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Isz Amerikos
DIEVAS 

JI NUBAUDĖ

Pagal Jo Velinima

Stalingradas Bombarduotas Per Vokieczius

Morgantown, Neb. — In dvi 
valandas po kreivai prisiegai, 
kokia sudėjo sude, buk jis ne
apgavo savo kaimyno, parduo
damas jam gyvuly, Szimas Ma
son, krito negyvas.

Mason, apleidęs suda, likos 
užkluptas per kitus liudinin
kus kurie užmetinėjo jam buk 
neteisingai liudijo teisme. Ta
da Masonas paszauke in juos: 
‘Lai Dievas mane nubaudžia 

mirczia, jeigu asz liudijau ne
teisingai.” In dvi valandas po 
tuju žodžiu žmogelis krito ne
gyvas. Prietelei Masono tvirti
na buk jis buvo sveikas taja 
iiena bet daktarai sako kad jis 
sirgo szirdies liga ir nuo to jis

Sztai kaip iszrode miestas Stalingradas, Rusijoj, kada 
ji Vokiecziai bombardavo. Buvo tai baisus reginys, bet 
narsus Rusai nepasidavė norints gyventojai turėjo apsigy- 
vent ant lauku kaip žemai ant paveikslo matome, netekia 
viso savo locnasczio ir pastogių. •

100 Amerikoniszku
Eroplanu Suteszkino

Rommelio Pulkus 
-----  i

Kairo, Egiptas — Szimtas 
ideliu Amerikoniszku eropla

nu suteszkino Rommelio began
ius pulkus, isz EI Agheila, 

Arr’ke Amerikonams prigial- 
iLnrjo Amgliszki ir Australisz- 
; ki crop’anai. Vokiszkas gene- 
Lolrs Rommelis turėjo ten apie 
00,000 kareiviu, kurie likos įsi
vaikinti in visas szalis. Began

Vokiecziai paliko paskui sa 
ve daug visokiu ginklu, amuni- 

I cijos ir visokiu troku, kuriu ne
paspėjo pasiimti su savim.

Submarinai Paskandi
no Laiva Su 1,100

Nelaisviais
London — Didelis Anglisz-

Vokiecziai Supliekti Rusijoj
2,300 Užmuszti, 94 Tankai 
Paimti, 46 Eroplanai Suszau
dyti, Keli Miestelei Atmuszti; 
Submarinai Paskandino Laiva;

Maistas Brangsta
___ _

E R O P L A N A S MOSKVA — Maskolei užėmė kėlės svar-
S L S11) A U Ž E bes vietas 80 myliu nuo Stalingrado, atmuszda-

20 Žmonių Užmuszta kelis m’estekus kuriuos Vokiecziai buvo už- 
----- eme artimoje Volgos upes prie Surokovino.

Los Angeles, Gal. — Utarnin- . ' . . . *
ke kada leke didelis pasažieri- Czmnais Vokiecziai panesze dideles bledes ne-
nu eroplanas, isz Salt Lake Oj-'tekdami karejvįu ] vjsokiu trok„ jr
Kr TTtah in nTinnaifi anai d a n va- 1 t f

Mergaite Suvalgė 7,000 
Svaru Baneniu

MAISTAS
BRANGSTA

Pittsburgh, Pa. — Keturiu 
netu mergaite, Lucelle Tielsch, 
uvalge net septynis tukstan- 
žius svaru baneniu in laika 
i vie j u metu ir da vis jas myli 
zalgyt. Mergaite negali valgyt 
ritokio maisto nes serga reta 
>ilvo liga o jos vienatiniu mai
stu yra bananes.

Bet sziadien banenes sunku 
aplaikyti isz Pietines Amerikos 
cur j u daugiausia auga ir jos 
tėvai turi keliauti net in kitus 
miestus kad gauti del jos tojo 
naudingo maisto.

Žmones Rugoja

Washington, D. C. — Szia
dien Amerikoniszkos szeimy- 
nos pradeda rugoti kad visokis 
maistas jau pabrango ant asz- 
tunto procento daugiau ir da 
vis kyla augsztyn o ypatingai 
daržoves, mesa, žuvys ir t.tj 
Nekurie tvirtina kad turime1 
užtektinai czionais maisto bet 
reikia atsimint kad musu mili
jonai kareiviu taipgi turi būti 
užlaikyti visose dalyse svieto 
kur randasi visai mažai maisto. 
Girdėt kad da daugiaus pa-

Vokiecziai Suszaude 
130 Lenku

London — Angliszkas reidio 
pranesza buk 130 Lenku likos 
suszaudyti per Vokieczius už 
suardymą geležkelio ir už isz- 
vertima isz begiu keliolika tru
kiu. Suszaudytu lavonai buvo 
palikti ant geležkeliu kad pa
rodyt kokia bausme juos lau
kia jeigu panasziai prasiženg
tu.

kas laivas, kuris plauke isz Af- j
rikos su 2,500 Italiszkais ne- ty, Utah, in czionais, susidaužė, ■ -
laisviais, tarp kuriu radosi in statu kaina. Dvideszimts tanku, 350 armotu ir du trukius su maistu ir

amunicija. Ant Kaukazo Maskoliai taip turėjo
žastis buvo tosios nelaimes tai pasėkima supliekime daug Vokiecziu užmusZ“ 
lyg szicl kompanija da neisz- 
tyrinejo.

, daugelis moterių ir vaiku, Ii- pašažieriu likos užmuszti ir ke-Į 
’ kos paskandytas per Italiszka ii mirtinai sužeisti. Kokia prie- j 
ir Vokiszka submarina pa- 
kraszcziuose Afrikos. Apie 1,- 

j 400 likos iszgialbeti o likusieji darni 1,200 Vokiecziu paimdami 94 tankas ir su-

PRYCZIAVIMA

Kad Dirbti Fabrike
Detroit, Mich. — Rev. Jean 

lanley, pryczeris Baptistu pa- 
apijoj, padėkavojo už savo 
linsta nes negalėjo toliaus isz 
naityt savo.szeimynos isz ma- 
!os aplaikytos algos, todėl ap- 
aike darba Fordo automobi- 
iu fabrike. Jau keli Protesto- 
liszki kunigužei pamėtė savo 
parapijas kad dirbti kariszko- 
le instaigose.

Atsiskyrus Motere
Nužudė Savo Mylima

brangs visokis maistas jeigu 
kare tesis da ilginus.

Arkliena Likos Greitai 
Iszparduota

Boston, Mass. — Clinton 
Bee sztoruose, kuri parduoda 
tik arkliena mesa, apreiszke 
ana diena jog kada pradėjo 
pardavinet tai in kėlės dienas 
iszpardave jos net 30,000 sva
ru. Gal neužilgio neapykanta 
priesz arklio mesa visai iszdils.

New Yorke da ne vienas biz
nierius neiszeme pavelinima 
ant pardavinėjimo arklienos 
nes czionaitinei' gyventojai 
driovesi valgyt arkliena.

Kareiviai Tures Penkis 
Milijonus Svaru Kala

kutu Kalėdoms

Washington, D. C. — Ka- 
riszkas departamentas apreisz- 
ke kad musu kareiviai nebus 
alkani per Kalėdas nes valdžia 
jiems parūpins net penkis mi-

Wellsboro, Pa. — Della Ben
ton nužudė savo mylima James 
Olney, kuris turėjo paczia ir 
tris vaikus ir dirbo kaipo kun- 
duktorius ant geležinkelio.

Motere buvo atsiskyrus nuo 
savo vyro ir susinesze su Ol
ney o kada ji paregėjo savo 
mylima restauracijoj su ki
toms moterems, kilo tarp jujlijonus svaru kalakutu (tor- 
barnis. Olney atėjo pas savo kiu). Del vyruku, kurie randa- 
mylima taji vakara susitaikinusi kitose dalyse svieto, jau isz- 
bet toji neinleido ji in stuba ir.siunsta senei tieji paukszcziai 
szove tris kartus in ji per lan-kad juos aplaikytu in laika ant 
A’a, užmylj^na ji ant vietos. Kalėdų.a ji ant vietos. Kalėdų.

nuskendo. Manoma kad Italai 
nežinojo kad ant laivo radosi 
ju tautiecziai, nes kitaip neba

ltu laiva paskandinia.

[15 Rusu Szeimynu Bus
Iszkartos Už Viena 

Vokieti

Moskva — Vokiszka valdžia

Kareivis Su Mergina
Surasti Negyvi
Automobiliu je

Erie, Pa. — Sėdinti automo- 
biliuje isz kurio iszbego gazas, 
likos surasti negyvi kapralius 
Stanislovas Kalinovski, 24 me
tu, isz Georgetown, Del., ir jo

aplinkineje Oriel, Nižni dis- drauge Virginia Lukovskiute, 
trikte, iszdave sekanti ukaza:'23 metu, darbininke isz Gene- 
“Isz paliepimo Vokiszko pir-j ral Electric dirbtuves. Kada j u

Japonu Drutviete Pa
imta Per Amerikonus

Australija — Generolo Mac- 
Arthuro kareiviai paėmė Japo- 
niszka drutviete, Buna. Japo-' 
nai panesze dideles bledes ir 
neteko daug visokiu ginklu.' 
Buvo tai pasekmingas užklupk I 
mas ant Japonu, kurie visai to 
nesitikėjo.

mininko, už kožna užmuszta 
Vokiszka kareivi, palicijanta 
arba Vokieti pilieti, 15 szeimy
nu bus pakartos o už viena su
žeista kareivi penkios szeimy- 
nos bus pakartos. Pagal taji 
pal;epima- jau daugelis Rusisz- 
ku kaimuocziu ir ūkininku li
kos iszkarti.

nesulaukta namie, gimines pra
dėjo j u jeszkoti ir po keliu va
landų surado juos sedinczius 
automobilinį negyvus, užtrosz- 
kusius gazu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

szaude 46 eroplanus. Vokiecziai apleidineja tais 
aplinkines ir bėga in saugesnes vietas, Vokie
cziai paimti in nelaisve per Maskolius pripažino 
buk Vokiecziai jau beveik neturi eroplanu, tan
ku ir yra didele stoka amunicijos jiems.

Guadalcanal Amerikonai supliekė kelis 
pulkus Japonu padarydami jiems dideles ble-
des. Buna aplinkinėje Amerikonai užklupo ant 
Japonu isz kuriu daugelis pasidavė gervalei no-

St. Louis, Mo. — Didelis ka- 
riszkas eroplanas susidaužė ar
timoje stoties, septyni lekioto- 
jai likos užmuszti ir degantis 
eroplanas uždege tūlo farmerio 
namus.

Turi Pristatyt Telegramos Laike Musziu

Ar tai isz žemiszko pleciaus, mariu ar oro, telegrafistai turi pristaty t žines del vadu 
kas dedasi ant kares lauku idant žinoti pozicijas musziu ir kur tęsęsi musziai.

rints jiems virszininkai uždraudė pasidavinet po 
bausmia mirties ir kad patys sau atimtu gyvastis 
ne kaip pasiduoti. Nekurie Japonai, matydami 
prisiartinanczius Amerikonus, patys atėmė sau 
gyvastis bet nekurie džiaugiasi kad juos paima 
in nelaisve nes žino kad Amerikonai juos paval
gydins ir priglaus nes savo pulkuose kenczia 
bada ir varga.

Ukrajinoje Vokiecziai pakorė ir nukankino 
daugiau kaip du milijonus žmonių, daugiausia 
isz tu buvo gyventojai daugelio Ukrajiniszku 
kaimeliu ir miesteliu.

Vokiecziai iszveže isz Franci jos in Vokieti
ja 250,000 Francuziszku gyventoju kurie turės 
dirbti sunkiausius darbus ir būtie ten kaipo 
nevalninkai. -

ŽINUTES New York — 3,000 iszvežio- 
toju laikraszcziu ir paczto, su-

Montgomery, W. Va. — Isz 
nežinomos priežasties sutruk^7 
plienine virve ant kletkos, ku
rioje darbininkai nusileidinejo 
in darba in kasyklas Wyatt! 
Coal Co. Keturi likos užmuszti

gryžo prie savo darbu, užbaig
dami straika ant paliepimo val
džios.

Ottawa, Kanada — Ministe- 
ris McKenzie King uždraudė 
garsinti visokias arielkas ir li-

o 9 mirtinai sužeisti. Kletka nu-i kierius Kanadoje nes girtuok-
puole 800 pėdu žemyn. lyste labai prasiplatino Kana

doje nuo kada kare užėjo.
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Kas Girdėt
Sunku tikėti kad kūdikis kū

diki pagimdytu o bet tai teisy
be, kaip tai nesenei atsitiko! 
San Bernardino, Californijoj. j

Vienuolikos metu Italiszkaį 
mergaite pagimdė kūdiki sve-' 
remti keturis svarus. Daktarai 1 
tvirtino buk panaszus atsitiki
mas mažai kur atsitiko. Dakta- 
risžki užraszai parodo bulk tik 
du toki panaszus atsitikimai 
.atsitiko Europoje kur mergai-į 
te deszimts metu amžiaus ■ pa-j 
gimdė taipgi kūdiki.

puola žemyn ir netenka visko 
per savo pasisziauszima. Žmo
nes ne yra lygus. Vieni yra ga
bus, kiti žino kaip czedyt pini
gus ir pralenkia kitus vesdami 
bizni iszmintingai, pagal biz-,pa,lias paeme Voldecziai ku
ilio būda.

nežino kaip siuntines savo vai
kus in mokyklas szia 'žiema nes 
neturi tinkamu drapanų ir 
sziltu mokyklų. Pagial'bos isz 

i niekur neaplaiko nes vis'as dra-

I Gyvėntojai Suv. Valstijų 
Į kas meta iszduoda ant tabako 
■po 200 milijonu doleriu. 
Kiek tai gero galima butu 
daryt už tuosius pinigus, 
leistus per durnus!

pa
pa-

Rūmai Ir Pirkele

rias nusiuntė in Vokietija del 
savo vaiku. Padėjimas Finlan 
dijoj yra apverktinas.

Lėliukės Isz Medžio

ATSILANKYMAS
DVASIOS

Neužmirszkite Guodotini Skal 
tytojai, atsilygint su prenumerata uJ 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai uij 
mirszo ir prasze idant nesulaikyl 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 1 
SAULE PUB. CO. Mahanov City. P]

Pirkite Apgynim) 
Czedinimo Bondu 

ir Markes.

Kokis tai ‘ ‘ žinunas 
sklaite bulk dabartiniam laike 
czionais randasi už daug mote
rių Amerikoj, — keli milijonai 
daugiau moterių kaip vyru. 
Kiek isz ju (pasiliks senmer
gėms! — Vėl, ir musu mieste 
Mahanoy City, randasi kelios 
merginos ant vieno vyro o kaip 
prikimba prie kokio tai tas tu
ri szauktis pagial'bos net pali- 
cijos.

Amerikoj likos parduota 
licitacijos Kiniszkas vazonikas 

' turintis vos septynių coliu 
augszczio, už szeszis tu'kstan-, 
ežius doleriu. Tasai vazonikas I 

' turi apie tūkstanti metu senu- 
' mo.

Jeigu tasai žmogelis, mylin
tis senas szu'kias, pribūtu pas. 
mus in Mahanoju tai pririnktu 
pilna troka senu vazoniku, o 
gal tai buvo karalisžko gimi
mo vazonikas, kad už ji tiek už- 

,! mokėjo.

ant

Dvasia Nužudinto At
lanko Savo Szeimyna

Neduodamas Jiems
Ramybes i BALTRUVIENE

Kansu valstijoj moteres su- 
szauike seimą ant tūrio nutarė 
idant vyrai joms mokėtu algas

Su tebyre svietine kare ir 
Kalėdoms po szonu, Ameri- 
koniszki fabrikantai lėliukių, 
neturėdami gurno, dabar isz- 
dirbineja lėliukės isz medžio. 
Czionais Kalėdų Diedukas 
maliavoj a galvukes tuju me
diniu lėliukių.

Nepaisant Skerdynių
Kam. ežia rūpintis kas bus už

Sakoma, kad keturi szimtai 
pirmaeiliu piliecziu Atenoj bu-

Anglinei žinunai, isz Prince
ton universiteto, ana diena tu
rėjo prakalba del studentu, isz- 
aiszkindami buk už tukstan- 
czio metu anglis visai iszsi- 
baigs ir turėsime kraustytis in

nes ilgiaus nedirbs uiž dyka, sa- sziltesnius sklypus amt gyveni- 
vo ponams vyrams. Kada apie mo. 
tai dažinojo musu Pennsyiva- 
nijos Lietuviszkos moterėles, tukstanlczio metu, juk ir taip 
mano taipgi suszaukti seimą ir i nesulauksime tuju laiku o lyg
sutverti unija nes, kaip jos kal-'Jam- bii'kui iszras koki kita *bu |vo Naciu iszskersti kaipo liu o
ba, tai Amerikoj randasi už da. ant suszylimo. Netikim kad djmas keiszto po i isuomenes 
daug “slkėbu” o tokis vyras,į užteiks anglių da ant tu'kstan- protesto priesz Naciu maisto, 
kuriam pati apszauktu straika, czi° metu nes kapitalistai isz- 
neturetu jokio trubelio surasti k,as iuos attikscziau idant už- 
kita paezia. — Greicziau, mote- dirbti milijonus taip kaip bai-i Czekoslovakijoj vyskupas bu- 
reles, tverkite unija nes jau ne;§da jau iszikirst puikias Ameri- vo nužudytas todėl kad jis pro

į .sumažinimą. Sakoma, -kad 
Naciai pagrobė ju maista.

vienas pamėtė savo bobelka ir 
iszdume in platu svietą, po vel
niu su “skebiene.”

Karta žmogelis iszejo viena 
ryta in laukus ir rado suszalu- 
sia kirmėlė, pasigailėjo jos, pa
ėmė ir inside jo in enti kad at- 
szildyt ir adgaivint ja savo 
sziltu kuinu. Ir kas stojosi ? Kir
mėlė atgijus inkando žmogeli 
in krutinę.

Tai-gi, kirmėle neturėjo pro
to bet sziadien žmones turi pro
tą o negeriaus padaro už taja 
kirmėlė nes už geraidejyste 
žmones -skaudžiai inkanda ar
ba atsimoka panasziai kaip pa
dare toji kirmėlė.
Kiek tai panasziu “kirmėlių” 

sziadien turime ant svieto, tarp 
musu? Vai, labai daug!

koniiszkas girrias. testavo naciu suvaržyma Ibaž-
Keli metai adgal, žmogus, Weziu. Kiti mokslininkai 'Cze- 

geisdamas pasivaikszcziot po koslovakijoj pražuvo arba yra 
aplinkinius puikius kalnus, 
Pennsylvanijoj, galėjai eiti ar 
in pietus ar žiemius ir inkvepti 
puiku orą ir džiaugtis bet szia
dien viskas aplinkui Mahanoju 
persimaino — doleris ima vir- 
szu ant gamtos. Anglines kom
panijos subjaurino kalnus isz- 
kasdami isz ju “juodus dei
mantus” ant biznio. Musu pui
kus kalniai pradeda isznykti, 
medžiai iszkirsti arba iszdegin- 
ti, vietoje žoles ir pievų randa
si .akmeninei kalnai arba dort- 
bankei o aplinkui yra baisus 
apkasai, rodos kad Japonai 
musu1 aplinkine bombardavo — 
vien ti'.k skyles ir apkasai. Ne- 
užilgio nebus vietos kur iszeiti 
a.nt szviežio oro.

West Plains, Mo. — Keli me- • 
nešei adgal Pernell Taylor ate-l 
me sau gyvastį ir mirtinai su- 

Įžeide savo dranga. Ana diena! 
gyventojai namo, kuriame sav- 
žudys gyveno, likos iszbudinti 
isz miego per moteres kliksma 
kuri apsakė buk mate dvasia 
savo vyro. In kėlės dienas po 
tam vela davėsi girdėt mote
res kliksmas. Idant apmalszint 
iszbaidy ta. . szeimyna,. . dede 
naszles nutarė pernakvoti na
mie ir atsigulė ant kanapos. 
Nakties laike iszgirdo varsty
mą duriu o kada priėjo pažiū
rėt kas ten baladojasi, paregė
jo szeszeli kuris iszrode kaip 
velionis Taylor, kuris paszau- 
ke in ji: “Ateisiu vela Petny- 
czioje”.

Persigandęs dede mete lam- 
pa in szeszeli bet lampa perėjo 
per szeszeli rodos ten nieko ne
buvo po tam dede parpuolė ap
alpęs ant grindų.

Szeimyna apsiėmė draugauti 
jam nakties laike ir lauke atsi
lankymo dvasios. Apie dvylik 
ta valanda nakties laike vela 
iszgirdo girgždėjimą duriu. Vi
si nusidavė pažiūrėti kas ten 
yra bet nieko nemate. Pririszo 
drueziai duris bet po kokiam 
tai laikui szniuras buvo sutru
kęs, trys lampos staigai užgeso 
ir davėsi girdėt balsas balado- 
jimo kambaryje, rodos kas to- 
kis pervertinejo rakandus. Ka
da užžiebė lampas, rado viską 
ant savo vietos, taip kaip buvo.

Dabar palicija sergsti narna 
nes žiopliu ateina daugelis 
geisdami iszgirsti atsilankyma 
dvasios.

Apie szimta metu adgal at
plaukė jaunas vyrukas in Ame
rika isz Klaudijos, kuris tėvy
nėje dirbo audinyczioje. Uždė
jo jis New Yorke maža sztoreli 
audeklinio tavoro. Biznis ėjo 
gana gerai isz pat pradžių, ne- 
poilgam ji padidino o už keliu 
metu jau turėjo gana dideli biz
ni su daugeliu darbininku. Ta
sai jaunas žmogus vadinosi 
Aleksandra T. Stewart.

Po jo mireziai apėmė bizni 
administratorius Henrikis Hil
ton bet nemokėdamas vesti biz
ni kone subanikrutino visiszkai.

Tame atsirado kitas biznie
rius, Jonas Wanamaiker, kuris 
nupirko bizni nuo Stewart, su- 
drutino kapitola su savo, pri
ėmė adgal prie darbo visus dar • 
bininkus ir in keliolika metu 
biznis Stewarto turėjo didele 
pasekme.

Daug turime panasziu pa
vyzdžiu sziame gyvenime. Ne
kurie žmones isz mažo daigte- 
lio dasidirba turto ir dastoja 
garbes^ kiti turi pinigu bet nu-

laikomi konicentracijos stovyk
lose. Jugoslavijoj, patriaikas 
Gavrilo Dozitch, Serbu bažny- 
czios yra ‘belaisvis vienuolyne 
— arba 'buvo priesz kelis mene
sius nei vieno žodžio negauta 
apie ji. Centrinėj Europoj visi 
vaikai sukimszti in naciu mo
kyklas, kuriuos mokina bar'ba- 
rizma pagal naciu mados, o ju 
tėvai kenezia tyliai ir net Kvi- 
slingai Norvegijoj pradėjo ipa- 
siprieszinti ir daugelis ju vadu 
buvo niuisiunsti in koncentraci
jos stovyklas todėl kad jie atsi
sakė kovoti Hitleriui Rusijoj.
Nepaisydami inikalinimo, kan- 

cziu, pagrobimo vaiku ir žudy
mą ju kaimynu ir giminiu, Eu- 
ropiecziai visose naciu užim
tuose krasztuose nuo Norvegi
jos iki Grekijos prieszinasi. krauto turto. Inspektoriai ra- 

jali jie produkcijai j j0 pas ja kupare tris tukstan- 
kerikia, nulietina traiika ir ko-lczįus doleriu aukse ir bumasz- 

kose ir bankines knygutes, ku 
rios parodo buk ji turi ir dau
gina pinigu bankose.

Ubage Turėjo $3,000; 
Likos Nepriimta In 

Ligonbute
Brownsville, Tex. — Septy- 

nesdeszimts metu amžiaus Vil
helmina Sounders, kuria atveže 
in czionaitine prieglauda 

'Ivargszu, likos nepriimta, 
'gali pati užsilaikytyi isz

del
nes
su-

iSzis atsitikimas atsitiko dan
guje. Tūlas isz didžiausiu Ma-' ^ifcik tik ga 
hanojaus asileliu slinko keliu, 
nulindęs ir nežinodamas pats mumkacijas ir palaiko laisv 
kur eina ir kas jo laukia. Sztai as^a- 
susitinka jis keliolika žvėreliu: I ^a^'ra Pa-veikslas tokio žmo- 
lapiu, mariniu szunu, meszku, j u^sz’^° heroizmo ir atnaujini- 
bobru ir kitokiu o visi kalina mas pasitikėjimo kad visiems 
dantimis, norints oras'buvo ga- kuodo kad moderninis Hitleri

nis barbarizmas -negali laimėti.
—Office of War Information, 

Washington, D. C.

na sziltas ir puikus.
Matyt jog jie lauke ant žmo

gaus nuo ilgo laiko nes tuojaus 
visi priėjo prie jo ir graudžiai 
tarė: “Žmogau, dirstelėk ant 
mus! Nuiplesze nuo mus 'kailius 
idant padaryti tavo paežiai 
kailinius!”

Žmogelis nusijuokė kareziai 
kad net jo balsas davėsi girdėt 
po visa 'dangų, tardamas jiems: 
“O nuo manės nuplesze kaili 
idant už tuosius kailius užmo
kėt!”

Nuo tojo laiko tieji nelaimin
gi draugai bludžioja po dangų 
drauge su žmogeliu. ..

Senukas Mirė Turėda
mas 112 Metu

Leesport, Ind. — Adomas 
Martinello mirė czionais būda-' 
mas seniausiu žmogum czionai- 
tineje aplinkinėje. Kada jis gi-

Ne viena mergina, 
Suėda biėdna vaikina, 

Katra da gražu veidą turi, 
Tai tik amt veido ir žiuri, 

Ar toji mergica daibszi, tai ant 
to nepaiso,

Bile sziaip taip apsitaiso; 
Vienas su tokia apsipaeziavo, 

Tai rots cacyte gavo, 
Neilgai nebagas džiaugėsi, 
Neilgai laimingai matėsi. 

Tuo jaus cacytei ragai pasirodė, 
Pametė moterele savo vyreli, 

O priglaudę gera mamele.
Negana to, ir daigtus paėmė, 
Kada jos vyro nebuvo namie, 

Vyras parejas labai nusiminė, 
Tuojaus varamta nuo vaito 

paėmė,
In cypė net dvi patalpino, 

O gaspadine užsibelino, 
Ant rytojaus kelininką gavo, 

Kuris isz cypęs ja iszliuosavo.
Vyras kaltais jeigu niekszas 

pati, 
Kam isz pradžios nuolatos 

glostė.
Jeigu nori gera paezia turėti, 
Nereikia cziulgumo plikinėti, 

O ant galo visur atsitinka tas, 
Kur tik apsipaeziuoja sportas, 
Jeigu tokia mergina pažino, 

Tegul paskui sau žino.
* * *

Nuo juoku dalaikyti neįgali, 
Kaip viena bobele Džerzeje 

staugė, 
Vyrelis prielaidini nuo bund o 

iszvare, 
Tai bobele dideli laruma 

padare.
Dievaž, kaišei ji žlumibe, 
Kaip savo vaiko laume, 

Toji bobele nelaba.
O tu, vyreli, daug neklausyk, 
Bobelei kaili gerai isztaisylk, 

Tegul žmonių nejuokina, 
Bet apie ja bus gana.

* * *
Viename mieste užmusze vyra 

fabrike, 
Pasiliko nebage naszle, 

Penkis szimtelius banke 
paliko, 

Tai vis del pacziules liko.
Dvylika szimteliu nuo kompa

nijos gavo,
Tik asztuomiis metus vede buvo, 
Tai dabar bobele geras dienas 

turi, 
Kad ne ndbaszninko kapo 

neapžiuri,
Per visa diena, lovoje tysoja, 

O per naktis baliavoja, 
O kaip jau akimi nemato, 
Pinigus saujomis meto, 
Žinoma del pragerimo, 

. Neatmindama už duszia vyro.

' Jauna panele, Gertruda, gy
veno puikiuose rūmuose ir ne
mažai isz to buvo pasiputus.

Viena diena ateina pas ja Ma
ryte, pavargusio mūrininko 
duktė ir sako:

— Mano tėvas guli jau ant 
mirties patalo ir praszo kad pa
nele pas ji nueitu; sako, turi ko
ki labai svarbu daigta pasakyt.

Bet jauna panele su panieki
nimu atsake Marytei: 

i — Koks jau ten gali būti di ■ 
' delis daigtas, apie kuri toks pa- 
I vargęs žmogus nori su manim 
kalbėt! Eik tu sau namo; asz in 
ijus nusususia pirkele neeisiu.

Maryte iszejo 'bet po valan- 
deliai atbėgo vela, ka tik kvė
puodama ir skubiai tarė:

— Mieloji panele, eik kogrei- sako-'lmai Pranaszystes, 25c; Kantai 
, . Elena pasaka 25c; Gudrus Piemenų!

cziausiai pas mano tęva. Jus kas graži apysaka 25c; Vyskupo Va! 

nėbaszninke motina karo metu laneziaus Pasakų Knygele 15c; Kabai 
las su Saliamono Nosia 10c; .Sapnį! 
Knyga, SU paveikslais $1.25; Lengva! 
Budas Iszmokt Angliszkai 35c; . Api l 
Dangų, Saule ir Žvaigždes 10c; Sapl 
Marijos ant Kalno Alyvų 15c; Gyvai 
nimas Marijos 35c; .Orakulas knygl 
visokiu inspejimu: planetų kazyru ii 
delnažinystes $3.00; Geografija, že! 
mes apraszymas 464 pusi., $3.0Cfl 
Raistas, knyga apraszo lietuviu gyl 
venima Chicagos stockyarduose, 351 
pusi., $1.00; Basanavicziaus Pasako!

i 290 pusi., $1.25; Istorija Abelna, d J 
lis I, 500 pusi., $1.85; Kapitonas Ve! 
nias, apysaka $1.25; Burtininkas ii 
Burtininke, 35c; Ponsko Piloto Su! 
džios Galas 10c; Girtuokliu Gadzinsl 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Padai 
rymas 25c; Sveikata Ligoniams 25c. I 

| ŽOLES ARBATOS FORMOJE 

j Nervu ir nuo sutukimo po 85c; Insll 
tu arbata, varo akmenėlius 60c;Krau 
jo Valytojas 60c; Kosulio, Koklius^ 
ir Dusulio po 60c; Vandenines ir SziB

BUY 
WAR 

BONOS

SANDELIS KNYGUl 
IR ŽOLIŲ 1

Aukso Altoriukas, Tilžės spaudinei 
65c ;ta pati gražiais celuloidos virszaįl 
$1.75. Vainikėlis, maža maldų knygdl 
le, misziu maldos su paveikslais, pal 
pratu apdaru 50c; Vainikėlis, juodai! 
odos apdarais $1.25; Kanticzkos gie.-a 
miu knyga, 863 pusi. $2.00; Gydykloj 
nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Send 
ir Naujo Testmento 25c; Mikaldos Pad

Elena pasaka 25c; Gudrus Piemenų

depe didele dali savo aukso ir 
sidabro užmarinti in ruimu sie
na. Mano-gi tėvui insake tos 
vietos daugiau niekam nerody
ti, kaip tik tamstai, kada su
kaks tamstai dvideszimts me
tu. Bet dabar jau jis beveik 
mirszta ir delei to negali taip 
ilgai laukti.

Dabar tik skubinosi Gertrū
da, kiek galėjo. Bet kaip inejo 
in pirkele, teisingasis senukas 
visai atsiskyrė su sziuo pasau
liu.

Puikioji panele isz gailesties j 
ir piktumo ant pat saves neži
nojo ne ika daryti. Liepe ir vie-
nur ir kitur griaut rūmuose šie- dies Li&os 60c; Pataisymui Vyriszk-

° __ __ OK^. XT___  TZoi-nimo 85c; Nuo Užsisenejusio Kata! 
(hey-feaver) 85c; Nuo Cukrines I 
gos (diabetu) 58c; nuo Pražilimo 
Plaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo i 
burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų | 
c: Palangos Trejankęs (stambios) į 
c; nuo sruugusio pilvo (heart-buri 
85c; Pailiu arbata ir mostis po 8 a

nas, ibet veltui! Nerado ne ma
žiausio burtu 'ženklo.

Kaip ji paskui gailėjosi jog 
per savo puikybe paniekino net' 
mirties valandoj toki gera ir . . . v . . ouc, ir am u diuaici ir iiiubuio pu o
teisinga žmogų, per ka nustojo Pupiaiszkes, Pelunas, Ramuneliai 
dideliu turtu. 25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltn 

tęs po 20c; Dzingelis, Debesylas, C:-r-y-• ii, • * 1 j * 1 beo pu u vv į u vilo, ucuvoj iao,

Ivl'C'K teis JOS gailestis buvo j ėreliai po 20; Liepos Žiedai, Nasz.
vertas — tiek, bet nors aisžkiai 
suprato sziu žodžiu teisingu
mą : Szirdis kieta ir pilna pui
kybes — ta priežastis skausmu 
daugybes.

les, Kadagiai po 25c. Visos žoles y 
pakeliuose ir su nurodymais, nuo 1 
ir kaip jas vartoti. Adresas

M. ŽUKAITIS,
336 Dean Street - Spencerport, N.

“Saule” dabar $4.00' 
metams in Suvienytose Valsti-Į 
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

L. TRASKAUSKAS'
LIETUVISZKAS GRABORIUS I

Nuliudia. tėvai FiiiJandijoj,

SKAITYKIT
4(i

PLATINKI?!

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

Dede Samas Sako: Asz Noriu Kovojancziu 
Doleriu!!!

— Sieniniai Kalendoriai !
Ant 1943 m. 15 coliu ploczio per
23% col. ilgio, po 35 centus ar- me, Indianoje radosi da tik 6,-!

Ra- 000 žmonių. Tasai senukas rū
ke tabaka lyg 102 metu savo' 
gyvasties ir nieko jam tas ne-j 
kenke, pamėtė rūkęs 10 metu 
adgal tiktai del to, kad jam du-1 
mai ede akis. Pacziuotu buvo Ba kaip kokia motere, likus su 
tris kartus. Lyg pabaigai savo 
gyvenimo turėjo gera atminti 
ir vaikszcziojo daug.

ba keturi už viena doleri., 
szykite in Saules redyste.

Jus kurie in draugystes 
prigulite, 

O mažus vaikus turite, 
Tai benefita vaikams už- 

raszykite, 
Niekados visiką paežiai ne- 

paveskite,

For VICTORY
i Į BUY
jį A UNITED 
B IĮ STATES 
Sk /JĮ DEFENSE 
VAROMIS 

STAMPS

pinigais,
Tai 'kaip su ragais,

Vaikus užrakina, 
Ir po tam badu marina.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

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

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

Tie ant naminio frunto turi parūpint tiems ginklus ir 
planus. Tai tavo pasiaukavimas už tuos 
voje ir apgina ! PIRKIE BONDUS IR 
DIEN ! ! !—PIRKIE SU KOŽNU 
'CZEDYT ! ! !



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

I Iszbandymas Tanku 
VarytojusJURGIS DURNELIS

(Tęsinys)

Kol sargas pastate pavaiszi- 
nima rasztiniinko 'kambaryje, 
kol valdžia ir kaimynai prisi
rengė mylėtis, Jurgis jalu linga
vo keliu ant Snaudžiu.

* * *
(Senis Vileika buvo žmogus 

teisingas ir Dievo-baimingas 
bet užsivertelis ir nartus. Kaip 
bulius, kada ji karsztoje dieno
je ingils sparva, bėga akis isz- 
deges su užriesta uodega, ne
klausydamas piemenų balso — 
taip Vileika, ant ko jau užsi
spiria, niekas jo neperkals; ei
na ant pagriebimo ir nors visas 
kaimas priesz ji pakiltu, savo 
daro.

Mat ir dabar, kada praszine- 
jo kaimynus in liudininkus da
lyke Piktu-, Vileika nuvažiavo, 
inkando ji kokia ten muse, už
sispyrė, na ir ka su juom.

Vakare visi žinojo, kaip pa
sibaigė prova; visaip kalbėjo: 
vieni sake, buk Jurgis gerai pa
daręs, kiti, ’buk perdaug iszrei- 
kalaves del Katriu'kos.

Vileika, eidamas gulti, tarė 
savo bobai:

— Jurgis nie toks durnelis, 
kaip mislijau; ant Katriukės 
visados griekas buvo ika pasa
kyti. Kad ne Grigiene, kuri sa
vo godumu ir gdbumia susitelpa, 
tai siuinsicziau pas juos įpirszli 
nuo Ignotuko.

— Ka ežia Grigiene! Ji Lau- 
maieziute o ne Pi'kcziute; Kat
riukės motina isz labai geru na
mu,, Baudžiute: lyg nežinia 
kas tai per lizdas. Tik man ro
dosi Ignotukas nenorės Katriu- 
kos.

— Kaip liepsiu, tai ir norės.
— Nėr ka! Da žmones pamis- 

lys kad tai del jos pasogos...
— Ka man žmones! Asz pats 

žinau, kaip yra.
Ant to pasibaigė kalba.
Ant rytojaus, iszejus seniui 

in kaima, Vileikiene kužtelejo 
sunui:

— Matai, sakiau, nekalbėk 
nieko, gal Dievas duos, ir tėvas 
susipras.

— O kas? — suszuko vaiki
nas greit kildamas.

— Tėvas, būdavo, visados sa
ko: gaila tos merginos; vienas 
brolis, tai boba, kitas durnius o 
martji godi; niekas ir pirszlio 
uesi’Uiis nes niekam nebus mie
la tiireti tokes gimines o kaip 
vakar Jurgis pastate ant savo, 
tėvui tas taip patiko, kad keti
na siunst tave su pirszliu pas 
Piktus.

— Ar tikrai? — suriko vaiki
nas ir apsikabino motinai už 
kaklo.

Ignotukas (buvo paUaszus in 
Katriuka, kaip ugnis in vande
ni : vikrus: visada linksmas, 
niekad negalėjo pasėdėt ant 
vietos : in gužyn'e ateidavo pir
mas, iszeidavo paskutinis, be 
jo nežinia 'butu ka ir veikti... 
Merginos smorejo in ji, lyg ka
tes in taukinia, bet vėjavaikis 
vaikinas nedavė pirmos vietos 
ne vienai; skraidė aplinkui su 
savo užriesta nosia nuo vienos 
prie kitos, net reikėjo paimislyt 
kad da per jaunas ant pavar- 
taunesniu užgaidu. Tuo tarpu 
Katriuka szi ta žinojo, vienok 
už iszgainyma duszios nebūtu 
niekam pasakius o net bijojo 
itfįe^Li mislyti. Žinojo taip-gi 

molina, lai-gi pakri-i 
-UWW--®avo iriu-.-i idant ir so-

nio misli ant to užvesti; tiesiog 
pasakyti negalima, kaip užsi
spirs, norės padaryti saviszkai.

Vakar senis pirmu kartu pats 
apie tai užminė, tai-gi motina 
su sunum taip nudžiugo, kad 
prakalbėjo visa ryta o paskui 
senuke pradėjo sznabždeti Ika- 
runka prie Motinos Szveu- 
cziausios o sūnūs, iszbeges isz 
grinezios, perszoko penkiolika 
tvora ir parvertė merginom, 
neszancziom vandeni, dvide- 
szimti viedru, purijo ant jo, 
vienok joms patiko.

Katriuka apie nieką nežino
jo. Kiekviena karta, sugirgž
dėjus durims, drebėjo; o gal 
ateis koks kaimynas ir pasa
kys: “Ignotukas nuvažiavo su 
pirszliu pas Merkulius.” Vie
nok apie tai aptyko. Ar tėvas 
pripažino, kad dar vaikiszczias 
per jaunas: ar paisė ka, gana, 
kad perejo adventai, perėjo 
užgavėnes o apie tai ne nekal
bėjo. Gal but koks pauksztelis 
pasakę ka Katriukai, nes ap- 
sukriaus triusesi po grinezia. 
girgždėjimo duriu nesibijo ir 
net, paistebetina! jog plaukai 
sugulia taip lygiai, lygiai...

VII..
Priesz pati Blovieszcziu gar

nys perioke per kaima ir atsi
tūpė ant liepos už Vargeliu 
žardžio. Keli vaikisz-cziai tvir
tino, bulk patia lėkio janczias 
kregždes, vyresnieji juokėsi isz 
to, darodinedami, kad tai bu- 
via paprasti žvirbliai; bet, kad 
vaikai iszputia akis nesidavė 
apsigaut, reikėjo su jais sutik
ti ir pripažinti jog pavasaris 
instojo in savo tiesas, ypacz, 
kad vyturiai nuo pat ryto gie
dojo cyru vyru pavasaris už 
viens i'kto.

Vejas, pakilęs užtekant sau
lei, valkiojosi po laukus sutin- 
gias, lyg bernas kuris Nedėlio
ję neina in baižnyczia. o paskui 
nežino ka su šalvim daryti: 
miego nenori, darbo nėra, tai
gi sutingęs slalnkioja po kam
pus. Ir vejas vaikszcziojo be 
mierio, lyig mislydamas, in kat
ra puse 'kreiptis: tai pūstels isz 
pietų, tai truktels isz vakaru, 
tai net užsiliks in rytus; kartais 
pabėgės smiaikiaius ir pripuolęs 
prie stogo, pradės purtinti 
sziaudus; neužilgo užsislėps, 
rodos miumire.

Taip buvo lyg pietų; paskui 
su visa savo placzia krutinę nu
bėgo iszilgai kaima, in vaka
rus.. ir jau ne karta nesusi- 
blaszke, tik vis augo, o sniegą 
ede taip godžiai kad lyg vaka
rui liko vos (palaikai, ka spėjo 
užsislėpti už kalneliu arba ap
linkui triobas.

Gaspaldines ir merginos per 
visa diena, be atsilsio, triusesi 
po grinezias, (nes apart papras
to darbo priesz szvente, atsira
do nemažai ir nepaprastu triū
su. Tai-gi, kol iszsziuravo suo
lus, slanus, kol iszkepe garnio 
pyragus (garnio pyragus kepa 
ant Bloviszcziu isz miltu su- 
visokiu grudu), dienos rodos

- ■ ....... , įr deganti
namon. Inpuolus in'sziaudai. Du kart jau stogas 
suriko: i pradė jo degti bet berniukai už-

Sztai vejas susuko 
smarkiaus, nutraukė nuo kle- 

— sumurmėjo, at- ties szmota liepsnos ir mete ji

szo ji pabudinti. 'O ka ji be jo. krito kibiiksztys
Parbėgo
kamara,

Jurgi,
ugnyje!

' — Dega? - „ ,
įsisėdęs; pratiyne akis, apsiavė ant grinezios. Ugnies liežuvis 
czc'batais, susijeszkojo kepure, lyžtelėjo viena

dega! Visas kaimas liejo.

Geri Kaimynai su 'gerais velinimais ant szios 
szventes, jums.

Medikaliszkoje laboratori
joj, Fort Knox, Ky., randasi 
du dideli rūmai kuriuose isz- 
bando kandidatus ant vary
mo kariszku tanku. Vienas 
kambarys yra apszildytas iki 
130 laipsniu o kitas yra 30 
laipsniu žemiau zero. Vary
tojai tanku turi jose valgyt 
ir miegot kad iszbandyti j u 
sveikata. Po iszbandymui 
daktarai juos peržiūri.

sermėga ir iszejo laukan.
(Pažiurėjo valandėlė, paėmė 

isz pastoges priki ir nulingavo 
;in szali gaisro, lyg lendre ant 
'vėjo Katriuka vos spėjo pas
kui ji.

Tuo tarpu mynia vis didino
si: isz areziausiu įkainiu subėgo 
berniukai ir noriai szoko gel
bėti, bet ka padarysi? Peklisz- 
kas karsztis nedal'eido prisiar
tinti prie triobu o 'dejavimas 
moterių ir mykimas galviju 
atėmė nuovoka. Nuleido rankas 
ir žiurėjo persigandę, kaip pla
ti liepsnos upe vis eina tolyn: 
jau užliejo visas Szileikos trio
bas, jau apima ir szaltysziaus 
kieti, paskui butą, tvartus, trio
bas Paskutinio ir taip toliaus. 
Isz viso kaimo neliks ne žymio.

viii

lanos... Mirga, dreba, bet ne 
nyksta; gandžiaus, kas-kart, 
vis didinasi... turbut tai ne ba
lana!

O .gal kakali kuria?... Sztai 
visa kamara nluszvito lyg baž- 
nyczia per rarotas... liepsna 
prasimusze per Įauga ir insi- 
grauže in sloga. Vejas pagriebė 
sauja deganeziu sziauidu ir per
metė ant klėties.

Neužilgo visas kaimas suju
dėjo. Trukszmas ir balsai isz- 
gasties iszbudino Katriuka; 
pakilo ir pusiau be nuovokos 
nubėgo pas ugni.

Baisu buvo žiūrėti. Trio'bos 
Smįlgiaus, Pa'ukszczlio, Vilei
kos dege, kaip szalku įpuindeliai. 
Triobu Szileikos ir szaltysziaus 
ugnis 'da nedasilytejo, nebuvo 
palytėjus, daržines, nors stovė
jo paszalyje, kokiu tai daleidi- 
mu jau buvo užsidegia. Kibirk
sztys, lyg ugniniai ledai, lekio
jo su veju ant viso kaimo; 
ruosztais szmotais deganezio 
stogo, lyg aitvaras, le'ke auĮgsz- 
ty'n ir krito ant areziausiu trio
bu. Juo artinosi, tuo didesniu 
jaute baime: jai rodėsi kad ma
to peklos liepsnas, landainczius 
szetonu' szeszeliuis, kad girdėt 
nuožmus riksmai prakeiktųjų. 
Priėjus prie galo, sustojo lyg 
prikalta. Galvijai, vejami nuo 
ugnies o bijodami apsiauban- 
czios tamsumos, su mykimu 
szoko atgal ir nyko liepsnose. 
Szunes, slarikiodami patvo
riais, staugė, lyg ant szermenu. 
Žmones nenutuokdami stumdė
si tarpu gyvuliu, rėkavo, vaito
jo, niekas negelbėjo. Kartais 
stvėrė katras vied'ra, bego in
sioželka, ir pasisėmęs vandens, Į 
pyle ant deganezio suezio Ibet 
matydamas kaip perniek ding
sta, raukėsi, pute, storino akis 
ir stovėjo persigandęs.
Moters, 'dejuodamos lyg apuo

kai, jeszkojp savo vaiku my-
nėbuvo. Lyg vėlam vakarui ži- niose žmonių ir gyvuliu. Senis 
būriai, lyg žvaigždueziu eile, Vileika su sunum ir bernu už- 
blizgejo žemuose languose, pas- kabino prikiu siena degamtezios 
kuo pradėjo paeiliui nykti. II- kloties ir trauke isz visu šylu, 
giausiai žilbejo balana gailuti-'norėdami sugriauti, bet dyka 
neje Smilgiaus grinezioje, ir ta stato paskutinaja. Katriuka 
užgeso... pribėgo prie ju, pagriebė taip-

Neulžgeso... Sztai kamaros gi už koto, bet matydama, kad 
languose blizga rausva liepsnų- nieko nepagelbi, ]
Įe __ turbut nuo clegainczios ba- kad tai Jurgis. Jurgis! Užmir- stovėjo Vaigelio butas: ant jo

Sztai sueidejo balsas, kuris 
pervirszijo mynių riksmą ir 
braszkejima puolancziu sipalru:

— Broliai, eikite czionai!
Sz'aukimas tas atsigarsejo 

kiekvienoje ausyje, visi ji at
skyrė ir atkreipė akis in szali, 
isz kur jis pakilo; nes tarp vai
tojimu ir dejavimu, smarkus 
balsas inkvepe instabu ratnu- 
ma. Dirstelėjo, ir savo akimis 
nenorėjo tikėti, kas tai ? Lyg 
Jurgis, bet toks didis, galingas ; 
akys žiuri ant žmonių tiesiog o 
visas veidas toks instabus kad 
net baime ima žiūrėti. Stovėjo 
ant tvoros ir szauke:

— Szia, szia eikite!
Sukrutėjo visi sykiu.
— Persidalykite! — suszuko 

ir du kart mostelėjo ranka lyg 
perkirsdamas mynia ant daliu. 
Suprato ji ir padare tris kuo
pas.

— Merginos! neszkite vande
ni!

Iszliindo isz mynios ir paėmė 
nuo vyru viedrus, nubėgo.

— Jus, ant triobu szalty
sziaus, užlipkite krintanezias 
kibirksztis!

— Jus, — tarė atsikreipęs in 
kitus, — susirinkite gyvulius ir 
varykite už kaimo!

— Kiti paskui mane! Su
griaukime Szileikos butą!

Visi 'bruzgiai ėmėsi prie dar- 
Įbo nes pajuto kad nors Ugnis 
' didele, žmogus gali su ja kovo
ti. Dejavo ir blaszkesi tik tie, 
kurie jau pragaiszine buvo tur
tus. Jurgis įpryszakyje viso pul
ko artinosi prie ugniniu vilniu; 
toje pat valandoje urnai lieps
na užėmė stogą szaltysziaus 
klėties. Berniukai nusiminė ir 
sustojo. Jurgis sugryžo, priėjo 
prie klėties, iszstume duris ir 
insimuko in vidų. Ka ne pasiju
dino, tai mete skrynes, szepas, 
maiszus su miltais, skrandas, 
audeklą,

— Neszkite už tvoros ant 
varyklų!

Bernukai szoko prie darbo. 
Kol ugnis pragraužė stogą, li
ko tiktai grudai aruoduose, — 
Jurgis iszejo.

Tuoj pribėgo szaltyszius ir 
vepliodamas be susivedimo, 
bruko jam in rainka rakta.

— Nuo ko?
-— Nuo klėties, — tarė, rauk

damas veidą, — vos nevos ra
dau...

Jurgis sumurmėjo: et!... ir 
pastūmė ji in szali.

'berniuką per 
veidą, vaikinas sudejavo, kad 
net visi knystelėjo ir nusirito 
žemyn, kiti pradėjo bėgti.

*— Butas užsidegs! — suriko 
kas szale Jurgio, be dvasios.

Dirstelėjo; pas tvora stovėjo 
Alina ir drebanezia ranka rode 
ant trio'bos, kuri tuoj turėjo už

sidegti. Jurgis mostelėjo ranka 
ir pradėjo lipti kopeczioms. 
Keliose vietose kibirksztys 
stengėsi insigriebt in inkaitu- 
sius sziaudus.

— Berneliai! — riktelėjo to
kiu balsu, kad net bėgantieji 
kruptelejo — eikite szen, deng- 
kite stogą drabužiais ir liekite 
vandeniu!

Sugryžo ir sznabždedami: 
Piktas! szoko vela prie darbo: 
nusivilkdami savo sermėgas, 
denge jomis vietas kur grei- 
cziausiai galėjo užsidegti ir 
liejo vandeniu. Vienas berniu
kas sugriebė kelias naujas 
skrandas, izgelbetas isz Szilei
kos 'klėties, idant jas užmesti 
ant stogo; bet Szileikiene, rėk
dama ne savo balsu, insikalbino 
in vieninteli likusi jai turtą

— Szilei'kienia, leisk!_ rik
telėjo Jurgis, lyg pasiutęs.

Moteriszke sudrėbėjo, rikte
lėjo :- Piktas! — ir palįdo is2’ 
ranku savo turtą.

TOLIAUS Bus

Maustykite apie Kare! Pasiel- 
ginekit Karisžkai! Pirkinekite 
mažiausia lOta procentą tavo 
KARISZKUS BONUS - Nors 
pedes, kožna pede !

pamislijo:! Dabar a rėžia tįsia i nuo ugnies

Dr. Carlos Del Rio, ant kai- 
reses, prezidentas Ekvadorio, 
stovi su generolu Manueliu 
Camacho, prezidentu Meksi 
kos, kada daktaras atkeliavo 
in Meksika priesz iszvažiavl- 
ma in Suv. Valstijas, pasima
tyt su prezidentu Rooseveltu.

BALSAI 
MUSU SKAITYTOJU

Jonas Kabnauskas, isz Wa
terbury, Conn., raszo: — Prį. 
siuneziu tamistoms užmokesti 
už laikraszti “Saule” ant viso 
meto su szirdingais linkėjimais 
ant sziu szveneziu. Mes mylime 
Raityti jus, laikraszti ir žinu
tes isz Mahanojaus.

Jotai Laukas, isz Col jj, 
aszo: Kai|) skailM 1

tai 3au ilgas laaas,prata 
nes pirmiausia nracLi skaityt 32 .metu . 1 dde<’au J&

patinka aJal. iv man 
“Saule” yra OL aityt nes 
rin WrybeiT lJaįU ila lr 
P° niusu pastogia TA?
ilgus metus ja skait .UOS1U da 

Įn skaityt ir iįeku

Ka Veikia Moteres
Didesne dalis moterių 

Afrike yra riebios, nes tokiais 
vyrai ten daugialusia myli.

— Apie 150,000 nevedusiu 
moterių New Yorke užmokėjo 
‘Inkom Taksas’ praeita meja.

— Mrs. Ida Morrison per
važiavo automobilium suvirsz 
8,000 myliu, po pustynes Kali
fornijoj ir dideles igirres Yose
mite.

—■ Italijoj visos naszles ir 
merginos priesz kare turėjo 
tais patezias tiesas kaip ir vyrai 
bet dabar kitaip.

— Korėjoj moteres randasi 
taip atitolintos nuo vyru kad 
vos drysita prakalbėti žodeli in 
savo vyra, yra tikros nevalnin- 
kes savo vyru.

— Szvaicarijoj priesz kare 
buvo vedama kupezysta mote- 
riszlkais plaukais panaszei kaip 
yra pardavinėjama kiausziniai, 
sviestais ir kiti dalykai.

LINKĖJIMAI
DEL KALĖDŲ IK NAUJU 

METU !

Lietuviu kalboje ir busi
te užganėdinti! Jaigu ju

mis patiks parodykite savo 
draugams. 10c už viena; 3 už 
25c., arba 20 už $1.00 gražiu 
Linkėjimu su Konvertoms.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

SzPil(lyk

. .metams

sauie >>•

"wata.

w - gr* «*
X. "Tne

Saule Pub. Co.,
Asz ežia prisiuno?; a^anov nu
VARDAS: ... U.S.Ą
No. ir ūly. . '' ■ S”” ' ■
Miestas: . .



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
—• Nedėlioję pripuola Szv. 

T eof i'lia u s, k anlk y t in i o.
— Paned'elyj pripuola Szv. 

Tamosziaus, apasztalo.
— Tik szeszios dienos lyg 

Kalėdų.
— Visos Publikihes Mokyk

los mieste sustos Gruodžio Dec. 
23 d., iki 6 d, Sausio-Jan., 1943 
mete, ant Kalėdiniu szveneziu 
ir Naujo Meto.

— Pradedant nuo szio Pa
gedėlio visi sztorai mieste bus 
laikomi atidaryti lyg 9 vai. va
karais, kad duoti daugiau laiko 
žmPnioms 'atlikti savo Kalėdi
nius pirkinius.

— Pacziule Juozo Szerksz- 
nio, 730 E. Mauket uly., pagim
dė patogia ir sveika dukrele 
Locust Mountain ligonbuteje, 
Slienandoryje.

— Kazimieras Bernatonis, 
isz Shen'anldorio, ana. diena lan
kėsi Mahainojuj ir atlankė 
“Saules” ofisą taipgi užsimo
kėdamas prenumerata u’ž lai'k- 
raszti del Edmundo Mic'kevi- 
cziau's, taipgi isz Shenahdorio. 
Ponas Bernatonis yra linksimo 
budo žmogus su Ikuriuom links
ma pasikalbėti.

— Perle Stepulevicziute, 16 
metu! miergaite, gyvenanti ant 
W. South uly., sėdėdama ant 
saidvo'ko, lU'tarninko vakara, 
prisižiūrėdama kaip vaikai 
cziuožinejo ant rogelių, žemyn 
kailiuku, vienas isz ju priva
žiavo per arti, trenkdamas in 
mergaite, sužeisdamas ja smau
kei. Mergaite likos nuvežta iii 
Locust Mountain ligoribute ant 
gydymo.

— Ponia. M. Stalgaiticiiie, 
isz McAdoo, atlankė savo sesu
te, ponia J. Urboniene, ant Ca- 
tawiss'a uly., ir ponia A. Alans- 
kiene, ant E. Pine uly., ir prie 
tos progos atsilankė in spaus
tuve “Saules”nes yra jos skai
tytoja per daugeli metu. Ponia 
St'algaitiene turi du sūnūs ka- 

. riszkoje tarnyste je: Juozą ir 
Antana. Vienas randasi Hava-

Brusokas [Nevera] apiaike 
czina kapitono, kuris isztarna- 
vo kariuomeneje per septynis 
metus ir buvo ant tarnystes 
Havaljoj ir kilosią vietosią. 
Viktorius gimė Ashland, Pa., 
yra stilium mirusio Kazimiero 
Bruso'ko. Abudu levai mirė 
kada jisai buvo da jaunu vai
ku, vėliaus likos iszaugintas 
per Neverus. Viktoras sziadien 
randasi ant tarnysytos del Dė
des Šamo tolimam Afrike.

Girardville, Pa. -Į- Utarninke 
likes palaidotas Jonukas, vie
no menesio amžiaus sūnelis p. 
Viktoru Kutsavicziu isz Brook
lyn, N. Y., kuris įniro ligonbu
teje Brooklyne, praeita Pctny- 
czia. Laidotuves atsibuvo su 
apeigomis Szv. Vincento baž
nyczioje, kūnelis palaidotas 
parapijos kapuose, Frackvillej. 
Ponstva Kutsavicziai kitados 
gyveno czionais; ju tėvai gy
vena czionais. Poni Ona Stri- 
peikiene [Druliute] isz Biook- 
lyno dalyvavo laidotuvesia.

—• Ponas Kazimieras Dru- 
lis, sūnūs p. J. Druliu, nuo 371 
W. Mahanoy Avė., sugryžo na
mo po trumpam atsilankymui 
Chicagoj kur jis losze futbo
le su kliubu Bears. Drauge su 
juom atvažiavo jo draugas Al
bertas Matuza, kuris gyvena 
Shenandoryje ir džiaugiasi 
kad Kalėdų Diedukas apdova
nojo jo pacziule šuneliu. Poliai 
Otulis instojo in kariuomenia 
[Mariniu] ir neužilgio iszke- 
liaus in tarnysta. Jisai nese- 
nei užbaigė mokslą Temple 
Universitete Philadelphia, Pa., 
kaipo mokytojas.

j- Ketvergo ryta likos palai
dota panele Izabele Bernocziu- 
te, su bažnytinėms apeigomis 
Szv. Vincento bažnyczioje. Kū
nas palaidotas ant Szv. Vin
cento parapijos kapiniu Frack
ville je.
t Margaricta Antanoviczie- 

ne isz Lost Creek, mire Panode- 
lije Ashlando ligonbuteje, ku
rioje radosi 'nuo 19 d. Rugsėjo 
[Sept.].

joj o kitas czionais Amerikoj o 
jos treczias sūnūs Albinas dir
ba! eroplanu dirbtuvėje. Visi 
tarnauja Dedei Šamui.

SHENANDOAH, PA.
— Praeita Nedelia apvaiksz- 

iinejo savo 57 metu siukaktuVes 
gimimo dienos, gerai žinoma 
musu tautiete, ponia Katre Mi
kei ioniene, 188 Florida uly- 
czios ant Heigrts. Ponia Mike- 
lioniene turi septynis vaikus: 
Valterį ir Ona Shenandoryje, 
Juozą, Katre, Vinca ir Berta 
ant Heights ir Adele, gyvenan
ti Lost Creek. Dulkt© Adele mo
tinėlei užrasze “Saule” kaipo 
dovaina ant jos gimimo dienos 
sukaktuvini. Ir mes linkime po
niai Mikelionienei ilgo gyveni
mo ir geros sveikatos.

t Kazimieras Zataveckas, 
isz Connertono, mirė Utarnin- 
ko vakara pas savo sulnu, Pet
rą, ant '229 Diamond uly. Velio
nis kitados gyveno mieste, pri
gulėjo prie Szv. Vincento para
pijos, Girardville j. Paliko vie
na susiu, tris dukteres, penkis 
posūnius, dvi padūktos ir du 
anukus. Likos palaidotas Pet- 
nycyzioje ant vietiniu kapiniu.

t Petnyczioje likos palaido
ta Margarieta Antanavicziene, 
(Valiukevicziute) isz William 
Petal Palaidota ant Szv. Jur
gio parapijos kapiniu.

Gilberton, Pa. — Viktoras

Amerikoniszkas
Rasztininkas

Augsztas vyras viduryje 
yra tai Robert Murphy, Ame 
rikoniszkas konsulis Franci- 
joj, kuris yra žymus raszti
ninkas ir raszytojas istorijos 
kas sziadien atsitinka Afri
koj. Jis ana diena pribuvo in 
Dakara ir buvo pasveikintas 
per M. Chaloule (pasirėdęs 
kaltai) kuris yra gubernato
rium tuju kolioniju.

Nauja Pirmininke Mo
terių Kareiviu

Tamaqua, Pa. -j- Mikolas, su
nns Petro Subacziaus, 70 Bowe 
uly., likos palaidotas Ketvergo 
ryta su apeigoms Szv. Petro ir 
Povylo bažnyczioje. Graborius 
Levanaviezius laidojo.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

NETEKO MINTIES

Sugryžo Po 20 Metu 
Namo

Decatur, Ill. — Dvideszimts 
metu adgal, kada Petras Zim
merman iszejo in darba, likos 
užkluptas per pleszikus ir su- 
musztas su szmotu geležies per 
galva. Po tam neteko minties 
ir nežinojo1 kur gyvena. . Per 
20 metu trankėsi žmogelis po 
svietą, o jo pati nesulaudama 
savo vyro ir manydama kad ji
sai yra mirias, apsivedė su ki
tu. Vaikai priėmė patėvio 
pravarde. Sztai ana diena stai
giai Petras adgavo minti ir su
gryžo namo apsakydamas 
kuom jisai yra. Ant giliuko 
kad antras vyras buvo mirias, 
na ir ka tasai daro, apsipaczia- 
vo antru syk su savo paezia, 
bet permaine savo pa.Va.rde ant 
Andersono, nes sake, jeigu jo 
vaikai priėmė pravarde antro 
vyro tai ir jisai permaine savo 
pravarde. Geriau kad butu 
visai tpapaikes.

Sztai pulkininke, Darata 
Stratton, kuri yra pirmininke 
“Spars” moterių kareiviu 
skyrius prie pamariniu karei
viu, sėdinti prie savo stalelio 
Washingtone. Tasai moterių 
kariszkas skyrius susideda 
isz keliolikos tukstaneziu mo
terių ir merginu.

Moterėles, Szalinkitesi 
Nuo Savo Vyru 

Kiszeniu
_____  i

Trenton, N. J. — “Ar vedu-1 
si motere turi tiesa peržiureti 
savo vyro kiszenius?” “Ne tu
ri tiesos!” — Taip nusprendė 
džiure teisme priesz Mrs. Edna 
Rommel, kurios vyras apskun
dė ja ant persiskyrimo už per-( 
kratinejima jo kiszeniu ir at-1 
pleszinejima laiszku, kuriuos 
aplaikydavo. nuo. kokios, ten 
merginos.

Džiure tame teisme nuspren
dė buk motere, kuri atpleszine- 
ja laiszka aplaikyta nuo kokios 
ten ypatos, yra kalta ir gali 
būti nubausta per kalėjimą už 
prasižengimą pacztinems tie
soms. Motere leis teismą to
linus ir stengsis svietui davesti 
kad motere turi tiesa peržiure
ti vyro kiszenius ir atpleszti 
nužiūrėta laiszka.

Rado “Skarba” 
Kanapoj

Green Bay, Wis. — Penki 
metai adgal Richardas Russell 
nusipirko sena kanapa (sėdy
nė) kuri buvo naudojama gal 
kokia penkiolika metu priesz 
tai. Kada ana diena ja iszarde 
ir norėjo ja pertaisyti, isz ka
napos iszpuole bonkute su ko
kiu tai vandeniu. Richardas 
pauostė ja, paragavo ir persi
tikrino kad tai isztikruju gera 
guzute. Nudžiugo savo radiniu 
bet apie tai niekam nieko' nesa
kė.

Iszmete Savo Paezia 
Per Langa

Tėvai Ir Sūnūs Inženge In Tarnysyta

Dvi poros tėvu ir sunu ana diena inženge in kariszka tar
nysta, New Yorke. Isz kaires^ yra George Spencer, 43 me
tu ir jo sūnūs, George, 21 metu o kitas yra Robertas Donde- 
ro, 41 metu ir jo sūnūs Edvardas, 21 metu. Visi aplaiko man- 
dieras priesz paskyrima ju in pulkus ant tarnystos.

Vokiecziai Nelaisvėje

[Kaip Pradėjome 
Naudoti Kava

Kada žymus rasztininkas 
Beacon, lankosi Turkijoj, rasze 
jisai apie nepaprasta tenais ge
rvina kuris sudrutina szirdi ir , 
triovejima. Žinia apie tai pa
sklydo po visa Anglija, ir in ‘ 
trumpa laika [ajpie 1650 metei 
Ang-lisZkos gaspadineles pra-. 
dėjo naudoti 'kava.

Senoviszki apsakymai skel
bia, bulk septynis szimtus metu 
adgal, Arabiszkas ganytojas 
oszku patemino kad jo oszikos. 
kurios ga'nesi'kokiuose tembru-’ 
muosia, buvo labai linksmos. 
Būdamas akyvu, pats sukram
tė beįeis uogas nuo tuju brumu 
ir pasijuto smagus ir linksmas. 
Nepoilgam visa Arabija pradė
jo naudoti taisės uogas kurias
iszdžiovino, virė isz ju geiy- 
ma ir buvo labai užganadytais.

Pagal paproti Arabijoj, tai

Vokiszki kareiviai ir j u vadai, paimti per Amerikonus in 
nelaisve po musziui Francuziszkam Moroke, kurie yra ve
dami in nelaisviu abaza.

Kava Kareiviams

vyras turi pristatyti užtekti
nai del savo moterėles kavos, o 
jeigu to nedaro, tai gali nuo jo 
aplaikyti persiskyrimą. Ara
biszkas žodis del 'kavos yra 
“qahvah.”

Isz Anglijos kava gavosi po 
visa .svietą, kuria ir mes 'szia
dien naudojame.

Washington, D. C. — Teby- 
ris kongresas užbaigė savo dar
bą o in jo vieta užims vietas 
naujas 78-tas kongresas, 1943 
mete. Senas kongresas turėjo 
daug darbo su kariszkais vei
kalais. ____________ _

ANT KALĖDŲ!

NEKALTA AVELE

Turėjo Šimeli 16 Metu 
Senumo

Newcastle, Wis. — Vernon 
Roberts, apiaike persiskyrimą 
nuo savo pacziules už tai, 'kad 
jam pamelavo kiek turi metu. 
Apie du metus adgal, Roberts 
apsipaeziavo su motere, kuri 
jam pasakė buk turi tik 22 me
tu amžiaus. Vyras mane,, jog 
jo jauna pacziule buvo nekalta 
mergina ir nežinojo nieko apie 
szio svieto pasiutimą. In sze- 
szis menesius po aipsivedimui, 
atėjo pas ji 16 metu senumo 
vaikinas, kuri jo pacziule per
šate jam buk tai josios sūnelis 
po pirmam vyrui, o vėliaus pa
sirodė bulk jo nekalta pacziule 
buvo 42 metu o ne tik 22 metu 
kaip jam prisieige priesz apsi- 
■v ėdimą. Kada jai iszmetihejo 
apie jos neteisingysta ir apdu- 
mima, ji spyrė jam in užpakali 
ir iszvijo laukan. — Nėr ko ste
bėtis, kad žmogus priesz apsi- 
paeziavima buna aklas, bet Ro
bertui gal visai akys užtėmio 
jog sena boba save persistatė 
kaipo jauna 22 metu senumo 
nekalta mergina. — Meile isz- 
ti'kro yra akla!

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Clarksburg, Va. — Isz neži
nomos priežasties Emon Cre
we, 35 metu amžiaus, iszmete 
savo paezia per langa isz antro 
laipsnio augszczio. Motere gi- 
liukningai iszpuole nes “tik” 
iszsilauže sau koja ir ranka, 
nupuldama ant kokio tai praei- 
nanezio žmogelio kuris tame 
laike ėjo pro langa. Žmogui 
nieko blogo neatsitiko. — O 
gal vyras turėjo gera priežas
tį jeigu net iszmete ja per lan
ga.

Kad Visos Moterėles 
Taip Padarytu Tai

Butu Gerai
Morston, Pa. — Szimo Freid- 

mono urvą kurioje susirinkine- 
jo daugelis vyru loszti isz kazy- 
ru ir ne vienas praleisdavo visa 
savo uždarbi, likos isznesztas 
in padanges per dinamitą, ku
ri padėjo tūla moterele.

Palicija isztyrinejo buk mo
tei es vyras praleisdavo visa 
savo laika toje urvoje ir pra- 
loszdavo visa savo uždarbi per 
ka motere daugeli kartu netu
rėjo ne cento nusipirkti maisto 
o vaikai neturėjo czeveryku ir 
sziltu drapanų laike szalczio ei
ti in mokykla. Pati padirbo 
bomba isz senos paipos ir pade-1 
jo po Freidmono namu. Tame 
laike radosi urvoje dvylika vy
ru bet ant giliuko apsisaugojo 
nuo mirties kada kilo eksplozi
ja. Vyras daugiau nesilankys 
m taja kazirninku urvą o kitos 
moterėles labai isz tojo atsiti
kimo nudžiugo nes ir j u vyrai 
dabar daugiaus laiko pralei
džia namie prie szono savo pa- 
cziuliu.

Kariszki inspektoriai uosto kava ant sukamo stalo isz- 
tirti ar ji yra tinkama del sunaudojimo kareiviams. Tieji in
spektoriai randasi Chicagoj kur kavines iszkepa 48,000 sva 
ru kavos kas diena.

Vokiszki Sznipai Nuteisti Mirti

Hans Max Haupt, isz deszines ir du kiti Vokiecziai kurie 
likos nuteisti ant smert už sznipinejima priesz Suv. Valsti 
jas. Ju moteres taipgi likos pripažintos kaltos ir nubaustos 
ant 25 metu ir užmokėti bausmes sumoje 10,000 doleriu 
kožna.

B5U SKAITYKITE “SAULE” ya

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems iiik* 
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 £o 
Mahanoy City?
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