ne
teko daug kariszku innagiu, maisto, troku ir apie 
80 tukstaneziai kareiviu jau likos užmuszti, 12,- 
000 Vokiecziu likos paimta in nelaisve ir dau
gelis Vokiecziu suszalo ant smert nes žiema jau 
ant tikrųjų prasidėjo Rusijoj. Daug eroplanu li
kos suszaudyta ir daug trukiu iszneszta in pa
danges su dinamitu. Visoje Stalingrado aplinki
nėje Maskoliai laimėjo muszius ir Vokiecziai 
pradėjo trauktis in užpakali. Paskutines žinios 
per reidio skelbia buk Utarninke Vokiecziai li
kos baisiai supliekti netekdami keturiu žymiu 
generolu su visais ju sztabais ir aficieriais.

Ant Afrikoniszko frunto Anglikai su Ame
rikonais jau artinasi prie Tuniso ir supliekė bai
siai Vokieczius. Francuziszkas Admirolas Dar-
lan paliepė savo tautiecziams nepasiduot ir ne
atiduoti Vokiecziams Francuziszkos f lotos.

Ant Guadalcanal frunto Amerikonai ap- 
siaubineja Japonus isz visu szaliu, laivai patriu- 
liuoja visus pakraszczius todėl Japonai negali 
prisiartint prie pakraszcziu. Amerikonai randasi 
tik 1,200 mastu nuo Japoniszkos stoties Buna.
Australiecziai smarkiai užklupineja ant Japonu 
ir jau randasi tik 15 myliu nuo Gona.

Trys Vokiecziai Nutei
sti Ant Mirties

Chicago, Ill. — Trys Vo- 
kiszki sznipai likos nuteisti ant 
mirties o ju moteres nuteistos 
atsėdėti kalėjime daugeli metu. 
Tieji sznipai pasiliko ukesais 
Amerikos bet tik del žmonių' 
akiu o darbavosi czionais Vo-I 
kietijai per keliolika metu. Vi
si trys bus padėti ant elektriki- 
nes kėdės. Moteres likos nu-j 
baustos ant 25 metu kalėjimo ir į 
užmokėjimo bausmes po 10,000 
doleriu.

Japonai Iszskerde 
1,000 Kincziku

Chungkink, Kinai.— Aplin
kinėje Yochow, provincijoj 
Hunan, Japonai iszžude tūks
tanti Kincziku vyru ir mote
rių, priek tam pasiėmė 600 
žmonių in nelaisvia, kuriuos 
privertė prie visokiu sunkiu 
darbu. Taja skerdyne papil
de su maszininiaiš karabinais 
už tai, kad Kinczikai užmusze 
30 Japoniszku kareiviu.

London — Už padegimą sa
vo lauku, ant kuriu augo ker
nai ir javai, dvideszimts Ho- 
landiszku gyventoju likos su- 
szaudyti per Vokieczius. Pen
kios Vokiszkos moteres likos

Buenos Aires, Argentina — 
Valdžia pradėjo isztremti Vo- 
kiszkus sznipus kurie praneszi- 
nejo Vokietijai apie plaukimą 
laivu ir apie kariszka veikimą----  ------- -— ------—
Argentinoje. Daug sznipu ar-j aresztavotos už tai kad prisi- 
esztavota. 1 klausinėjo žinių per reidio.
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H lauke kada 'ligonis -mirs. Na, ir vartojamos Anglijoj 
negalėdami sulaukt, paszauke kus ginklas Rusu i:

j, yra pui- 
ir Alleutu

kita daktare kuris buvo,suvis frontuose.
kitokios nuomones ne kaip pir- Kitas pavyzdiš yra rekordai 
miltinis. ' Skraidomosios Tvirtoves B 17.

Kaip mes apie save nesiru-ĮDažnai kritikuojamosSkreido- 
pinsime tai ir Dievas mums ne- mos'ios Tvirtoves atliko gero 
padės. Juk aiszkiai pasakyta ni dauba negu nuo ju buvo tiki- 
Szventam Raszte: “rūpinkis, o ma. Spalio 10 dienos tu puoli 
Asz tau pagiąl’besiu. ” — Jeigu | mas Francijos — didžiausias 

Į Dievulio nepraszysi tai neap-1 kada in vykdytas — in rodo kad 
' ' Skraidomosos Tvirtoves galėjo

-------- ::-------- j.nuskristi ligi savo tikslo ir
Nesiranda teisingystes ant gryžti atgal nepaisant prieszo 

' 'f ligonbu-' svieto del vargszo.
ežiu ir 13 milijonu szmoteliu j Jeigu tarp milijonierių atsi-hiaujausiais

Paszialpa likos duota del 20 
milijonu žmonių Europoje, ver- 
tęs 60 milijonu doleriu, per 
Amerikoniszka Raudono Kry
žiaus paszialpine draugavę nuo 
kada prasidėjo Ikare.

Daugiausia ipaszialpos nu-’laikysi, 
siunsta in Anglija nes net už 33 
milijonus, tarp to buvo gyduo
les, miaterijolas del

' taiko liga kūdikio o tėvas arba
- - ■ - j motina randasi kur ten už tu’ks-

- -• •• itanczio myliu tolumo nuo namu
r drapanų. Ki-įailt “»ud taims’” tai skubina

prie lovos serganezio kūdikio, 
brolio, vyro ar t.t., net su pa- 
gialba eropla.no, tai laikrasz- 
cziai apie meile szeimynoje mi
lijonieriaus aprasziheja rodos 
kaip alpie koki nepaprasta nar
sumą.

Bet jeigu darbininko szeimy- 
Ne yra tai didėliu dagitu ap- n°je tevas ar motina atima sau 

. nuo lupu paskutini (kąsneli duo
nos kad iszaukleti savo kūdiki 

Hr po keliolikos metu vaikai už
auga ant geru ir naudingu žmo
nių del labo visuomenes, tai 

J apie tai laikraszcziai nieko ne- 
raszo rodos ant to neužsitarna
vo. — Taip yra ant svieto.

visokiu drapanų.
Rusija alplaike už ketu ris m i- >' 

Ii jonus doleriu visokiu reika-i 
lingu gyduolių ir 
nai aplaike gyduolių ir maisto 
daugiau keturis milijonus do
leriu del iszbadejusiu gyvento
ju. Draugavę mano da daugiau 
pirkti visokiu dalyku ir siuns- 
ti in ten, kur daugiausia j u rei
kalauja.

laikyti nuo tėvu turtą bet per 
savo dafbsztuma ir pasirūpini
mą daeiti turto, tai yra dideliu 
daigtu.

Žmogus susilaukęs 70 metu, 
per taji laika iszgere ir suvalgė 
tie'k maisto kad galėtu pripil
dyt 21 trolkus, per savo visa gy
venimą.

Yra tai laibai geras ir puikus 
papratimas ligonius atlankyti. 
Lietuviai ta Krikszczioniszka 
prival'uma užlaiko — jau tai 
ne yra ka kalbėt, bet tankiau
sia tieji atlankymai ligoniu 
daug kenkia o ir greieziau už
baigia gyvasti. Tegul Lietuvo
je apserga motere tai vyreli, 
kaip prigruzda 'bobelių pilna 
grinezia, tai uodas snapo nein- 
kisztu, o kožna “daktarka” 
duoda rodą ir tankiausia mo- 
teria su saivo rodoms užbaigia.

Paliksime Lietuva o pakal
bėsime apie czionaitinius ligo
nius ir daktarus.

Apserga vyras ar motere, 
serga ir dejuoja, bet apie (Lak
tam ne nemislina nes jeigu 'bus 
mirtis tai ka tas daktaras pri- 
gialbes? Kam da daktarui mo
kėt? Bene daiktams nuo mirties 
iszgialbes ? O kad tiesos nepri
verstu daktare paszaukt pas li
goni tai retai kam paszauktu; 
nežiūri, kad paszaukti gera 
daktare, tiktai bile daktaras. 
Lietuviams tasai daktaras ge- 
riauses kuris pribuvęs pas ligo
ni tuo jaus užklausia.: “ar buvo 
kunigas?” Na, tai jau atliktas 
kriukis. Tuojaus tokiš dakta
ras .akyse Lietuviu stojasi gė- 
riauses. Yra tai geras ir pa
vyzdingas daigta.s kunigą tu
rėti dėl ligonio isz laiik bet kaip 
ligonis daigirsta kad daktaras 
kalba apie kunigą, tai isz bai
mes duszia ligonio kulnyse at
siduria. Jau tai niekas tokis 
daktaras, taip kaip narsus ka
reivis muszasi kol turi gyvas
tį, taip turi daktaras su ligo
niu pasielgt, lyg mireziai nuo 
jo neatsitrauki.

Reikia atsimint ir ant to, 
kad nekurie ligoniai labai bijo 
kunigo ir mirties, tai su tuom 
reikia atsidėjus, isz palengvo 
priminti ligoniui apie pakvie
timą kunigo.

Tūlai moterei, kuri nesenei 
sirgo musu aplinkinėje ir buvo 
blogam padėjime, paszaukta 
jai daktare kuris tuoj užklau
sė: “ ar buvo kunigas, o jeigu 
da<nebuvo tai tuojaus paszau- 
kite ji.” Žmoniems tas labai 
juatijįo ir po įszejimuį daktaro

sirode priesz 'kelis menesius.
Amerikos karininkai turėjo 

skaitytis su dar kitu sunkumu, 
kuris noliete prieszo. Jie nega
lėjo numatyti kur ju lėktuvai 
bus naudojami. Vokietija i 
Japonija su nustatytais, agresi
jos įplanais galėjo statyti lėktu
vus invjkdi'nti ju planus, bei. 
Amerika be jokiu agresijos no 
ru negalėjo numatyti kur ji tu
rės kariauti. Pirmiausia, mu
su lėktuvai buvo pritaikinti ap
saugojimui musu pakraszcziu. 
Taigi mes pirmiausia iszvysie- 
me ilgu kelionu bomboneszius, 
kurie atsuktu musu prieszus to
li nuo žemes. Karo pradžioje 
mes neturėjome greitu “inter
ceptor” lėktuvu, todėl, kad 
mes nenamatem dalyvauti oro 

toksai

stipriausios priesziumos su j u 
’; ir stipriausiais 

Messerschmitts. Tas lėktuvas 
pasekmingai veikia invairiose 
aplinkybėse — karszti ir lietu 
Soliomonu Salų ir szalti ir ūka
nuose Alleutu, smėliu dyku- 
muose ir musu pakraszcziuose. kautynėse užjūryje ir 

pagrindinis svarstiji- lėktuvas mums nebuvo rei'ka- 
ingas czionai.

Kitas svarbus dalykas yra

Kiek tai žmonių nežino var
dą laivo ant kurio atplaukė in 
Amerika o tas jiems sziadien 
yra reikalinga. Jeigu jums toji 
'žinia yra reikalinga tai redak
torius ‘‘Saules’’ F. Bocz'kaus- 
kas parūpins jums taja žinia už 
maža atlyginimą.

Gerai užaugintas žmogus, 
nors jam stokuoja mokslo ar 
augsztesnio iszsilavinimo, tai 
per savo mandaguma 'buna 
szviesus ir paguodojamas.

Tūlas • jaunikaitis, isz She
nandoah, Pa., kuris sziadien 
randasi kariszkoje tarnystoje, 
raszo mums kad po vieno me- 
fiesio tarnystes, pasiliko kap- 
ralium ir likos perkeltas in 
svarbesne vieta už tai, kad kal
ba Lietuviszkai ir Slovakisz- 
kai. Tas parodo kad žinojimas 
keliu invairiu kalbu atnesza 
žmogui naucFa ir paguodone.

Daugeli kartu buvo klabinta 
Lietuviszkai jaunuomenei kad 
mokytųsi svetimtautiszku kal
bu nes tas jiems gali ateityje 
atneszti didele nauda gyveni
me. Bet per mažai musu jau
nuomenes paklausė tosios ro
dos bet sziadien tas davėsi su
prast ir kariszkoje tarnystoje 
ir bizniuose. Kuom žmogus 
daugiau supranta svetimtan- 
tisžku kalbu, tuom buna nau
dingesnis del visuomenes.

Kitas 
mas yra balansuotos oro jėgos. 
Gaminti tiktai vienos ruszies 
lėktuvą, pavyzdin, bomboneszi tinkama oro puolimo perspeji-
butu pragaisztinga. palyginta mo sistema [air raid warning 
joga reikalauja visokiu rusziu system). Chinijos oro puolimo 
lėktuvu: trumpes 
greitai kilanlcziu, ‘interceptors’! 
[pastoti kelia], ilgos keliones, 
stipriai szarvuotu lėktuvu del 
apsaugos boin’bonesziu, torpe
do lėktuvu, žvalgybos, lengvu, 
vidutiniu, ir įsunkiu bombone- 
sziu, transporto lėktuvu, pa
truliavimui ir nardintoju.

Lėktuvo gamintojai nežiū
rint kokios ruszies lėktuvą tu
ri pagaminti, vis turi keisti sa
vo planus. Pavėlintas 1,000 
arklio jego's, jam vis atliks per- 
virszis kada bus sunaudota už
tektinai jėgos lėktuvą pakelti 
in ora. Jis turi tada nustatyti 
kiek szio perviršzaus duoti išz- 
sikelimui, tolumui, gazolinui, 
ginklu, szautuvu ir bombų svo
riui. Wi-skas turi būti atlikta 
turint omenyje specialu darbu 
del kurio lėktuvas paskirtas.

Dviejais budais iszsivystiji- 
mais Suv. Valstijos dar nebu
vo pasieika jos prieszu, kada 
karas prasidėjo. Skyscziu skal
domas motoras dar nebuvo isz- 
tobulintas, todėl kad oru szal- 
doma rusais buvo pilnai pasek
minga. Irgi ‘superchargeris,’ 
kuris palaiko lėktuvą auksztu- 
moj kada laibai greitai skrenda 
dar nebuvo isžtobul'infas. Bet 
szie du trukumai jau dabar tai
somi.

Nei viena tauta negali numa- 
tyti reikalavimus oro karo, 
ypacz kada kiekvienas karo 
patyrimais veda prie nauju ban
dymu. Kada Suv. Valstijos 
dar n-eisztobulino skyscziu szal- 
doma motorą, Anglikai ir Vo- 
kiecziai buvo atsiliko su oro- 
szaldomu inžinu. Vokiecziu 
pirmos linijos kautynių lėktu
vas su oruiszaldomu motoru pa-

keliones, inspejimo -sistema viena isz ge- 
i riausiu pasauly padėjo Che-n- 
n-ault’o skraidanezius tigrus 
su'naikinti 218 Japonu lėktuvu 
priesz 84 savo.

Todėl, kad tokios sistemos 
nebuvo Fort Darwin praeita 
Vasario menesi, 8 isz 10 Ame
rikos lėktuvu, tokios paezios 
ruszies kaip skraidantieji tig
rai vartojo Chinijoj, buvo su
naikinti. Praeita Rugp-iuczic 
men., kada perspėjimo (būdas 
buvo pagerintas, tos ruszies 
lėktuvas niuszove 12 isz 47 Jap
onu lėktuvu be jokio nuostolio. 
Ta pat menesi, Amerikos lėktu
vai Azijoj nuszove 75 prieszo 
lėktuvus ir prarado 15.

Ateityje, mes turime būti 
prisirengė prie vis auganeziu 
nuostoliu tarp vyru ir lėktuvu 
kada musu užklupimas bus pa
greitintas. Turėti geresnius 
lėktuvus visose kategorijOs-e 
negu mušu prieszu yra beveik 
negalimas dalykas. “Visuo
mene gali tikėti kad palygina
mai inrengimai musu Alijantu 
bus geresni negu raportas įsa
ko.

Tiems, kuriems karo -strate
gija yra idomi, paduodame -su- 
rasza Amerikos lėktuvu. Rei
kia atsiminti, kad lėktuvai vis 
keieziasi.

Kovos Lėktuvai
Ourtišs P-40. Vienu, is-kys- 

cziu szaldomu motoru. Iki 
sziol padaryti sZeszi žymesni 
pagerinimai kaip pav., Kitty
hawk ir Warhawk panaszumo- 
se. Didelis smogimo pajėgu
mas.

Amerikos lėktuvuose].
Bell P-39 [Airacobra]. Vie

nu, skyscziu szaldomu motoru. 
Vėliausiuose modeliuose pilote 
regėjimo akiratis žymiai padi
dintas. Ginkliiotas kanuole- 
mis ir kulkosvaidžiais. Pajė
gus- žemam pikieravimui 
[ground strafing].

North American P-51 [Mus
tang.) Vienu, skyscziu szaldo
mu motoru. Vienas isz grei- 
cziauisiu pasaulyj kovos lėktu
vui. Kaip ir abu pirmieji lėktu
vai, gali skraidyti tik apribo
tam auksztume, bet. ta kliu:i’ 
dabar jau paszalinama.

Lockheed l'-38 [Lightning]. 
Dvieju, skyscziu szaldomu mo
toru naikintuvas. Naudingas 
lydyti auksztai slkraidane.z'u- 
bomboneszius.

Republic P-47 [Thunder
bolt]. Vienu, oru szaldomu 
motoru. Sunkiai szarvuotas ir 
pasiekia nepaprasto greitumo 
dideleise auksztumose.

Grumman P-4-F [ Wildcat]. 
Standartinis karo laivyno ko
vos lėktuvas. Geriausias žino
mas to tipo lėktuvas valdyti 
mo lektuvnesziu. Oru szaldo
mu motoru su -supercharger. 
Auksztam skraidyme prilygsta 
Japonu Zero panaszumui. Turi 
suglaudžiamus sparnus, todėl 
lektuvnesziai gali sutalpinti a- 
pie 50 nuoszimti daugiau tokiu 
lėktuvu. Sunkiai szarvuotas 
ir gerai apginkluotas.

Sunkieji Bombonesziai
Boeing B-17 [Flying For

tress] . Keituriu, oru szaldomu 
motoru su supercharger. Ne
paprastai gerai pasirodė kovo
se. Vienas isz pasaulyje sun
kiausiai apginkluotu bombo- 
nesziu. Gali dienos laike bom
barduoti isz dideles auksztu- 
mos, be lydineziu kovos lėktu
vu apsaugos. Turi 50 kalibro 
sunkiuosius kulkosvaidžius. 
Geriausiai tinka bombardavi
mams dienos laiku, bet pritai
komas bombardavimams ir 
nakti [nakti bombardavimai 
atliekami isz nedideles au'ksz- 
tuimos, netolimose vietose su 
žymiai didesniu bombų krovi
niu].

Consolidateid B-24 [Libera
tor]. Keturiu, oru szaldomu 
motoru su supercharger. Di
dėlėms auksztumoms, tolimoms 
vietoms ir bombardavimuose 
labai taiklus.

Vidutiniszki ir Lengvieji 
Bombonesziai

North American B-25 [Mit- 
• chell]. Dvieju, oru szaldomu 
i motoru. Greitas, skrenda to

limais keliais ir pakelia dideli 
krovini. Jam neprilygsta joks 
kitas to mados lėktuvas. Buvo 
panaudotas 
ti.

Martin
Dvieju oru
Panaszus B-25 mados, taip pat 
vienintelis savo klasėje.

Tolkio bombarduo-

B-26 [Martian], 
szaldomu motoru.

Douglas A-20 [Boston arTIa- 
vbc]. Dvieju, oru szaldomu 
motoru. Pritaikomas invai- 
rioms operacijomis. Placziai 
naudojamas Europoje ir Egip
te.

Douglas SBD [Dauntless; 
kariuomenes alviateijojė to bu
do lėktuvai žinomi kaip A-241. 
Vieniu, oru szaldomu motoru. 
Standartinis karo laivyno avi
acijos nardomasis bombonC- 
szis, valdomas nuo lektuvne- 
sziur. Tos kategorijos geriau
sias pasaulyje lėktuvas.

Douglas TBP [Devastator], 
Vienu, oru saldomu moterų. 
Karo laivyno aviacijos stan
dartinis torpedinis bombone- 
szis. Prilygsta bet kokiam ki
tam to budo lėktuvui, bet da
bar p ake ic z i am as.

Grūmmam TBF [Avenger] 
Vienu, oru szaldomu motoru. 
Isz'bandytas kovose prie Mid
way. Geriausias torpedinis 
bomiboneszis, valdomas nuo 
lektuvnesziu.

Be virszminetu lėktuvu yra 
i dar patruliniai bomibonesziai, 

kariuomdnes transportai, pa
prastieji transportai, ‘žiogai,’ 
aiJba lėktuvai rysziams palai- 

Visi 
dirvai yra geri, daugelis ju 
a geresni už prieszo. Kylan- 
produkcija turėtu duoti Su- 
enytoms Valstybėms geriau

sia paszaulyje karo medžiaga.
-—Common Council for Amer. Unity.

kyti, ir daugelis kitu, 
le

TEISYBE
APIE AMERIKOS

ORO JĖGA
Office of War Information 

iszleido 30 puslapiu raportą a- 
pie Amerikos oro jėga, kuris 
aiiszikai ir iszmintingai nuszvie- 
czia ta visa dalyka. Raportas 
iszaiszkina daug nesupratimu 
kurie egzistavo del prieszingu 
ii kartais nedanesztu nuomo
nių.

Reikia atsiminti du dalyku 
kada svarstome oro jėga—-pir
mas, kad iszbandymais muszy- 
je yra vienintinis tikras būdas 
is'žbandymui kovos lėktuvo, 
antras, kad lėktuvas yra pasta
tytas paskirtam darbui. "Taigi 
“Bell P-39” nors netinkamas 
ąuiksztumo taktikoms, kurios

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 kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu...........35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi 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- 

gerai apszarvuotas, dide- liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 
nardymo greitumas, ne

pra'kiui'iami bakai gazolinui inais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
[ypatybes, 'kurios yra visuose

Motina Su Sūnumis Ant Tarnystes

Mrs. Helena E. Barry, isz Medford, Mas., atiduoda gar
be savo keturiems sunams kurie sziadien randasi kur ten 
ant Pacifiko mariu, kovodami priesz Japonus ir Vokieczius. 
Ji pati dirba ligonbuteje John Adams prižiūrėdama ligo
nius kareivius.

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplankysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
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50e 
kri- 
35c 
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35c 
Trys istorijos, apie Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeęzio,

No. 113 Penkios istorijos apie 
| Burike ir Burikas; Kareivis ir vel-

1 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- 
mąs kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ..............................................15c

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

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

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ..........................................15c

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

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links- 

Imybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 

Dargytis ir Skuputis. 60 pus...l5c

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 VaJenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoms. 76 puslapiu...............20c

No. 133 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; Ątmo- 
kejimas kunigo. 47 pus. .............. 15e

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 

.......................15e
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; Arzt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................l’5e

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’ūlpikas; 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 klasteris. 40 
puslapiu ......................................... 15c

No. 158 Keturms istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
6Q puslapiu ............  15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszuats 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; Budy ne; 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 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio 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 paezia, 
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 knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaiiriecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ............................................. 15®

Adresas:
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna

eropla.no
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GUDRI MOTERISZKE
puvo tai vestuvės. Isz mie.-

to pargabenti muzikantai 
grajino, o buvo ju trys. Tas ku
ris grajino ant boso, 'buvo užsi • 
gėrės, per Ika mepajiege su smi- 
cziolu bružyt ir tiktai smulkius 
nuo ausies reže.

Jaunikis, norėdamas svietui 
pasirodyt, tyczia isz miesto mu
zikantus pargabeno. Jaunieji 
sukosi, žinoma, kaip jauni; ne
žiūri nors ir kur'kos nupultu.

Merginos po kožnam szokiui 
kaip (kokia dainele padainavo. 
Senieji sėdėjo užstalėse o kaip 
katras jau išlingavo nes per 
tankiai stikleli cziupinejo; no- 
rints ir sznėkucziavo bet toji 
kalba nenaudinga buvo. Tarp 
moterių sėdėjo sena Motiejiene, 
kuri tiktai ant valandėlės pri
sėdus buvo, idant truputi pa
silsėt nes tai jos dukters vestu
ves — o kas vestuvių nekelia, 
tas nežino kiek tai ’žmogus nu- 
sitrepsi.

Apie visiką reikia atmintie, 
viską dažiuret, kožna priszert o 
ir žiūrėt kad kas ka nepagrieb
tu. Motiejiene jau buvo visus 
pavalgydinus. Vakariene 'buvo 
puiki, kožnas visokios mėsos 
prirente ligi kaklo o ir da liko. 
Negreitai kaimynai Užmirsz to
kias vestuves; o kad visi likos 
pavalgydinti, Motiejiene galė
jo valandėlė tarp savo kuimu- 
cziu pasėdėt ir pažiūrėt kaip 
jos Onute szoka.

— Tegul dukrele pririszoka 
nes jau rytoj bus Rauliene, — 
taip kalbėjo in sedinezias kai- 
minlkas o viena isz ju tarė:

— Gudri tai mergina, nėra 
ka sakyt, tiktai kad tas Rautas 
butu geru.

— Tai ve! O ko jam trūksta, 
— prikiszo vela kita, — tiktai 
kad ji gerai nutvertu... — ir 
parode su ranka, kad rodos už 
plauku ima.

— Nėra ka rūpintis apie tai, 
jau ji duos jam rodą!

— Iszgersime moterėles, — 
tara viena isz ju. — Ka ežia rū
pintis, buvome ir mes mergos 
ir ne kožna gavome po gera vy - 
ra: vienos tykus kaip verszis o 
kitos piktas kaip szirszinas o 
ka daryt? Reikia ikenst ir gana!

— Tai, tiktai trumpai pritai
kyt o tada pikeziausia galima 
pamint.

Sėdėdami vyrai pasieniuose 
ne nėpamistijo kad juos ju mo- 
teres apkalba.

Tame prisiartino laikas mez- 
Įevos. Andriejiene pasiėmė in 
ranka czepcziu ir linksmai už
dainavo :

“Szita mucziuke — muczele, 
Daug yr’ geresne ne kaip

rūtele; 
Drąsesne busi ne kapi mergele, 
Tiktai užsidek szita muczele.’’

Pamatia mei'gos muczia, pa
griebė Ona in tarpa saves ir ne
norėjo in bobų rankas paduot. 
Rau'las ir ne nuo to — pagriebė 
Ona per pusią nes norėjo pama
tyt kaip jo Onuka su paibriuveis 
iszrod'ys.

Tame prisiartino viena isz 
moterių ir kasžin ka Onukai in 
ausi paszna'b’ždejo o gal ka toki 
juokinga, kad net nusiszyipsojo. 
Tuojaus iszsisuko Raului isz 
ranku, pagriebė czepcziu ir jam 
ant galvos uždėjo. Tas tuojaus 
nusiėmė ir uždėjo anai bet kas 
isz to, kad jau pirma pats ant 
galvos turėjo. Pradėjo visi 
juoktis: vaikinai szidijo o ir

merginos kvatojo, senei su gal
vomis lingavo o da nekurie isz 
ju kalbėjo:

— Bus tau, vaikine! — kitas 
vėla: — patekai, vaikiu, in ge
rus nagus.

Moteres griebėsi už stikleliu 
ir gere už sveikata Onos, o Mo
tiejiene linksmai tarė:

— Apie savo Onuka nebijau, 
jau ji duos sau rodą. Asz su sa- 
viszkiu, amžina atsilsi, — ne 
viena meta pergyvenau ir ma
nes kogeriausia klausė.

Vestuves greitai pasibaigė 
nes svietiszkos linksmybes 
trumpos, tiktai kaip kvaraba 
prilimpa, ta tai negreit gali 
žmogus atsikratyt.

Ilgai kaimynai neužmirszo 
tuju vestuvių, ypacz kada pa
matydavo Raulla. Tanikiai jam 
primindavo czepcziu; vienok 
ne taip su tuom czepczium bu
vo kaip žmones pranaszavo. 
Raulas gyveno su savo Onuka 
puikiai jog net žmones gėrėjo
si. Apie barni nieko nebuvo gir
dėt nes Ona buvo labai gera 
moteriszke ir niekados del sa
vo vyro pikto žodžio nepasake. 
Tyka 'buvo grinezioje, tiktai 
tada buvo girdėt kada užgimė 
sūnelis, kuriam davė vardu An
tanėlis. Tas tai kartais klykė 
taip kaip kartais Užsigėręs baž- 
nyczioje vargonininkas.

Tėvas džiaugėsi, nors buvo 
sūnelis rėksnys ir sakydavo i n 
paezia:

— Ar girdi, Oiiuk, kaip rė
kia? Tai už tai, jog muzikantai 
isz miesto ant vestuvių .grajino.

Ka galėjo sakyt motere, o. 
ant galo atsakydavo:

— Tegul iszsirekia, tai ge
riau miegos.

In puse metu kūdikis lopszy- 
je nestigo jo o senei Motiejienei 
net strėnas skaudėjo nuo ne- 
sziojimo anūko.

* * *
Rautu -namuose ’buvo nuolatos 
sutikimas, vienok po kokiam 
tai laikui patemijo Ona, 'kad 
jos vyras turi kokia tai rūpes
ti ir taukiaus in miestą keliau
ja o kada sugryždavo tai mie
godavo ir szniokszdavo kaip 
kalvio dumples- kada kartais 
prakiura. Tankiai naktimis ir

kepsnys ant jieszmo. Bet pa
ežiai nieką neshke; ji taip-gi 
neklause nes jai karta prikiszo 
jog ji paika ir vyriszku reikalu 
nesupranta.

Žinoma, kaip žmonių pasa
ka : jog vyras už vyra o motere 
už moteria; tai ir Ona nuo mo
terių dažinojo kas Raului ken
kia.

O tai buvo taip: Raulas tu-, 
rejo isztekejusia seserį, kuriai] 
įeikejo duoti dali ir nieką pa-1 
ežiai nesakęs, nuėjo in miestą Į 
pas Berku ir ipaskolino pinigu.' 
Berklis duodamas pinigus pa
sakė jog neprivalo skubintis su 
atidavimu. Raulas iszsigere su 
Berkum magarycziu ir in save 
kalbėjo:

— Kokis tas Dievas geras, 
jog tuos Žydus sutvėrė. Ve, 
kaip tas Beikus, kokis tai geras 
Žydelis! Dave tris szimtus rub
liu ir taip akvatnei kad rodos 
tris plaukus isz 'barzdos iszsi- 
pesze. O turi rakalis digta barz
da, ika turi, tai turi, tiktai ruda 
— o ruda, vyreli! Po teisybei, 
Berikus reilkalavo pasiraszymo 
bet ika tai gilino ja? Ant ko mo
kinausi ir daraktorius už tai 
kaili lupo.

Taip įkalbėjo Raulas o kalbė
jo neiszmintingai nes darakto
rius plieke idant iszmoktu skai
tyt ir raszyt bet ne ant tokios 
popieros kokia Berikus Raului 
pakiszo. O paikas Raulas pasi- 
i-asze pats nežinodamas ant ko.

Po trijų menesiu nukeliavo 
Raulas su paezia in miestą ant 
turgaus nes norėjo parduot pa
penėta meiteluka -nes turėjo 
perdaug kiaulių o bulviu ma
žai. Gerai pardavė meiteluka ir 
užėjo pas Berku idant perro- 
kuot pinigus ir po czerkelia isz- 
sigert nes 'buvo szailtoka diena 
it purvyno^ nemažai primaukia. 
Tada Berkus eme Rauta in pa- 
szali ir tarė:

— Nu, Rliaulei, keip bus su 
man pinigeis; skolinai penkis 
simtus rhubliu! <

— Ka tu vela Berkau kalbi 
apie penkis szimtus? Juk asz 
nuo tavęs skolinau tiktai' tris 
szimtus ir da man penkiolika 
rubliu nutrauktai paluku.

— Nu, worhidos? — irh du, 
tai penki, o arh tave szkaloi ne- 
molkino ?

— Na taip, mane daraktorius 
Pliekkailis gerai mokino; o tai 
teisybe, jog trys ir du, tai pen
ki.

— Nu, arh nerhiktik — tu

MacArthuras Pasidrūtina Su Arbata

Kada Generolas MacArthuras peržiūrinėjo savo glitas 
ant Naujos Gvinos, likos pavieszintas su arbata. Ant kaire- 
ses stovi generolas Sir Thomas Blarney, kamandierius Ang- 
liszku kareiviu.

nemiegodavo ir vartėsi kaip man kaltus penkis simtus!

Algieras Paimtas Per Allijentus

1WI

Pristova ir miestas Algieras, svarbi pristova Afrikoj, li
kos paimta ana diena per Allijentus. Augszcziau matome 
puikia pristova o žemiau svarbi geležkelio stotis.

Jeigu katra motere nori iii 'baž- 
nyczia eiti,

Tai vyrelis pradeda keikti, 
Turi vargsze namie sėdėti, 

In girtuoklius 'žiūrėti, 
Ir ipati su jais gerti.

Vajei, jau turiu užbaigti,
Da in (kelis sztorus užeiti,

Na tai gud bai', 
Pasimatysime vela!

SKAITYKIT
’ “SAULE” ^8
PLATINKIT!

— O tai 'kaip ?
— Nu, trhis irh du...
— Ar tu paikas? Juk asz tau 

negaliu duot penkis už tris!
— Ui vai,, mirh! —- paikas, 

kas paikas ? as nepaikas, ba tur- 
hi jodą ant baltei! Atadolk, ba 
as apskusi!

Raulas pasikasė popanosia, 
rodos, kad tenai sėdėjo visas 
protas ir taip valandėlė įkasė 
bet nieką negalėjo iszkasyt. 
Norėjo pazauktie paezią bet 
gėdinosi nes neatbūtinai pats 
norėjo būti visuose veikaluose 
ponu.

— Nu, ka taiip ilgai miszliji? 
Turhi pinigus, tai užmokėk o 
jagu ne, tai pasirhaszik da 
karhta.

,— Tai ir pasiraszysiu, bet ant 
kiek ?

Žydas nudavė jog to negirdė
jo lies didelis triukszmas kar- 
cziamoje. buvo o ant Berkaus 
isz visu szaliu szauke, kad duo
tu arielkos. Tada pamojo ant 
Ratilo ir ineja in paszalinia ka- 
mąrelia duris užsidarė. Iszsi- 
eme nevidonas isz kiszeniaus 
rakteli o buvo Ikiszenius gilus— 
net lyg kėliu. Žinoma, kad nie
kas negalėtu su ranka dugno 
pasiekt. Atidarė spintą kuri 
kerezioj stovėjo ir iszeme sku- 
rines maksztis kuriose radosi 
Raulo abligas. Isz taupo kitu 
popieru iszeme viena, greitai 
kas'žin ka parasze ir liepe Rau
lui pasira'szyt. Raulas jau ne 
kvailas — pirma perskaitė.

— Ar tu žyde-, pasiutai! Tiek 
daug tu nori ? Tai ne girdėta — 
ant szesziu szimtu pasiraszyt! 
O tai užika?

— Nu, arh tai daug uz du me
nesiu ?
'— Žinoma, kad daug. Mano 

visa varguve tiėk neverta. O 
isz kur imsiu tiek pinigu?

— Nu, as tau palauksi, tai ne 
ugnis, jam nesudegs. Aj vaj! tu 
tojaus gevalt. Kam rhekf ? Keip 
tu nepasirhaszysi, tai as tau 
apskųsk; nu, pasirhaszyk, bus 
gut!

Raulas vėla po panosia. (pra
dėjo kasyti ir ant vietos trypė 
bet negalėjo kitaip sumislyt. 

'jau norėjo sZaukt Ona. bet ir ve
la davėsi paikaju rr mostelėjąs 
su ranka pasirasze. Kada isz
ejo isz kamaraites, tuojaus pri
puolus Ona klausė, ka jis ten 
veike su Žydu ?

— Taika ežia! norėjo paku
las piiktie.

— Ka? pakulas ? kibu tu gir
tas! Juk mes ipakulu neturime, 
kibą savo plaukus derinai?

— Nepliovotum po budeliu! 
Jau asz turiu pakalu, turiu, o 
ant galo kam tau žinot ?

Ona dasųnotejo bet nenorė
jo ilgiaus įkvost. Vienok nuo to 
laiko da labiaus Raulas neri
mavo ir taiip naktimi vartėsi 
jog net baime Ona eme. Ne vie
na karta vavgszas dejavo ir sa
vo panosia įkasė bet nieką ne- 
iszdejavo ne neiszkase. Ona 
tuom laik dažinojo nuo žmonių 
apie visikai, bet Raului nieko 
nesakė.

Viena puiku ryta liuobėsi 
Ona grinezioje ir iszejo laukan 
idant iszgyti 'žąsis. Tame pare
gėjo isztdlo Berku ir suprato 
kad jis pas juos atkeliauja.

—Gerai, kad manes nepama
to, — tarė iii save Ona ir in 
grinezia inbegus, duris užsida
rė.

Po valandėlei jau Berkus bu
vo (prie duriu bet tas rado už- 
kisztas. Mostelėjo su ranka ir 
dasiprotejo jog turėjo ji kas 
nors nužvelgi.

Jau ne viena karta taip bu
vo jog duris priesz nosi Berkui 
uždare. Bet Berkus už tai ne
pyko. Jis turėjo toki būda jog 
karta iszmestas, gryžo septy
nis įkartus atgal ir tada mislijo 
ka padaryt.

Berkus sumanė lipti per tvo
ra indą Iželi ir pažiūrėt kas vi
duje dedasi bet jo negiliukis 
nes kada, szoko nuo tvoros in 
darželi, užszolko ant mažo An
tanėlio kuris darželyj bbvijosi 
o ant kurio Belikus net suklupo 
isz ko pasidarė nemažas kūdi
kio riksmas.

(Bus daugiau)

Neužmirszkite Guodotini Skai- 
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraaaczio. PASKUBINKITE 1 I I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Dvi mergicos aini gužineliu taip 
puikiai apsiėjo, 

Kad net išvesti jas laukan, 
žmones turėjo, 

Ar jau, mergeles, to sulaukėte, 
Kad su sarmata isz sales 

isztra.uk ia ?
Kaip rodos su visom, taip bus, 
Jeigu isz kitur iii czion pribus, 

Mat yra tokis sztamas 
merginu,

Ka trankosi po gužynes del 
vaikinu,

Tankiai tokios neturi 
penlktuko, 

Parvaižiuoti namo ant karuko,
Trankia namo kaip gerves, 
Atsigėrė guzutes inivales.
O kad tosios mergeles nesi- 

valkiotu,
Savo mamulių klausytu, 

Tai geriau iszkirstu,
Isz doros kelio neiszklystu.

* * *
Girdėjau kad daugelis Lietu- ' 

vaieziu,
Da. vis jauniu mergaieziu, 
Pameta savo senus tėvus, 
Pasiduoda in kliosztorius. 
Vienos in pataisos namus, 

Kitos in prieglaudos narna me- 
szioti vaikus, 

Ir save zokoninkems vadina, 
Ir da kitas in ten prikalbina.

Jam kasžin kas butu,
Jeigu bile niekus in zokona 

priimtu,
O kad ir priima,

Tai tokios nelepina, 
Turi dirbti net kaulai braszka, 

O valgyt duoda Ika loska,
O kaip kada ir in kaili duoda, 
Jeigu priesziiilgai atsako kada, 
Po teisybei, gerai del tokiu,

Meigaicziu iszdylkeliu.
Tik tasai Hdbokinas,

Ant merginu bagotas, 
O jus kvailos mergicos, 
Esate be proto ir aklos. ' 

Geriau rankoves pasiraitokite, 
Imkitės prie darbo, 
O 'neturėsite vargo.

Ne viena kaip silke perkytrus, 
Ir da iszjuokia vaikinus, 

iSlalikiojate kaip pelu maiszai, 
Ir niekad neturėsite gerai.

* * *
Pattersone da vis rudaki a 

varo,
Tanikiai flirtavimus sudaro,.
Ypatingai Nedėlios diena, 
Ne rasi stubeles ne vienos, 

Kur guzutes neturėtu, 
Laike Misziu nėlėbautu,

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
Yra tai stebėtina kny

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

Prisiuskite 25(f o gau
site per paczta.
"Saule,” Mahanoy City, Pa.

* SIENINIAI $

| KALENDORIAI J
į 1943 M. $
* S$ - :
* 15 coliu ploczio x 23 % col. J
$ ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 *
* Adresas:
¥ SAULE PUBLISHING CO., *
* MAHANOY CITY, PA. U.S.A. J

Istorija apie Amžina Žydą. 
To kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. 20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

KAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

Protingu yra būtie 
paezedium; jeigu cze- 

fiįl, dini taji paezeduma. 
.#■ . Amerikos Kares Bo

nai ir Markos tau prigialbes ir 
piigialbes Amerikai. Pirki įl
okite Amerikos Kares Bonus ir 
Malkos SZ TĄDIEN!

ISTORIJEapie na 'na' 
-----------------  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.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

isztra.uk
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Žinios Vietines
— Nedelioje (prasideda Ad

ventai. Panedelyje pripuola 
Szv. Andriejaus, Apasztalo.

— Aplaikeme žinia buk Ed
vardas Mockaitis, kareivis, su-į 
nūs Onos Mookaitienes, kuri Į 
dabar apsigyveno Filadelfijoj, 
likos surisztas mazgu moterys
tes su Ona Maigral, isz Filadel
fijos, Nov. 14 d., Szv. Katrės 
baižnyczioje, Miami, Florida, 
kur Edvardas randasi ant tar
nystes.

— Nedelioje likos suriszta 
mazgu moterystes Fiorentina, 
duktė ponios Agotos Neveraus- 
kienes, 515 W. Mahanoy Avė., 
su Jurgiu Podolskiu, isz Kear
ney, N. J. Su'vincziavojo juos 
nuotakos brolis Kum Albinas 
Neverauskas, vikaras isz Gir- 
ardvilles, Szv. Juozapo Ibažny- 
czioje. Jaunavedžiai apsigy
vens Newarlke.

— Tieji vyruikai, kurie isz- 
važiavo Panedelyje ant peržiū
rėjimo stoti in kariuomene, isz 
skaitlio 89 pasirodė kad 44 pa
sekmingai perėjo o 45 likos at
mesti del sveikatos ir kitu 
kliulczirt. .UtaTiiinke isz skait
liais 118, pasekmingai perėjo 
154 o 64 likos atmesti.

t. Scredos ryta apie 2-tra 
galanda nialkti'je, likos surasta 
negyvas lovoje gerai žinomas 
salliuninkas, Mikolas Lazarevi- 
czius, 900 E. Centre uly., kuris 
pergyveno Mahanojuj apie 40 
įmeti. Paliko paezia, duktere ir 
suimt (kuris randasi kariuome
nėje. Gra'borius L. Traskauskas 
užsiėmė laidotuvėms. Priežas
tis mirties ’buvo szirdies liga.

Maizeville, Pa. f Kazimieras 
Venskunas, jaunas vyrukas, 
mirė, sirgdamas koki tai laika. 
Velionis buvo sunum Onos 
Venskunienes. Paliko motina, 
penikes seseres ir broli Juozą. 
Palaidotas Ketverge su lapei- 

’ gomis Szv. Ludviko bažnyczio- 
3'e-

Davadas Buczkio Pasi
liko Ant Jo Veido

Nanticoke, Pa. — Moterėles, 
jeigu bueziuojates su prieteliu 
savo vyro, tai netepkite savo 
lupeliu su kvarba “lipstik” 
nes ir jums gali atsitikti pana- 
sziai kaip atsitiko misiukei 
Pranciszkai Mikuckienei, ku
rios vyras dabar skundžia ant 
penkili tukstaneziu doleriu, sa
vo drauga, Gustova Rukocki, 
už pavogta buczki.

Mikuckiene su savo vyru ir 
Gustovu ketino eiti ant pa
veikslu, pati paprasze kad vy
ras atnesztu jai nuo virszaus 
skrybėlė, tuo laik kada vyras 
nusidavė ant virszaus, Gusto- 
vas su moterele karsztai kelis 
sykius pasibueziavo. O kad mo- 
tere iszmaliavojo savo lupeles 
su raudona kvarba, paliko 
ženklus dvieju lupeliu ant jo 
veido. Vyras užtemines ženk
lus, dasiprato kas atsitiko ka
da nuėjo ant virszaus, prispy
rė drauga ir motere prie prisi
pažinimo ir dabar gyvenimas 
abieju pairo.

PINIGAI
MARSZKINIUOSE

Gaspadine Prisisavino 
Burdingieriaus Pinigus;

Buvo Užsiūti Jo 
Marszkiniuose

Erie, Pa. — Pas Broniu Szy
manski nuo keliu metu radosi 
ant burdo Antanas Ruksza ku
ris sunkei dirbo ir czedino kož- 
na centeli nes ketino už keliu 
menesiu apsipaeziuoti. Jau bu
vo suezedines apie 300 doleriu 
kuriuos sergėjo kaip savo aki; 
pinigu neiszdavinejo nereika
lingai ir pinigus insiuvo in 
marszkinius. Kada marszkinius 
duodavo skalbt, insiudavo pi
nigus in kitus ir taip darydavo 
kožaia karta persimainydavo.

Ana diena Bronius užmirszo 
iszimti pinigus ir padavė gas- 
padinei iszskalbti marszkinius. 
Kada jis buvo darbe, staigai 
atsiminė ka padare ir parbėgo 
namo baisei susirupines. Ant 
užklausymo kur pinigai, gas
padine užsigynė sakydama kad 
jokiu pinigu nerado.

Nebagelis graudžiai apsiver
kė kaip kūdikis o gaspadorius 
susigraudinęs paszauke in pa 
ežia: “Atiduok jam pinigus 
nes žmogus da isz proto iszeis 
arba pasidarys sau mirti. ’ ’ Bet 
motere neapsvarstydama grei
tai atkirto: “o-gi kvailys tegul 
stimpa, pinigu neatiduosiu ir 
tiek.“

Bronius iszgirdes tuos žo
džius apskundė gaspadine o 
sudžia paliepė jai pinigus ati
duoti, ka turėjo padaryt. — 
Ar-gi negeriau yra indeti savo 
pinigus in banka kur jie saugei 
gulėtu.

Nuliūdus. Naszle Persi
pjovė Sau Gerkle

New York — Mrs. Gene Glo 
vers, nuo kada jos vyras likos 
užmusztas ant geležinkelio, du 
metai adgal, taip liūdėjo pas
kui savo vyra kad nuėjus in 
maudykle perpjovė sau gerk
le mirdama in kėlės minutas 
vėliau. Jos lavona surado se
suo kada nuėjo ant virszaus 
praustis.

ŽINUTES
Afrika — Vokiecziai yra ap

siaubiami isz visu pusiu czio- 
nais per Anglikus ir Ameriko
nus todėl generolas Rommel ir 
jo kareiviai randasi dideliam 
pavojuje, .

ŽVERISZKAS TĖVAS!

Isztrauke Serganczia 
Duktere Su Kūdikiu 
Laukan Ir Ten Paliko
Grand Island, Neb. — Niko

las Plastak, Czekas, tėvas sze- 
sziu vaiku, paplidc kraujage- 
dysta ant savo septyniolikos 
metu dukters Veros ir supra
tęs kad savo bjauraus darbo il
gai neužsleps, pradėjo nemie- 
laszirdingai pasielginet su sa
vo duktere o paezia kerszino 
užmuszimu jeigu ji kam apie 
tai pranesztu arba duos žinia 
palicijai. Apalpusia ir baisei 
sumuszta dukteria isztrauke 
laukan ir padėjo ant geležke- 
lio.

Neužilgio adbego trukuis o 
kad ėjo isz palengvo, likos su
laikytas in laika nuo sumalimo 
nelaimingos merginos. Inžinie
rius su pagialba brekmonu no
rėjo paimtie. mergina in ligon- 
buti bet toji jau buvo mirus o 
szale jos gulėjo da gyvas naujai 
gimusis kūdikis.

Tuoj aus praneszta apie tai 
koroneriui ir palicijai. Pribuvo 
daktaras kuris apžiurėjas la
vona merginos, apreiszke kad 
ji mirė nuo sumuszimo. Palici- 
ja pradėjo tyrinėti ir nelaba 
žveriszka tęva uždare kalėjime.

Del Szlebiu Norėjo 
Save Parsiduot

Burlington, Vt. — In czio- 
naitine ligonbute atėjo puikiai 
pasirėdžius motere, kuri mel
de pasimatymo su perdetiniu 
ligonbutes. Kada daktaras atė
jo, ta pradėjo kalbėti: “Vadi- 
nuosiu Ellen Parfitt, turiu 28 
metus ir atėjau pas tave su pa- 
siulinimu ar nepirktum mano 
kūno da už gyvasties. Matai 
daktare, myliu puikei rėdytis 
ir neturėdama pinigu, nuta
riau parduoti savo kuna del 
daktariszko tyrinėjimo kada 
numirsiu. Tada galėtumėt su 
manim daryti kaip jums patin
ka.“

Daktaras net paraudonavo 
isz piktumo ir davė merginai 
toki pamokinimą kad jai atsi- 
norejo parduoti savo kuna ir 
iszejo užsisarmatinus.

Kovoja Ne Tik Priesz Kareivius Bet Ir 
Priesz Vabalus

Musu “boisai“ kurie randasi kariuomenėj e, tolimose 
Karabeniszkose mariose, ne tik nuo nevidonu turi apsiginti 
bet ir priesz visokius vabalus, kurie jiems neduoda pasil- 
sio ne tik diena bet ir naktimis.

Paėmė Vokieczius In Nelaisve i Dede Samas Sako: Asz Noriu Kovojancziii ’
Doleriu!!!

Anglikai ana diena paskandino Vokiszka submarina, 
kuris paskandino kelis Angliszkus laivus ir paėmė visus 
in nelaisvia atgabendami juos in Anglija. Ant paveikslo 
matome kelis Vokiszkus laivorius paimtus in nelaisvia.

Amerika turi būtie drūta! Kožnas vyras ir motere turi 
duoti savo pajiegas del sudrutinimo Ameriko, laike kares!

Nekurie nesza ginklus—kiti lekioja su eroplanais—-kiti
atiduoda savo krauja ant laivu ant mariu!

Trucizna Ir Virve Jam 
Negialbejo Bet Sriuba 

Ji Užmusze
Nashville, Tenn. — Bryan 

Elliot, kuriam nubodo gyveni
mas isz priežasties bedarbes, 
nutarė atsisveikyt szi svietą su 
pagialba virves ir truciznos. 
Pirmiausia nurijo truciznos 
bet toji, matyt jog nebuvo drū
ta ir Bryan pasiliko gyvas. Po 
tam nusipirkęs virves, kuri bu
vo padaryta isz sziaudu, pasi
korė bet toji nutruko. Tada 
jam atsinorejo mirti ir nuėjo 
pas kaimyną praszyti valgyt 
nes buvo labai iszalkes. Po su
valgymui paduotos sriubos, pa
juto viduriuose skausmą ir in 
kėlės valandas' vėliaus mirė. 
Norints nebagas szaukesi pa- 
gialbos, daktarai negalėjo ji 
iszgialbet nuo mirties ir sziuo 
kartu mirė ant tikrųjų.

Mergaite Turi Daug 
Pirsztuku

Reading, Pa. — Czionaitine- 
je ligonbute j e randasi kūdikis 
(mergaite) kuria pagimdė 16 
metu mergina, praeita menesi. 
Mergina neiszduoda kūdikio 
tėvo vardo. Kūdikis yra pap
rasto didumo su tuom skirtu
mu kad ant kožnos rankutes 
turi du nyksztukus arba po 
szeszis pirsztukus ant ranku ir 
ant kojelių. Daktarai sako kad 
nuo ranku gales nupjauti ne
reikalingus nykszczius bet ant 
kojų turės pasilikt.

x Pirkite Apgynimo 
\ \ Czedinimo Bondus 

y jr Markes.

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
"DC KNYGUTES

“SAULE”
MAHANOY CITY. PA.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

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

PRISIUSKITE tošį 
TIKTAI 50<* O APLAIKYSI 
TE SEKANCZIOS ISTORI 
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.

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, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus 
me Už Szyksztuma, Mažc 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, 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 Saul3. 
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.

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

Tie ant naminio frunto turi parūpint tiems ginklus ir ero- 
planus. Tai tavo pasiaukavimas už tuos kurie už tave ko
voje ir apgina ! PIRKIE BONDUS IR MARKES SZIA- 
DIEN ! ! !—PIRKIE SU KOŽNU CENTU KURI GALI 
SUCZEDYT ! ! !

^^M-M-X-^-X-***********)!-*^*)!-*^^**^*)*-*****)!-)!-********-******

iszliEtuvos
Gudijos Miestai Esą 

Visai Sugriauti
“Deutsche Zeitulng iru Ost- 

land!’ (VIII. 20) indejo Gudi
jos komisaro Kabes praneszi- 
ma apie to kraszto sunaikini
mą. Kube saiko kad beveik visi 
Gudijos didesnieji, miestai esą 
per karo veiksmus sugriauti. 
Isz Minsko belike griuvėsiai. 
Gudija neturinti savivaldos, 
todėl, viskas reikia atlikti pa
ežiam Vokiėcziu komisariatui.

Gudijoje pirmoje vietoje esą 
statomi Gudai, o ne Rusai. 
Taip pat savarankisz'kos Gu
du staeziatikiu bažnyczios 
tikslas esąs atsipalaidoti nuo 
Rusiszikumo. Gudu kalba 
esanti ne tik dėstomoji kalba 
mokyklose, bet ir vieszoji kal
ba. Ji esanti privaloma tiek
Rusams, tiek Lenkams, gyvenu 
autiems G-udijoje, Gudai sten
giamasi paversti valstybine 
tauta. Pagal Kulbes, “Gudi
jos laime, .atkutimas ir gerbū
vis pareina nuo Vokiėcziu 
ginklu laimėjimo.“

už gyvuliu papiovima

Sunkios Bausmes Už
Gyvuliu Piovima j

Sziauliu vals., gyventojai 
Juozas Pauksztis ir Gaspera- 

. viezius ( vardas nepažymėtas)'! 
nuteisti po tris metus šankiųjų! 
darbu kalėjimo. Jie slaptai' 
paplovė 'karve ir norėjo ja par
duoti Sziauliu ghetto. Tiktai ta 
aplinkybe, kad jie savo nusi
kaltimo nesuskubo iruvykdyti, 
“iszgelbejo juos nuo mirties 
bausmes.“

Pranas Slankus isz Mažei
kiu apskrities .gavo tris metus 
suhkiuju darbu kalėjimo už 
slapta telyczios ir 'dvieju kiau
lių papiovima.

| Jonas Plienas ir Robertos 
'Ptkauskas isz Mažeikiu ap
skrities nuteisti po pusantro 
metu šankiųjų daibn kalėjimo

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Apgynimo Czedinimo Bon- 
dai gali būtie registravoti 
vardan jusu vaiku ir suaugu-

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Malianoy City, Ph.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

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

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai ko|cia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.




