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I sz Amerikos
MAŽIAU POPIEROS

Nuszove 22 Japonu 
Eroplanus

Paliko Savo Gerai Tar
naitei 2,000 Doleriu kare Į Vokiecziai Bėga

s Del Laikraszcziu 
r ______

Washington, D. C. — Taryba 
kariszku iszdirbyscziu iszdave 
paliepima kad visi laikrasz- 
cziai, kasdieniniai kaip ir san- 
vaitinei ir mėnesiniai, turi su
mažini naudoj ima drukorisz- 
kos. popieros. ant. spaudymo 
laikraszcziu ant deszimto pro
cento mažiau. Laikraszcziai 
kurie nesunaudoja 25 tonus po
pieros kas tris menesius, nepri- 
gu(li prie tojo paliepimo.

Mirė Kunigas
Jonas Vaisznoras

Pittsburgh, Pa. f [Telegra. 
ma “Saulei”] — Sausio - Jan. 
Panedeli, 4ta d., 1943, 4:10 vai. 
ryte, mirė Kun. Jonas Vaiszno
ras, turėdamas 69 metus am
žiaus, Szv. Vincento Lietuviu 
Parapijos klebonas. Dar netu
rime žinių kada a. a. Kunigas 
Vaisznoras bus laidojamas.

A. a. Kunigas Vaisznoras gi
męs ir augės Kibysziu kaime, 
Liszkiavos parapijoj, Seinuose. 
In Amerika pribuvo 1892 mete 
ir apsistojo Pittsburge. In- 
szventintas kunigu 1902 m., 
Birželio (June) 6-ta diena Szv. 
Vincento Seminarijoj, Lathro- 
be, Pa. Tuoj po inszventinimo 
paskirtas vikaru in Szv. Kazi
miero parapija, Pittsburgh, Pa. 
Vėliau kiek laiko buvo Els- 
worth ir Roscoe, Pa. Szv Vin
cento parapijos, Pittsburgh, 
Pa., klebonu paskirtas Rugpiu- 
czio (August) 26-ta diena 1905 
m., kur ir užbaigė savo kelione 
amžinybėn.

A. a. Kunigas Jonas Vaisz
noras yra daug nusipelnęs K. 
Bažnycziai ir savo tautai. Jo 
vadovaujama parapija, nors ir 
maža, tik apie 250 szeimynu 
buvo pavyzdingai tvarkoma. 
1927 metais užbaigta statyti ir 
atidaryta mokykla, kur moky
tojauja Seserys Pranciszkietes.

Velionis buvo labai malon
au,s budo ir nuoszirdus labda
rys.

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

London — Rumuniszka pa- 
licija aresztavojo daugiau, kaip 
4,000 ypatų ir suszaude 60 ku
rie dare suokalbi priesz mar- 
szalka Antonescu, kad ji nužu
dyti.

London — Artimoje Sicilijos 
Anglikai paskandino dideli 
transportini laiva ant Medite- 
raniszku mariu. Laivas plauke 
su Italiszkais kareiviais ir 
daug kariszko materijolo.

Chunking, Kinai — Mieste
lyje Liuhang kilo muszis tarp 
Japonu ir Kincziku, užmuszda- 
mi 600 Japonu ir apie tiek su
žeidė. Japonai likos užklupti 
isz nežinių, nesitikėdami to.

Kapitonas Joe Foss, 27 me
tu, isz Sioux Falls, S. D., ku 
ris randasi Henderson Field, 
Guadalcanale, nuszove 22 Ja
ponu eroplanus isz skaitliaus 
450, kurie viena diena atlėkė 
in ten apimti sala, bet pane- 
sze dideles bledės.

Naujas Gubernatorius 
Apims Dinsta 19 Sausio

Harrisburg, Pa. — Naujai 
iszrinktas generolas Edwardas 
Martin, gubernatorium Penn- 
sylvanijcs, bus prisiegdintas 
19 d. Sausio, Utarninke. Tu.ks- 
tancziai žmonių dalyvaus tame 
apvaikszcziojime isz visu da
liu valstijos.

5 Užmuszti Važiuoda
mi In Bažnyczia

St. Paul, Minn. — Penkios 
ypatos važiuodamos anksti ry
ta in bažnyczia ant apeigų, li
kos užmuszti per greitąjį pasa- 
ži erini truki kuris trenke in j u 
automobiliu ant skerskelių. Už- 
musztieji yra: Geirge Staht- 
man, 52 metu, jo pati, dvi sese
rys isz Los Angeles ir kaimin- 
ka.

Nauja Pacztine Marke

Washington, D. C. — Gene- 
raliszkas pacztorius, Walker, 
apreiszke kad 12 d. Vasario, 
ant Lincolno sukaktuviu gimi
mo dienos, bus iszleista nauja 
vieno cento pacztine marke ku
ri užims vieta tebyres vieno 
cento markes. Ant naujos mar
kes rasis užraszas “Laisve ti 
kybos ir kalbos.”

Baisi Ugnis Kurioje Žu

vo 5 Ir Daug Sužeista

Chicago, Ill. — Penki žmo
nes žuvo ugnyje ir daugelis su
žeista kada pradėjo grūstis per 
duris isz deganczios pasilinks
minimo vietos, dalyje miesto 
Beverly Hills, in kur buvo su- 
sirinkia apie 300 žmonių. Ugnis 
kilo apie pusiaunakti. Buvo tai 
panaszus atsitikimas kokis ne- 
senei atsitiko Bostone. Kada 
žmones pamate liepsna, pradė
jo grūstis prie duriu ir tokiu 
budu daugelis likos sužeista.

Philadelphia, Pa. — Mrs. Al
ma Fisher, kuri mirė du mene
sius adgal, paliko savo testa
mente du tukstanezius doleriu 
del savo isztikimos tarnaites, 
"Mares Moseleys, kuri pas ja 
tarnavo daugeli metu. Savo 
vaikams ji paliko 16 tukstan- 
cziu doleriu.

9 Sudegė Degancziam 
Name

Glendale, W. Va. — Devy
nios ypatos sudege degancziam 
name o keturi baisiai apdege 
kada namas Jono Millerio už
sidegė ant ukes netoli nuo czio- 
nais. Ugnyje žuvo tėvas, jo 
keturi vaikai, kaipo ir Mrs. D. 
Wagner ir jos trys vaikai kurk- 
tame laike lankėsi pas Mille- 
rius.

Kiti nariai szeimynos iszszo- 
ko per langu,s. Ugnis prasidėjo 
nuo inkaitusio pecziaus nakties 
laike kada visi sunkiai miego
jo.

GREKAI ISZVERTE
TRUKI

250 Vokiecziu Likos
Užmuszta

Kairo, Egiptas — Grekiszki 
pasikelelei iszverte kariszka 
truki kuriame keliavo 500 Vo
kiecziu ir daug kariszko mate- 
rijolo kuris ėja isz Atėnų in 
Salonika. Nelaimėje užmuszta 
250 kareiviu ir daug sužeista.- 
Trūkis nusiverte in giluma o Į 
amunicija, kuri radosi trūkyje,! 
eksplodavojo su baisioms pa
sekmėms.

Kitoje dalyje Grekijos pasi- 
U’ i kelelei užmusze viena Italiszka iel 

aficieriu ir 48 kareivius. Gre
kiszki pasikeleliai žudo Italus 
ir Vokieczius kur tik juos už
tinka, atkerszindami už papil
dytas skriaudas.

Motina Užmusze Savo
Sūneli Su Koczelu

Williamstown, Md. — Char
les Vougn pare j as namo gerai 
užsitraukęs ramybia, pradėjo 
re volių,ei j a su savo paezia, ku
ri negalėjo ji apmalszyti su sal
džiais žodeliais todėl pagriebė 
koezela ir mete in savo mylima 
prisiegeli. Bet koezelas pataikė 
ne in vyra tik in j u dvieju me
tu sūneli, sėdinti ant augsztos 
kėdės prie stalo, kuriam sutesz- 
kino galvele ir nuo to mire in 
trumpa laika. Motina ir tėvas 
likos uždaryti kalėjime bet vė
liaus likos paleisti namo. Tė
vas prisiege daugiau negerti o 
motere daugiau nemetyt ko- 
czelu. Bet kūdikis turėjo paau
kauti savo gyvasti u,ž kalte sa
vo tėvu.
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Isz Kaukazo
Panesze Dideles Bledes Bėg
dami hz Kaukazo, Arde Tiltus 
Ir Geležinkelius Paskui Save; 
Vokiecziai Laižosi Prie Lietu- 

' viu; Rumuniszka Policija A resz- 
tavojo 4,000 Ypatų

VOKIETIJOJ
RANDASI MAŽAI

Amerikonai
Subadė Bagnietais

25 Vokieczius

Tunis, Afrikoj — Ameriko
nai laike muszio Long Stop 
Hill subadė bagnietais 25 Vo- 
kieczius nes nebuvo kitokio isz- 
ejimo. Nors nenorėjo tai pada
ryt bet buvo priversti juos už
muszti. Vokiecziu patruje taja 
diena atėjo sznipinet toje ap
linkinėje kur randasi Ameriko
nai ir likos isz nežinių apsiaub
ti per Amerikonus kurie palie
pė Vokiecziams iszkelti rankas 
in virszu bet tojo paliepimo ne
paklausė ir pradėjo in juos 
szau,dyt.

Likusieji Vokiecziai, maty
dami kad nepabėgs, pasidavė 
gervalei numesdami ant žemes 
savo ginklus pasiduodami ir 
melsdami kad juos paliktu gy
vus. Buvo tai jauni vaikinai 
nuo 19 lyg 21 metu, kurie buvo 
nuskuria ir iszbadeja.

MOSKVA — Vokiecziai bėga isz Kauka
zo kiek tik turi pajėgu o paskui juos vejasi smar- 

M A 1ST O kl)S Kazokai kurie jiems neduoda pasilsio. Vo- 
Didele Brangenybe kiecziai suardė visus tiltus ir geležinkelius pas- 
Ant Vokiszko rubežiaus. —' kui save, palikdami tukstanezius savo užmusz- 

Jeigu Vokiecziai galėtu, pirkti kareiviu Rusaj ra[)d sį j tjk g5 myles nu0 
maista kuris randasi ju kromu . . \ /
languose, tai turėtu užtektinai! Rostovo, paimdami 22 miestus ir miestelius.

Aplinkinėje Stalingrado Rusai užmusze ir pa
ėmė iri nelaisve daugiau kaip 25,500 Vokiecziu 
arba nuo Novembero menesio užmusze 239,150 
Vokiecziu. Kada Rusai atmusze Czernikovska- 
ja, paėmė nuo Vokiecziu 17 eroplanu, du milijo- 

i nūs kulku, puse milijono bombų, daug troku ir 
visokio kariszko materijolo ir kelis szimtus ma- 
szininiu karabinu. Bėganti Vokiecziai paliko 
paskui save tukstanezius sužeistųjų ir negyvu 
ant kares lauko.

maisto. Bet tik langai kromu 
yra papuoszti visokiais val
giais o kada žmogus ineina in 
vidų kromo, tai lentynes yra 
tuszczios ir viduryje nieko ne
siranda. Bet Vokiecziai sako, 
jog pakol turi po savo padu ki
tus sklypelius tai nemirs isz 
bado nes tieji turės parūpinti 
jiems maista nors jie patys 
stiptu isz bado.

Vokiecziai turi maityt asz- 
tuonis milijonus žmonių kurie 
jiems dirba ant ukiu ir dirbtu
vėse, tieji darbininkai yra ne
laisvei.

Paprastas valgis restauraci
jose kasztuoja $2.20 centu, ku-
ris susideda isz trupuezio ko- dieilos Sausio jau užmuszta apie 26 tukstaneziai 
pustu, zupes su bulvėms ir dvi 
uncijas mėsos.

Melbourne, Australija — A- 
merikonai vela supliekė Japo
nus Rabuel pristovoje, paskan- 
d y darni devynis laivus ir kelis 
paszove.

Paskutinei telegramai pranesza buk nuo 1

Apgynimas Pakraszcziu Nuo Nevidonu

Szitie vyrukai, kurie valdo orines armotas szaudydami nevidonu eroplanus, turi bū
ti gabus vyrukai idant pataikint in lekenezius eroplanus. Ant deszines, telegrafistas aplai- 
ko žinia kur eroplanai lekia ir paduoda szovikams pozicija kur turi taikinti in lekenezius 
eroplanus. Tokios anuotos yra naudojamos apgynimui pakraszcziu.

Vokiecziu ir daug sužeista. Rusai paėmė daug 
amunicijos ir ginklu.

Naujoj Gvinoje Amerikonai supliekė bal
sei Japonus ir nuszove daugeli eroplanu paskan- 
dydami kelis Japoniszkus laivus ir užmusze ke-
lis szimtus Japonu. Amerikonai po musziui su-
rado daugeli Japonu kurie gulėjo ant žemes, ne
turėdami pajiegu musztis nes buvo baisei isz
badeja.

Vokiecziai Laižosi Prie 
Lietuviu

London — Von Rentelen, ge- 
neraliszkas kamisorius Lietu
voje, ana diena paskyrė gene
rolą Masteiki generaliszku ver- 
telgystos kamisoriu,m. Mastei- 
kis buvo žymus Lietuviszkas 
politikierius ir prigulėjo prie 
Tautininku partijos 1926 mete 
kada Smetona buvo prezidentu 
Lietuvos. Priesz kare buvo jis 
kariszku ministeriu o kada Vo
kiecziai užėmė Lietuva, Mas- 
teikis pabėgo in Vokietija, gy
vendamas Berline lyg tam lai

kui, kada kilo kare tarp Rusi
jos ir Vokietijos.

8 Užmuszti Ir 12 Sužeis
ti Eksplozijoje 

Kasyklose

Ducktown, Tenn. — Asztuo- 
ni anglekasiai likos užmuszti 
ir 12 sužeisti ir apdeginti eks
plozijoj gazo, kasyklose Byrra. 
Manoma kad eksplozija kilo 
nuo dinamito kuris uždege ga- 
za. Sužeistieji kenezia daugiau
sia nuo gazo.
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dėjimas buvo didžiausos! Ko
ARBA DOVANA GEROS ,lde1’ iszeidamas isz girrios, nu- 

DEIVES davei, jo'g nematai vargingos
sieratu'kes Magdutes ir ty'czia

Pekla ant žemes. /
Daktaras Frank Sheldon' ap- 

raszineja savo nuomone apie 
tebyria kare. Savo straipsnyje 
jis raszo, tarp kitko: ““Krilesz- 
czionLszka bažnyczia baugina 
tikineziuosius velniu ir skelbia 
apie pekla bet mažai stengiasi 
darbuotis kad nebutu tosios 
peklos ant žemes.

Iszskiriant gelbejimu dusziu 
priesz pekla, tai bažnyczia pri
valo gialbeti gyvuosius nuo že- 
misz'kos peklos.

J^A D A czyczkos nuo medžiu. Antanas prisipažino 
pradėjo nukristi, sena Siku-'kaltes, perprasze deive i

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

lydą m as apie savo Magdute, 
iszmetinedamas sau jog vakar 
taip nedorai apsiėjo su ja ir 
prisiege sau jog melagysta ir J 
veidmainysta bjaurinsis per vi
sa savo gyvenimą.

Inejas in grinezia, pastate 
maisza, priėjo prie motinos o 
bueziuodamas jai rankas, pa-Į 
s za uk e g ra ud i ingai:

— Mylima mano mamyte, pa- 
velinkie man apsipaeziuot su 
Magdute.

'Sztai tame paežiam e laike 
truko maiszas o žibanezios, tik
ro aukso czyczkos, iszsirito ant 
grindų...

Aukso buvo tiek, jog užteko 
ne tik del Antano bet ir del vi
su giminiu nes Antanas priža
dėjo sau, jog pasidalins savo 
turtu su visais;

Da ta pati meta, — priesz 
Adventus, — Antanas nuvedė 
Magdute prie altoriaus.

Buvo jis .turtingiausiu gas- 
padorium per visa gyvastį o 
rnielaszirdingiausiu už visus 
ant svieto.

Vargingam Ratilui liepe at
naujinti jo grinezele ir parga
beno geriausia daktara isz 
miesto per ka trumpam laike 
Baulas pasveiko.

Laimino jis Antana už pada
ryta geradejyste, kaip ir visi 
vargszai ir nelaimingi isz visos

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

.4 pasukai ant takelio vedanezio 
per lankus idant su ja nesueit.

> prie Kitados eitum ilgesniu keliu 
ir P1'1' idant tik susieit su ja bet vakar 

pamisimai sau: “Mano motina 
bet m nepavelina su ja susieit... reikia 

ir taja klausyt motinos. ’ ’
| — O nedoras vaikine, ar-gi 
j tau isztikuuju apie tai ėjo idant 
klausytum motinos? Mislinai, 
jog pasilikęs turtingu per ma-

• no pagialba, Magdute tau ne- 
— Oho! Trumpa turi pomie- i ,us tinkama pati.”

ti? Ar-gi nežinai apie ka misli-l Kaltininkas metėsi ant keliu 1
priesz deive ir su aszaromis pa
szauke :

— Taip, isztikruju esmių 
piktas, veidmainis ir pasisziau- 
szes... Neužsitarnauju ant to 
idant apteiktum mane turtu... 
Tegul jau pasiliksiu vargszu

žadėjo pasitaisyti.
Vela pridėjo maisza. 

kiszeniu ne eme. Bet 
diena giliuko jieturejo; czycz-i 
kos buvo paprastos czyczkos.

— Ka-gi pamislinau sau blo
go ? •— užklausė ant. rytojaus

vaiku neužsimoka ir putiene, skupi motere, iszsiun- 
tinejo kasdiena savo sunu An
tana in girria.

Antanas turėjo jau suvirszum 
dvideszimts metu bet balsei bi
jojo savo senos motinos; be jo
kio pasiprieszinimo paimdavo 
dideli maisza, eidavo kur augo. deives, kada toji jam pasirodė 
didžiausios puszys ir lyg tol 
riūkdavo ir pasilenkdavo, pa- 1 
kol pririnkdavo pilna maisza.
Tada paiyulavo ant peties o ; 

I lihkkąmas po sunkenybe, su-
gryždavo namon.

Viena diena, kaip paprastai, 
cinko jis czyczlkas girrioje. Pa
ilso nebagelis baisiai ir atsidu
sęs gilei isztare tuos žodžius:

— O kad tai kokia gera deive 
norėtu taisės czyczkas permai
nyti ant auksiniu...

Vos tai isztare, iszgirdo sza- 
le saves, senoj puszyje, koki tai 
iraszkejima o isz tarpe szaku 
pasirodė patogi pana ir taip ji 
itsiliepe in Antana:

— Czyczkos, kurias surinkai, 
persimainys ant auksiniu, ka
la pareisi namon, jeigu tavo 
‘■aivoje nepakils jokia bloga 
mislis. Bet pastatysiu tave pir
ma penkis kartus ant iszbandy- 
mo.

Antanas pradėjo dekavoti 
leivei bet toji pasislėpė puszy
je. Vaikinas pripildė maisza 
nislydamas jog ant tikrųjų isz- 
dsaugos piktos mislies nes tai 
le suriku iszpildyt.

Parejas namon iszpyle czycz
kas ant grindų bet ne viena ne
buvo auksine... Užpyko ant dei
ces o ant rytojaus sustojas po 
senam pusziui, paszauke:

— Pana deive, pasirodyk 
nan ir pasakyk kuomi vakar 
.prasikaltau?

Deive pasirodė ir taip pra
kalbėjo :

— Tau tau, turecziau asz 
laug darbo idant tau iszdesti- 
neeziau tavo kaltes. Pasakyk 
tu man tik tiek, kodėl pripildai 
czyczkoms ne tik maisza bet da 
ir kiszenius! Juk to nedarei 
priesz tai bet vakar, turėdamas 
vilti jog parsineszi namon auk
sines czyczkas, prikrovei j u 
kiek tik tau tilpo in kiszenius, 
manydamas sau:

— Jeigu czyczkos bus auksi
nes tai taisės, kurias turiu ki- 
szeniuje, motinai neatiduosiu 
ir pasiliks jos del manes...

gazdinimu 
paima airi’ 
atsitikima

šokioms kasioms pasakoms, 
raganoms, velniais, žalcziais ir 
dvasioms. Svietas jau daejo 
prie supratimo kad tokis gaz- 
d in imas
turi būti paliautas.

Pasekmes tokiu 
vaiku, tegul tėvai 
pavyzdies szita
miestelyje Sommerville, art! 
Allentoxvn, czionais Pennsylva- 
nijoj, kur da ir sziadien žmones 
tiki in visokius burtus ir raga- 

j nius (ypatinga i Vokiecziai), 
kur tėvai taip inbaugino bai 
dykloms deszimts metu dukre
le, kad toji pavojingai apsirgo 
isz baimes o daktarai paliovę 
ja gydint. Mergaite 
proto, balso ir ant

Didesne dalis Amerikonisz- 
ku gyventoju sutinka ant pa
branginimo visokiu dalyku ir 
maisto bet sunku yra suprasti 
kodėl viskas taip pabrango nes 
maisto Amerikoj yra užtekti
nai.

Kožna gaspadine sziadien ži
no gerai kad turi mokėti dau- dvasias tai kodėl baugina 
giau už maista ne ’kaip praeita 
meta ir daugiau nuo prasidėji
mo kares. Be abejones randasi 
daug graftieriu kurie pasinau
doja isz kares o valdžia žiuri 
ant ju per pirsztus.

beteko 
i-o apjako.

Sziadien isz sveikos mergaites 
pasiliko tiktai szeszelis ir nie
kam netikus.

Juk suaugi a žmones netiki

Chicagoj mirė gerai žinomas 
Scott Beck, kuris per 50 metu 
buvo redaktorium prie laik- 
raszczio “Chicago Tribune.” 
Badai tasai redaktorius paliko 
turto 350 tukstaneziu doleriu 
kokius dasidirbo isz savo dar
bo. Yra tai nepaprastas redak
torius kuris paliko taip dideli 
turtą nes didesne dalis Aimeri- 
koniszku redaktorių, kurie dir
bo prie laiki'aszcziu per visa sa
x’ O' gyvenimą, mire pasilikdami 
“broke,” be cento prie du- 
szios.

Betai kada atsitinka kad re
daktorius lai'kraszczio paliktu 
kelis szimtus dolerius isz savo 
sunkaus ir džiovinanezio sme
genų darbo.

O Lietuviszki redaktoriai ir 
kitu svetimtautiszku laikrasz- 
cziu redaktoriai? Tieji mirszta 
varge nes už savo darba aplai
ko vos užtektinai ant pragyve
nimo.

,’omi vaikus? Geriau pasakyti 
jiems 'ka naudingo ir pamoki 
nanezio nes tas daugiau užsi
moka. Privalote iszaisz'kinti 
savo vaikams jog tamsumoje 
jiems nieko pikto nusistos nes 
tamsuma jiems atnesza daug 
gero nes gali geriau miegoti.

Dingo tieji laikai kada tęva 
baugino savo vaikus visokioms 
baidykloms o kunigai peikia, 
smala ir velniais. Sziadien žmo
nes yra apszviestesni, skaito 
viso'kes knygas ir laikraszczius 
ir daejo prie supratimo ’kad 
jeigu žmogus czionais ant že 
mes sau pasidaro pekla, tai ii 
joje kentės o pasidarydami sau 
czionais dangų, gyvens ramiau. 
Dievo-baimingai, nebijos mirti 
ir apleisti szia aszaru pakalne, 
keliaudamas ant ano svieto su 
czysta sanžine, kad ten aplai 
kys savo atlyginimą už savo 
gera gyvenimą czionais ant že
mes.

Women’s Journal” talpino- 
si užduotis: Kaip ilgai moto
re yra patogi? Ir, o džiaugsime, 
tasai laikrasztis atsako, kad 
motere lyg vėlybu metu yra. pa
ežiam patogume ir smagume 
tarp 35 ly'g 50 metu.

Patogi Elena turėjo 48 me
tus kada pribuvo in Tro ju, As- 
pazija turėjo 37 metus kada isz- 
tekejo už Perikleso ir per 38 
metus (lyg 75 metu) buvo žy
mi ne tik isz aukszto proto, bet 
ir savo patogumo. Kleopatra 
turėjo 32 metus amžiaus kada 
susipažino su Antoniuszu. Dia
na dePoitiers skaiteesi 35 metu

'Snde Dalias, Taksuose, stojo 
tūla Italijonka, apkaltinta už 
apleidimą savo vaiku, kuriu ne
prižiūri atsakaneziai ir gyveno 
apsileidime. Daktaras kuris ta- 
ji veikalą tyrinėjo, a.preiszke 
sude kad padėjimas, kokis 
vieszpatauja tame name, yra 
tai priežastis kad motere turi 
už daug vaiku ir negali visus 
pridereneziai prižiūrėti. Pada
vė jis sudžiui užmanymą idant 
laja motere stirilizavoti idant 
ji negalėtu daugiau vaiku gim
dyti. Sudžia. sutiko ant to už
manymo.

Nežino kokia bus pasekme 
tojo prisakymo nes daugelis 
žmonių nesutinka ant to. Be 
abejo, sudžia vėlino moterei 
kuogeriausia ir tame nemanė 
nieko 'blogo nes jam rupi gero
ve ne tik vaiku bet ir paezios 
motinos kuri turėjo tojo “tavo- 

net asztuonis ir dirbo kaip

nai kada praėjai pro grinezia 
seno Jokūbo? Tas namas yra1 
gražus, kalbėjai in save bet ne- 
ulžilgio mano namas bus pui- 
kiauses už visus visam kaime.” 
Atsimyk sau kaip didelis buvo 
tavo pasisziauszimas tavo szir- 
dyje...

Antanas nieko neatsake ant 
to, pradėjo rinkti czyczkas, 
mislydamas sau jog bus kita 
karta atsargesnis. Bet visi jo 
stengimai nuėjo ant niek, 
czyczkos ir tuo kart nepersi- 
maine ant auksiniu.

— Geriausia ir iszmintingiau- 
sia deive, — paszauke ineida- 
mas in girria ant rytojaus. — 
Kaip tai atsitinka, jog nepada
rei vakar stebuklo? Saugo jaus t 
nuo piktu misliu. O kada pra- 
eitinejau pro seno Jokūbo na
rna, nusisukau in kita szona 
idant nieko blogo nepamislyt.

— Bet už tai ilgai teminai 
ant mo] raukės seno Banio ir 
pamisimai:

“O, tasai žmogus turi būti 
baisus tinginlys ir apsileidęs 
jeigu neprižiūri savo namelio 
ir duoda jam virsti.”

— Juk žinai apie tai gana 
gerai, jog vargingas Baulas 
jau nuo puses meto serga... Oj 
vaike, vaike! Neužsitarnauji 
idant pasiliktum turtingu, jai- 
gu neturi mielaszirdystes szir- 
dyje del savo artimo...

Užsisarmatines Antanas pa
silenkė ir pradėjo rinkti czycz
kas. Tuom 'kart buvo tvirtas 
jog nesiduos apsivaklyt per pa
gunda, skubino greitai namon, 
pridėjo maisza ir ėjo linksmas 
namon.

Kada atriszo maisza, vela 
pasirodė paprasztos czyczkos...

Atėjo ant rytojaus in girria 
ir tuojaus melde deives idant 
jam pasakytu kuomi vela pra
sikalto. Tada deive da labiau 
užsirūstinus prakalbėjo in ji:

— Persistatai kaipo nekal- 
cziauses o bet vakar tavo nusi-

per visa 'gyvenimą bet padary-
kie tai, mano geroji deive, 
idant motina mano pavėlintu 
ant apsipaeziavimo su Magdu
te.

— Sugryžkie namon, — atsa
ke deive, — o kada numesi mai
sza nuo pecziu, pulkie motinai 
in kojas ir prąszyk idant tau 
pavėlintu apsipaeziuot su Mag- 
dute.

Antanas paklausė deives.
Pririnkes pilna maisza czyczku > aplinkines 
sugryžo namo, kelionėje mis-Į

jam inteiktas jeigu jam raszy- cukrines stamipos Nr. 28 yra ge- 
site. Vardas laivo ant kurio jis ros ant svaro kavos.
tarnauja turi 'būti apleistas ir 
neminavotas tik tada jeigu ta
sai laivas buna paskandytas. 
Yra tai valdiszka slaptybe ir 
turite prie to taikintis.

Maustykite apie Kare! Pasiel- 
ginekit Kariszikai! Pirkinekite 
mažiausia lOta procentą tavo 
KARISZKUS BONUS — Nors 
pėdės, kožna pede!

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

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. Pr^ke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta.

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

kada pamusze szirdi Henrikio!1’0
II-jo ir pasiutisžkai ja mylėjo mulas per isztisas dienas idant 
norints turėjo tik 22 metus, užlaikyti szioki toki szvaruma 
Austrijos Ona turėjo 38 metus namie, 
kada ja visi pripažino už pa„„ .
giausia motere Europoje. Po-'tvirtina kad motere ;;
nia de Monitenon, kada Liudvi-. gimdyti kuodaugiausia vaiku 
kas XIV-tas ja pažino, turėjo, nors ji vėliaus ir mirtų nuo ne
jau 43 metus. Madam Mars, žy- szvarumo ir apleidimo arba isz 
mi artiste, dasieke laipsni savo 'stokos iszauklejimo tieji vaikai 
patogumo kada susilaukė 4G užaugtu ant prasižengėliu arba 
metus o ponia de Becanier ka
da buvo tarp 35 ir 55 metu, bu
vo patogiausia.

Smarkiausios ant visko yra 
moteres kurios pabaigė 30 me
tu. Ant visko tokia motere yrą 
tinkamiausia ir tik tada pilna tarnystes ir tokiu budu ji g’ali- 
gyvybe joje atsiranda. ma pažinti ir su juom susinesz- kutinę diena

Ka ^oterelfig aut to pasalti. Tik tuo numąru pacztas bus . svaru cukraus. Sausio 7-

. Prieszininkai sudžios 
ato-lturi 'kitokia nuomone nes jie 

privalo

žadintojų.
Ka jus, mylimos moterėles 

apie tai manote ?

Kožnas kareivis aplaiko nu- 
mari kada buna paszauktas ant

gyvybe joje atsiranda.

galite
reika-

Sztai dienos kuriose 
aplaikyti maista ir kitus 
iingus dalykus del gyvenimo:. 
Sausio 15 d. yra paskutine die-^ 
na aplaikymo Nr. 1 knygucziu 
idant aplaikyti Nr. 2 knygutes, j 
Jeigu neturite pirmutines kny-. 
gutes tai pasirūpinkite ofise ju
su mieste. Sausio 21-ma yra 
paskutine diena ant aplaikymo 
Nr. 3 gazolino knygutes nes
Sausio 22 d. jau No. 4 knygutes j 
bus geros. Sausio 31-ma yra 
paskutine diena peržiūrėjimo 
guminiu ratu. Jeigu to neisz- 
pildysite tai neaplaikysyite ga
zolino. Vasario 1-ma yra pas-! 

aplaikymo trijų j 
7-ta d.,[

Greicziausiu Budu
Kuriuo Gali Prisidėt

Laimėti Szia Kare

A?

Yra per pirkimą
Apgynimo Bonu ir Markiu,

SZIADIEN!

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- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu..................................................15c

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

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

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

No. 
puikus

No. 
Gaižia 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .....................................15c

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

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

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

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

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

404 
50e 
kri- 
35c 
isz

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

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

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

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

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kama? :
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; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus..................15c

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

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

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

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

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

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma 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. 25c

No. 161 Keturios istorijos apie Ant
žiedas ir Apie Drūta Alksni, i prapultl?s kranto; Mistras ir Krepe-

Juokai.
... 15c

116 Istorija apie Sierata,
apraszymas. 119 pus. . . .15c
119 Keturios istorijos apie 

Haremo nevalninke; Luoszis:

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. Kode! 
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 
I 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 

Iir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
No. 147 Trys istorijos apie Raga- Įįsz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kale- 

t Vaikinas ir j(josj Kaip Vincas ingalejo paezia, 
.... .20c j ]\jaiiach; Paskutinei Valandoi; Sla-

na; Keliauninką Joną, 
Stebuklas. 74 puslapiu.

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

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

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

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

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
[go puslapiu .....................................15c

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 ................  15®

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) ; Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu

Keletą Juoku ir Paveikslo.
........................... 15c

rtai;
Preke

Adresas: 
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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Geltonas Nyksztukas
IABAI senei vieszpatavo vie-Į 

na karaliena, kuri turėjo vie- ; 
natine duktere vardu Tautabe- 
le. Tautabele 'buvo labai graži 
bet buvo labai pasiputusi ir ant 
kiekvieno žiurėjo su panieka. 
Nors karaliene labai geide re
gėti savo duktere vedusia bet 
nelaime, daugiau kaip dvide- : 
szirnts karalaicziu buvo in ja 
insimyleja bet Tautabele misti
no kad isz ju ne vienas nėra 
vertas pasilikti jos vyru.

Karaliene isz rupesties ir 
piktumo kaslink savo dukters, 
sumislino nusiduoti ant rodos , 
pas deive, kuri 'buvo vadina
ma “Pustyniu Deive.” Bet ta 
deive ne taip lengvai buvo pri-1 
einama nes ja saugojo du bai
sus levai. Nors karaliene pasi
ėmė dideli medeju, su Ikuriuom 
mistino apmalszyt levus bet : 
pirm negu ji priėjo gala savo 
keliones, pamėtė keikias.

Kada ji stovėjo drebėdama 
isz baimes, bijodama kad neat- ; 
bėgtu prie jos baisus levai, ežia 
jai bestovint pasirodė baisus 
geltonas žmogutis ir paszauke: 
“Ak, karaliene, kaip tu iszsi- 
saugosi levu0? Tik vienas yra 
kelias. Prižadėk man savo duk
terį už paezia o asz tave iszgel- 
besiu.”

Karaliene isz persigandimo 
pati nežinodama ka daro, pri
žadėjo nyksztukui savo dukte
rį už paezia. Kaip tik ji padare 
prižadejima, tuojaus pasijuto 
bestovinti savo palociuje. Ji 
pamisimo nesakyti savo duikte- 
rei apie prižadejima, isz ko bu
vo kasdiena labai nuliudusi.

Duktė, patemijusi motinos 
nuliūdima, ir negalėdama dasi- 
žinotie motinos nelaimes, pasi
ryžo pati nusiduot pas “Pus
tyniu Deive” ant rodos.

Ji taipgi pamėtė savo medė
ju kuri buvo pasiėmusi del ap- 
malszinimo levams, jau iszgir- 
do levo baisa ir buvo dideleje 
'baimėje, kad sztai pasirodė 
nykztukas ir pasakė jai apie 
motinos prižadejima, reikalau
damas, kad ji iszpildytu savo 
prižadejima jeigu nori nuo le
vu iszlikti gyva.

Karalaite, būdama dideleje 
baimėje, prižadėjo nyksztuko 
reikalavimu iszpildyti bet isz 
dideles baimes ir pati apalpo. 
Kada ji pribudo ji radosi begu
linti ant savo lovos o ant jos 
pirszto buvo užmautas žiedas 
isz raudono plauko, kurio nu
imti nebuvo galima.

Tautabele dabar pamate 'kad 
jai nėra kitokios rodos iszsi- 
saugotie nuo nyksztuko, kaip 
tik turi apsivestie su vienu isz 
galingu karalių.

Ji apsirinko sau už vyra ka
ralių Aukso Kasyklų, turtin
giausi ir gražiausi už visus ki
tus karalaiczius. Paskyrė die
na vinezevones ir pradėjo rung
tie svodba.

Atėjo diena svodbos ir jau
navedžiai rengėsi iii bažnytezia 
kad sztai nežino isz kur užva
žiavo ant karalisžko dvaro se
na boba insisedusi in medini lo- 
vikuri trauke pakinkyti du ka
lakutai: “'Susilaikyk, Karalie
ne ir Karalaite,” kalbėjo sena 
ragana. “Asz esmių Pustyniu 
Deive, asz įle-pavelinu sulaužy
ti prižadejima duota mano 
draugui, Geltonam Nyksztu
kui, kuris kaip jums yra žino
mas, iszgialbejo tave ir motina 
nuo levu.”

riais, pasirodo jam ruselkaite 
kuri pasisakė esanti nevidon- 
ka Deives ir Geltono Nyksztu- 
ko ir prižadėjo duoti jam pa- 
gialba del iszgelbejimo Kara
laites.

Karalius prižadėjo visame 
klausyti ruselkaites, ka tik ji 
jam prisakys. Ant jos paliepi
mo sėdo jis ant jos žuvines uo
degos ir jie nuplaukė toli per 
mares.

Už ke'letos valandų jie pri
plaukė plieno muru apvesta pa
lociu kur Geltonas Nyksztukas 
laike Karalaite nelaisvėje. Nuo

Karaliene ir karalaite neži
nojo ka ant to atsakyti bet Ka
ralius Aukso Kasyklų buvo la
bai piktas ir prisakė senai bo
bai iszvažiuot kogreieziausia 
isz dvaro. Nespėjo žodžius isz- 
tartie kaip uždangalas lovio, 
ant kurio bo'ba sėdėjo, atsida
rė ir isz lovio iszszoko Geltonas 
Nyksztukas sėdintis ant juodo 
katino. Pasveikinės karalių, Į mariu nebuvo muro ir buvo ga-Į 
pasisakė esąs jo prieszu ir ran-1Įima ineiti in'Nyksztuko sodną, j

JUOZUKO

TARADAIKA g

Ausys yra plonos ant kuriu ne
galima neszioti jokiu sunkeny
bių, tik moterems vale neszioti 

APRASZYMAS APIE ‘1,nt > sun'kius'ausikarus-
ŽMOGŲ

k a karalaites prigulinti jam o “ Jus turite
ne karaliui.

Karalius isztrauke savo kar
du ir artinosi prie Nyksztuko 
bet jo akis patraukė sena boba 
kuri su visu saikumu užpuldi
nėjo ant karalaites. Karalius 
bego ja gelbėt bet Geltonas 
Nyksztukas buvo už ji greites
nis. Jis isztrauke (karalaite isz 
motinos glėbio ir dingo nežine 
kur.

Toj paezioj valandoj karalius 
pasijuto teikiantis oru per ko
kia jam nežinoma galybe priesz 
kuria jis negalėjo atsispirk

Pustymu Deive ji pamylėjo 
todėl ir pasiėmė ji su savim. Isz 
pradžių ji norėjo ji priversti su 
piktumu 'bet negalėdama nieko 
padaryt, pradėjo su juomi ap- 
sieitineti gražiai, pasirodyda
vo ji jam persimainiusi ant 
gražios karalaites; tik nelaime 
kad kojų negalėjo permainyti 
nes kojos vis pasilikdavo kaip 
visztos ir isz to karalius ja pa
žindavo. Jis gerai 'žinojo kad 
deives galybei negali atsispirti 
todėl jis nudavė kad jis ja labai 
myli.

Viena diena deive paėmė ka
ralių in karieta, pakilo in ora 
ir leke in palociu kuris stovėjo 
ant mariu salos. Kada jiedu lė
kė, karalius pamate savo myli
ma karalaite sedinezia gražiam 
sode kuris buvo apvestas auk- 
sztu muru. Karalaite pažiurėjo 
auksztyn ir taipgi pamate ka
ralių sėdinti, su deive. Isz to 
matymo net apalpo, mislydama 
kad karalius yra jai veidmai- 
nus.

Deive isz pradžių labai ser
gėjo Karalių 'bet regėdama kad 
jis niekur nebega, pavėlino jam 
pasivaikszczioti ant salos ir in 
pamari nueiti. Viena diena ka
da Karalius vaikszcziojo pama-

Rusijos Apgynėjas 
Prie Stalingrado
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Czionais matome Rusiszka 
kareivi kuris laukia prisiar
tinant Vokiecziu prie Stalin
grado, yra Vasili Farano v, 
kuris jau nudėjo 136 Vokie- 
czius, paėmė 17 in nelaisve ir 
sunaikino kelis tankus. Fa
rano v likos apdovanotas gar
bes medaliu, Raudona Žvaig
žde, už jo narsumą. Toki tai 
Rusiszki kareiviai apgins 
savo tėvynė nuo užpuolu.

pirma pergalėti 
nevidonus o po tam atrasit Ka
ralaite,” kalbėjo ruselkaite. 
įmik szita 'kanda su kuriuomi 
viską pergalėsi, tik saugokis, 
kad karda neiszleistumei isz 
ranku. ’ ’

Karalaitis pade'kavojo rusel- 
kaitei ir nuėjo pilnas drąsos ir 
pasiszventimo, turėdamas vilti 
iszigelbeti karalaite. Kaip tik 
jis atsitolino keletą žingsniu 
nuo mariu, tuojaus puolė ant jo 
szeszi dideli smakai bet jis juos 
tuojau su kardu pasveikino ir 
tie visi atliko.

Dar paejas gala paregėjo jis 
Tautabele sedinezia prie szuli- 
nio ant murmurinio suolo, ii-' 
buvo nubalusi ant veido ir ap
siverkusi. Kaip ji paregėjo Ka
ralaiti, paszauke su iszgascziu: 
“nežudyk manės, asz esmių ne
kalta.” Karalaitis klaupė prie 
jos keliu ir sieke paimti jai už 
rankos bet nelaime, tuomi sy
kiu iszpuole jam isz rankos 
kardas. Geltonas Nyksztukas, 
kuris tūnojo pasislepes už krū
mu ir ant to visko temino, pri- 
szo'ko greitai ir nutvėrė karda. 
Jis gerai žinojo kokia galybe 
turi tas kardas.

‘‘Dabar,” kalbėjo Nylksztu- 
kas in Karalaite, “Asz turiu 
mano prieszo gyvastį mano 
rankose bet asz galiu gyvasti 
jam 'dovanoti jeigu tu prižadi 
tuojaus pasilikti mano pati.

“Nepasižadek, mano 'bran
gi”, szau'ke karalaitis. “Asz 
geriaus numirti tūkstanti kar
tu negu tave regeti motere to
kio baisaus žvėries!”

Indukes tokiu iszniekinimu, 
Geltonas Nylksztulkas isz visur 
pajiegu smeige karalaicziui in 
szirdi su kardu. Karalaite tai 
regėdama puolė prie karatai 
ežio norėdama sulaikyti puo
lanti ji ant žemos, bet suspaus
ta didžio gailesezio griuvo pa
ti ant kūno jaunikaiezio ir at
liko ant vietos.

Taip tai užbaigė savo vargus 
tiedu mylimieji o ruselkaite, 
dažinojusi tai, gailavo ir grau
džiai verke ant ju nelaimingo 
likimo. Negalėdama nieko dau
giau del ju gero padaryti, isz- 
prasze nuo gamtos kad juos 
permainytu in du palmes me
delius, ka ir sziadien vienas ki
ta savo szalkomis pasisiekdami 
glamonėjasi.

----- GALAS------

Jeigu turime perlioriu vyru, 
Tai jau atsirado ir mergų, 
Vyras knygas pardavinėja, 
O mergicos po k a re zemas 

slankinėja.
Geria net riaugezioja, 
Pasigeria strapalioja, 
Katra pinigu neturi, 

Tai vyrams kabinasi ir in akis 
žiuri, 

Meldžia kad užfundytu, 
Arielkos stikleli duotu.

Saliuninikas iszmesti laukan 
turi, 

Net nuo trepu nupuola, 
Ir net in diczia atsigula, 
Ba; žviegia visa gerkle, 

t į Kad niekas nepakelia., 
Tai tokios paneles, 

Szenadorio mergeles.
* * *

Viename pleise po szventei, 
Pasielgė kaip 'žvėrys, 

Szinkorius net laukan iszvare, 
Taip girtuoklei susitarė, 

Nuroglino in viena narna, 
Kur būna mergina, 

Isz pradžių staugė kaip vilkai, 
Girdėjosi labai bjaurei, 
Netrukus ėstis pradėjo, 
Vienas kito nesigailėjo, 

Langus iszbelde, 
Sau galvas suskaldė.

Ir sziadien nekurie vaitoja, 
Mėlynus brylius neszioja, 

Jau kur daug ženteliu sueina, 
Be musztynes neapsieina, 

Juk ir szunes ėdasi, 
Kada ant svodbos randasi.

* * *

Viena mergina man sako: 
Asz už Lietuvio netekėsiu, 
Su An'gliku apsivyruosiu, 

Man Anglikas daug penesnis, 
Už Lietuvi geresnis,

Jau badai 'žinau Anglika viena, 
Kuris paėmė už paezia 

mergina, 
Dora Lietuvaite, 

Mokyta mergaite.
Bet neilgai su ja gyveno, 

Szalin nuo jos nuvandravo, 
Laikant nuo Angliku, 

Ba ne viena Lietuvaite ant 
juoko paliko.

*** *1* *4*

Files moteriukes mitingu 
nedarykite,

Kaip vyrai in darba nueina, 
nesivaidykite,

Jeigu greitos pataisos nebus, 
Tada koezelas darbe bus.

* * *

Vilkesberiu mergele, pasi
taisyk, 

Nuo naktinio spaiciero susi
vaidyk, 

Ba kaip da karta dažinosiu, 
Tai in kaili duosiu.

Lietuviszkoje 
mokslaineje daraktorius lie

pė vaikams apraszyti “ka toki 
apie žmogų.” Mažas Juozukas 
atnesze ant rytojaus toki apra- 
szyma apie žmogų:

“Žmogus susideda isz gal
vos, kaklo, stuobrio, ranku ir 
kojų. Ant pat virszaus žmogus 
turi galva. Ant galvos žmogus 
neszioja skrybėlė o jeigu neturi 
plauku tai neszioja plikiu. Mo
tere nuolatos turi plaukus, ku
rie nuolatos puola. Galva žmo
gui yra reikalinga del mis'liji- 
mo ir del nesziojimo skrybėlės. 
Galvoje žmogus turi kartais 
smegenis bet ne kožnas nes 
randasi toki kurie neturi sme
genų o ypatingai moteres. Gal
voje žmogus turi akis kurios 
yra veidrodžiu duszios ir todėl 
žmogus akimi miega, verkia ar
ba žiuri. Moteres turi del to 
akis idant galėtu jomi mirk- 
czioti ir todėl vadinasi žvaigž
deles duszios. Akys žmogaus 
yra labai delikathos ir pavojin
gos jeigu kas iii jas inpuola. 
Pas moteres tai kitaip, joms 
nuolatos kas tokis in akis in
puola o labiausia puikios skry
bėlės.

Po akimi randasi nosis su 
kuria uosto ir duodasi mote- 
rems vedžiotis. Prieik tam nosis 
yra gera del nesziojimo akulo- 
riu. Nosis yra panaszi in uly- 
czia nes gali būti ilga ar trum
pa, tiesi ar kreiva, czysta ar 
sumurus, pilna ar tuszczia.

Jeigu žmogus turi raudona 
uosi tai geria ir t.t. Tik motere 
gali turėti raudona uosi nors ir 
negeria.

Prie'k tam žmogus turi ausis 
ant abieju szaliu galvos, viena 
isz kaireses puses o kita isz tie- 
seses kurias galima traukinė
ti tik mokslainese, kariuomenė
je ir kada žmogus apsipaeziuo- 
ja. Ausys yra ant to, idant iii 
jas sznabždeti sekretus arba ta, 
ka negalima garsei kalbėti.

Po nosia žmogus turi lupas, 
kurios yra tinkamos prie val
gio, juoko, kalbėjimo, bueziavi- 
mo o kaip kada prie kriokimo. 
Pas moteres lupos yra dideles.

Lupose žmogus turi liežuvi 
kuris yra naudojamas del apsi- 
laižymo ir prilipinimo paczti- 
niu markiu.

Liežuvi reikia laikyti už 'dan
tų nes tiems nevalia, kurie ne
turi dantų. Motore kuri daug 
juokiasi turi puikius dantis. 
Motere kuri turi negražius dan
tis užkemsza sau burna del
nais.

Ant lupu žmogus turi usus, 
jeigu yra vyru o jeigu yra mo
tere tai taipgi kartais turi 
usus. Aplinkui veidą žmogus 
turi barzda o pas moteres taip
gi lankei iszauga barzda.

Pilvas yra ant to, kad valgyt 
ir gert.”

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni- 

i m o 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!

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Sapnas
— Meister! meisteri — szau- 

ke mokinys atsikėlęs anksti. 
O j, 'ka asz sapnavau!
Sziauczius: —- O ka, tu rakali!

Mokinys: — Sapnavau jog 
mudu sėdėjome baczkose, meis
teris baožkoje su medum o asz 
karves meszle.

Sziauczius: — Na, tai tavo gi- 
liukis kad asz sėdėjau meduj 
nes būtumei gavės in kaili. O 
kaip buvo toliaus?

Mokinys: — O-gi rodos asz 
nuo meisterio laižau medų o 
meisteris nuo manes meszla.

Sziauczius: — O tu rakali! 
Kur tas paczengoczius!..
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Kuom greicziau bus iszsiuntineti užpraszymai, ant Pre
zidento Roosevelto gimimo dienos, kuria apvaiksztineja vi
sas sklypas, tuo bus geriau ir žmones prisiuntines savo au
kas del suszelpimo tu, kurie serga paralyžių. Vienas isz tar
nu užsidėjo cziužinejimo ratukus kad galėtu greicziau pa
tarnauti rasztininkams ir iszsiunsti tuos pakvietimus. Ap- 
vaikszcziojimas bus tarp 15 ir 30 dienas Sausio-Jan., ir rin
kimas auku ant tojo tikslo jau prasidėjo.

Jeigu nežinai kokia 
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 Su v. Valstijo
se metams $4.00;

Į 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.
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Žinios Vietines Isz Amerikos! Meile Indijoj

— Sukatoje Szv. Julijono.
— 'Nedelioje Szv. Szeimy

nos.
—• Visi tie 'kurie tarnauje 

Dede Šamui isz szios apylinkes 
ju vardai randasi ant Garbes 
Toblyczios ant kampo Second 
ir E. Centre ulyczios.

—■ Pagal pavieto suraszo, 
tai praeita meta sziam Schuyl- 
killo paviete radosi net 12,982 
szunes kuriu locnintekai turėjo 
užmokėti už ju laisnus 15,959 
dolerius. Medžiojimo laisnai 
likos iszduoti del 1392 žmonių, 
o del inesziojimo ginklu iszduo- 
ta pavelinimai dėl 362 žmonių.

—■ Ana diena lankėsi mies
te ponia Antanina Naujokie- 
ne ir ponas Jurgis Beruksztis 
abudu isz Gil'bertono. Ponas 
Beruksztis yra musu senas 
skaitytojas ir prie tos progos 
atlankė “Saules” redakcija su 
savo szirdingais velinimais ir 
linkėjimais ant Naujo Meto.

—■. Ponia Elena Palaimiene 
sugryžo ana diena isz Brook
lyn, N. Y., kur ji dalyvavo Szv. 
Krikszte savo anūkėlio, kuris 
yra' pirmutiniu kūdikiu ponst- 
vos Leono ir Janinos Karveliu, 
kuriam duota vardai Leonas-

Anglis Pabrangs 50
Centu Ant Tono

Washington, D. C. — Prekes 
administratorius apreiszke buk 
ant kietųjų anglių preke bus į 
pakelta 50 centu daugiau ant 
tono anglių. Tas reiszkia kad 
tasai pakėlimas ant anglių bus1 
naudojamas ant mokesties del 
anglekasiu kurie dirbs po sze- 
szes dienas ant sanvaites nes 
anglekasiai spiriasi didesnes 
mokesties jeigu turės dirbti 
daugiau dienu,.

Apsipacziavo Su Teta
Nežinodamas Tai

Roxbury, Ind. — James Ober- 
man, 32 metu, innesze praszy- 
ma in augszcziausia suda ant 
persiskyrimo nuo savo 50 me
tu paczios kuri yra jo teta bet 
apie tai jis nežinojo kada su, ja 
apsipacziavo. James sake buk 
apie savo klaida dažinojo tik 
in penkis metus po savo apsi- 
pacziavimui.

Kada Jameso motina pribu
vo isz Anglijos, tik tada pama-

Nevalgykite Mėsos O I 
Gyvensite Szimta

Metu
____  Į 

Ij Washington, D. C. — Ana 
diena apvaiksztinejo savo 92 ( 
'metu sukaktuves savo gimimo 
dienos, daktaras Augustas De- 
Fontee. Tasai žmogelis parasze 
knyga kurioje paduoda kokiu 
budu žmones gali susilaukti ii-' 

'go amžiaus, o tai yra, nevalgy-i 
ti jokios mėsos. Pats senukas 
paliovė valgyti mesa kada tu
rėjo 42 metus. Paklausia jis:— 
kodėl žmones turi valgyt pa
stipusia mesa, naudoti tabaka 
ir alkoholinius gerymus?

Dirstelekime ant arklio, mu
lo ar jauczio, jie ne ėda mėsos 
o yra drūti ir sveiki ir gyvena 
ilgai. Todėl ir žmogus gali pa- 
nasziai padaryti ir ilgus metus

Szitie Amerikonai kurie 
sziadien tarnauje Indijoj, su
ėjo prie seno paminklo pasi
kalbėt. Yra tai Seržantas T. 
Doolittle isz Mississippi, su 
pana Donner, kuri yra dažiu- 
retoja ligoniu Indijoj.

Užkasė Savo Pinigus, 
Dabar Negali Ju

gyventi.

Iszgama Motina Kanki
no Savo Dukrele

Milwaukee, Wis. — Ant pa
liepimo kaimynu likos areszta- 
vota Veronika Ryszko, kuri 
žveriszkai pasielginejo su savo 
keturiu metu dukrele. Palicija 
rado mažiulele tamsiam skiepe

Maitino Juos Praeito j Karėj Ir Vela Maitina

Buvusis prezidentas Herbert Hoover, kuris maitino Bel- 
giszkus kareivius pirmoje svietineje kareje, maitina juos ir 
szitoje kareje kada atlankė abaza ana diena. Savo kaleinioj 
aplaikyti cukraus laukia kareivis Powner o užpakalyje jo 
stovi kareivis Valoski.

Kožnas Vyras Privalo
Padaryti Panasziai Su

Liežuvninkais

Jonas. Diedukai Kazimieras 
ir Elena Palaimai yra nudžiu- 
gia savo pirmutiniu anūkėliu.

—• Hills o dideli clortbankei 
sziomis dienomis yra iszlygi- 
nami per didelius sziupelius 
kurie iszima angli. Kada tasai 
darbas bus užbaigtas, tada 
kompanija isžkasines stripin- 
sus ir is'zimtees angli isz žemes. 
Tieji dideli dortbankei buvo 
matyt isz tolumos ir stovėjo 
daugeli metu.

te kad jos sūnūs gyvena su jos 
sesere ir jam iszaiszkino jo ar
tima giminysta su ja. James 
tuojaus apleido savo paczia ir 
innesze praszyma in suda ant 
persiskyrimo kuri ir aplaike.

Surasti

Beda Su Dvynais

Kūdikis Užgimė Su 
Dantukais

Anderson, Okla. — Helena 
Babbit, kuri gimė praeita san- 
vaite, priesz Kalėdas, yra vie
na isz nepapraseziausiu kūdi
kiu szioje aplinkinėje nes gimė 
su szesziais dantukais. Dakta
ras pripažino buk in laika savo 

(dvylikos metu daktarystos, tai 
pirmutinis kūdikis koki prieihe 
ant svieto kuris gimė su dantu
kais. Daktaras tvirtina buk 
mergaite turės dideli gilinki ( 
jeigu gyvens nes Rymo cieso
rius Julius ir kiti žymus didvy
riai gimė su dantukais.

AMBASADORIUS
GREW APRASZO 

JAPONU MILITARIZ-

SHENANDOAH, PA.
t Mare Galiniene, 43 metu, 

mirė namie 1147 W. Centre uly. 
Subatoje, po ilgai ligai. Velione 
po tėvais vadinosi Baksteriute 
ir buvo gerai žinoma Mahano- 
juj. Prigulėjo prie Szv. Jurgio 
parapijos, jos vyras mirė pen
kis metus adgal. Paliko dvi 
du’kteres, motina, tris brolius 
ir viena seseri. Graborius Že
konis laidojo.

— Seržantas Antanas Že
konis, isz Fort Bliss, Teksu, 
lankėsi pas savo tėvelius Kazi
mierus Želionius, 136 E. Penu 
ulyczios.

— Ponia Elena Mikelionie- 
ne, 310 E. Mt. Vernon uly., su
gryžo namo po atsilankymui 
pas savo vyra, seržantą Petra, 
kuris raudasis ant tarnystes 
Fort Eustis, Va.

Westville, Ill. — Isz czionais 
jau paimta didelis skaitlis Lie
tuviu ant kariszkos tarnystos. 
Tarp tu randasi ir musu gerai 
žinoma pana Elena Pauksztiute 
kuri randasi prie tarnystos net 
Alaskoje, kaipo ligoniu dažiu- 
retoja- morse. Pranas 'Smitas 
taipgi tarnauje kariszkam de
partamente Washington, D. C. 
Jisai tarnavo Santiago, Kubo
je, Norfolk, Va., Najorke ir da
bar Washington, D. C.

1 ŽINUTES

New York — Apie 45 publi- 
kines mokyklos turės sustoti 
isz priežasties stokos aliejaus 
ant szilumos. Mokiniai bus 
siuncziami in mokyklas ku,rios 
kūrena anglis.

Virszininkai turi daug bė
dos su dvynais Gale ir Hale 
Grebe isz Athens, Ga., kurie 
yra labai panaszus viens in 
kita. Abudu brolei mokina
si lekioti. Gale yra ant kai- 
reses puses. Kada virszinin
kai szaukia viena ant tarnys
tos tai vis turi klaida, su kitu.

Iszdalines Maista Tik
Ant Markiu

Washington, D. C. — Val- 
diszkas maisto administrato
rius apreiszke buk valdžia isz- 
dalins knygutes No. 2 ant mai
sto del kožnos szeimynos, pra
dedant su Vasario menesiu. To
je knygutėje rasis dvieju borvu 
marks: mėlynos, del maisto ble- 
szinukese o raudonos markes 
del mėsos kad žmones nekrau
tu maista skiepuose ir kitose 
vietose. Valdžia ketina iszsiun- 
tineti inspektorius peržiūrinėti 
žmonių namus ir skiepus nes 
dagirdo kad juose randasi 
daug maisto sukrauta.

Nuo 3 Sausio cukraus mar
ke No. 27 tik bus gera ant sva
ro kavos. Nuo 21 Sasio yra pas
kutine diena No. 3 marke bus 
nepriimama del gazolino. Sau
sio 31 diena jeigu jusu guminei 
automobilinei ratai nebus per
žiūrėti tai negalėsite naudoti 
knygutes ant aplaikymo gazo-

Detroit, Mich. — Už savo 
mokslą ir tamsybia daugeli 
kartu žmogus užmoka sūriai. 
Panasziai atsitiko ir su Augus
tu Palickiu, 58 metu amžiaus. 
Augustas czedino pinigus kad 
nusipirkti sau maža ūkia, kelio
lika myliu nuo czionais. Nuejas 
in banka isztrauke tris tukstan- 
czius doleriu o banka iszmoke- 
jo jam pinigus su prasarga. Au
gustas parsineszes pinigus na
mo ir bijodamas laikyti tiek pi
nigu namie, užkasė juos prie 
tvoros.

Kada jau buvo pasirengęs 
važiuoti pirkti ūkia, nuėjo isz- 
kasti savo skarba. Kasė varg- 
szas vienoj vietoj, antroj ir tre- 
czioj bet pinigu nesurado — 
dingo jo visi pinigai. Žmogelis 
graudžiai apsiverkęs nuėjo in 
stuba ir dabar mansto ka dary
ti.

Manoma, jog kas tokis turė
jo užteminti kaip jis paslėpė 
pinigus ir juos iszkase, nakties 
laike.

Reikėjo Vyrui Ja
Iszspirti Isz Lovos

Detroit, Mich. — Jeigu Igno
tas Majevski buvo tokiu lep- 
sziu kad pavelidavo prisiege- 
lei Agutei rūkyti lovoje, tai 
geriau butu kad už pakuta butu 
gavės persiskyrimą o nebutu 
priverstas gyventi su ja il- 
giaus.

Taigi, tasai lepsze innesze in 
suda praszyma ant persiskyri
mo nuo savo pacziules, užmeti- 
nedarnas buk toji kas diena su
rūkydavo net už doleri papero-1 
su o ir visa nakti rūkydavo lo
voje kad vyras negalėjo užmig
ti, būdamas baimėj kad jo Agu- 
te neuždegtu lova. Gal ir nebū
tu gavės persiskyrimo ant tojo 
užmetinejimo bet kada parode 
sudžiui davadus kad Agute tu
ri kita vyra, kuris randasi Ne- 
braskoje, kalėjime, tada sudžia 
patraukęs pecziais, pertrauke 
ryszius moterystes ir Ignotas 
iszleke isz sūdo kaip pauksztis 
isz kletkos. Agotėlė visai tuom 
nenusiminė nes surado kita 
kvaili kuris sutiko ja užlaikyt

pridengta tiktai su senu žiurs
tu. Mergaites visas kūnas buvo 
pamelynaves ir szaszuotas nuo 
sumuszimo, abi akutes taipgi 
buvo pamėlynavusios. Badai 
kaimynai prisiege buk motina 
su mergaite bjaurei pasielgine
jo jau nuo keturiu menesiu. 
Sudžia nubaudė nelaba motina 
ant szesziu menesiu o mergaite 
nusiuntė in prieglaudos namus 
del apleistu vaiku.

Pabėgo Isz Namu Kad 
Valgė Už Daug

Reading, Pa, — Geisdamas 
kad jo dalis valgio tektų jo 
broliukams ir sesutėms, nes 
motina mažai uždirbinėjo ant 
iszmaitinimo savo szeimynos, 
penkiolikos metu Vincukas 
Welert pabėgo isz namu ir nu
sidavė su kitu draugu in Phila
delphia. Tenaitine palicija juos 
suėmė o kada j u užklausta del 
ko pabėgo isz namu, Vincukas 
atsake: “Asz apleidau namus 
kad už daug valgiau. Mano tė
vas nesenei apleido mano moti
na su vaikais o kad užezedyt 
kiek maisto ir kad daugiau ap
lankytu mano sesutes ir broliu
kai, nutariau apleisti namus ir 
pasijeszkoti koki darba kad 
prigialbet mano mylimai moti
nėlei užlaikyti szeimyna. Pali
cija nusiuntė abudu namo ir 
pranesze apie tai miesto val
džiai kuri ketina suszelpti taja 
szeimyna.

Rado Sukapota
Moteria

Brighton, W. Va. — Palicija 
surado puse stuobrio nežino
mos moteres, vandenyje, arti
mam prūdelyje. Moteres lavo
nas likos suvyniotas in klijon- 
kia o galvoje buvo gana didele 
skyle. Motere turėjo apie 30 
metu, buvo gana patogi ir rado
si vandenyje apie keturis me
nesius. Palicija tyrinėja visoje 
aplinkinėje isz kur toji motere 
galėjo paeiti. Manoma kad ja 
pirma nužudė ir atveže auto- 
mobiliuje, isz toliau, idant už
slėpti žudinsta.

Peoria, Ill. — Simon Sengers 
turėjo stoti priesz suda už su- 
muszima Petro Gudoskio. Prie
žastis apdaužymo žando Petrui 
buyo ta: Petras visaip apšmei
žė Simona priesz jo paczia buk 
jis draugauja su kitoms mote- 
rems ir turi gerus laikus ir ža
da du,ot jai net pravardes visu 
tu j u moterėliu jeigu užves 
skunda ant persiskyrimo nuo 
savo vyro Simono, po tam su 
juom apsivestu už padaryta jai 
geradejyste.

Ant giliuko motere nebuvo 
kvaila ir turėjo daugiau užsiti- 
kejimo savo vyrui ne kaip Pet
rukas sau, mane. Isztikima mo
tere pasakė savo vyrui visa at
sitikima o tasai pradėjo jeszko- 
ti šmeižiko ir gerai iszperti jam 
kaili. Rado Petrą sėdinti auto
mobiliu j e, isztrauke ji už kal- 
nieriaus ir tiek inpyle jam kad 
tas vos parsivilko namon.

Sudžia laike teismo pasakė 
buk Szimas da per mažai šmei
žiką nubaudė. Teismas likos isz 
sūdo iszmestas ir Simonas likos 
paleistas ant liuosybes o šmei
žikas da guli lovoje ir mansto 
sau, ar užsimoka šmeižti vy
rus kitu moterių kad jom prisi- 
laižyt.

Pirko Kava Bet Negali
Pasiimti

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT lino, ir maityt. SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

MO PAVOJU
Sziu dienu knygos - apžvalga 

Stephen Pearce

Niekas geriau nepažysta Ja- 
ponijes militaristu valdžios 
ka'ip Joseph Clark Grew, musu 
ambasadorius Japonijoj per 10 
metu lyg Beariu Uosto užpuo
limo. Tai buvo jis, kuris pagal 
Prezidento Roosevelt o praszy- 
mo pareikalavo pasimatyma su 
Japonu 'imperatorium, kad pa
skutiniam laike sulaikyti kara.

ir už Ikeliu menesiu padare te
nai užpuolimą. Jie prižadėjo 
pripažinti Kinijos žem-vietini 
saugumą ir pagaliau pasisavi
no daugeli Kinijos žemiu.
Ambasadoriaus Grew pasmer

kimas yra ne priesz anti-milita- 
ristinius Japonus, kuriuos jis 
gerbia ir myli, bet priesz mili- 
tarine valdžia, kuri pavėlina 
tokius dalykus kaip Nankingo 
žudynes, visapusini suvaržymu 
darbo veiklos ir darbininku tei
siu, suėmimą jaunuoliu tiktai 
karui, cenzūra kuri sulaikė nuo 
žmonių kas darėsi Chinijoj, su

Mrs. Aubrey Ramm pirko 
195 svarus kavos Seattle, 
Wash., už 18 doleriu, kuri ra
dosi ant pristevos, bet kada 
norėjo kava pasiimti, virszi
ninkai apreiszke jai, kad isz 
priežasties uždraudimo pir-
kinet daugiau kaip valdžia 
pavėlina, negalėjo kava pasi
imti ir dabar turės laukti pa
kol valdžia nusprens ar gales 
pasiimti ar ne?

Kada jis buvo pasmauktas i u 
Užsienu Reikalu ministerijos 
ofisą, Tokyo, 7:30 valanda ryte 
Gruodžio [Dec.] 8-ta diena 
(Tokyo laikas), Perlu Uosto 
užpuolimas jau buvo invykes 
tikrumas. Bet Japonai jam to 
nesakė. Užsieniu Reikalu Min
istras Togo jam padekavojo už 
jo pastangas iszlaikyti taika ir 
nieko tikslaus nepasako apie 
pasimatyma su imperatorium, 
kuil, žinoma, niekad neinvyko.

1'. Grew tiki, kad Japonai 
nėbus teveikti užpuolimais; 
niekas, iszskyrus galutina vi
sapusiu! militarini pralaimeji- 
m,a, užbaigs ju užkariavimu pa
siryžimus. Jie gerai iszlavin- 
ti kareiviai, kurie turi daugeli 
metu prityrimu kovose. Jie 
daug nereikalaujanti, vieningi 
ir fana’tiszkai nusistatė iszlosz- 
ti kara. Lyg sziol jie yra už
kariavę 10 sykiu daugiau negu 
j u žeme ir isznaudoja daugeli 
gamtiszku zoposeziu ir begink
lius vietinius gyventojus.

Ambasadorius Grew iszaisz- 
kina kaip jo iriisija Tokyo bu
vo geru-piatarimu - - kaip jis 
daro visokias pastangas palai
kyti ne-militariniu’s vadus ir 
pasiūlo Japonu valdžiai atsisa
kyti j u užpuoli mu sprendimą . 
Galutinai ta misija nepasiseko 
nes militarist ai pagrobė val
džia in savo rankas. Nepasisekė 
todėl, kad vadai, kurie pagro
bė valdymu valdžios, nenorėjo 
taikos.

Žiūrėdamas atgal in Japoni
jos tarptautini rekordą - užra- 
sza, p. Grew sake, kad priežas
tis to nepasisekimo buvo Japo
nu valdžios atsisakymas iszlai
kyti pažadus. Prižadėdami 
Korėjai nepriklausomybe, jis' 
ja prijungė prie savo karalys
tes. Jie prižadėjo neapgink
luoti manduotas salas Bacifike
ir tada apginklavo. Jie priža
dėjo apsaugoti Amerikos turtą 
Kinijoj ir tada iszbomibardavo. 
Prižadėjo pripažinti politine 
vieta Francnzu Indo-Kinijos,

naikinimą Amerikos turto, ar
ba pralaimėjimus sziame 'kare 
Midway ir iSolomonuose.
Kaipo pavyzdis militaristu te

kvėptos dvasios, p. Grew pasa
koja apie Japonu belaisvi, ku
ris norėjo praheszti savo myli
miems per Kinu valdžia ir 
Amerikos ambasada, Tokyo, 
kad jis buvo gyvas ir sveikas, 
nors belaisvis Kiniecziu. Kada 
p. Grew pranesze szias žinias 
Japonu valdžiai, jis gavo atsa
kymu, ad ta valdžia ir to vyro 
szeimyna pripažysta ji mirusiu.

Japonija kaip Vokietija nori 
pravesti rasiu kova sziame ka
re. Bet kaip p. Grew iszaiszki- 
na, Kinijos naryste Suv. Tauto
se inrodo, kad tai neteisybe. 
Bet Japonijos teorija apie ju 
rases pirmutinybe pagrinsta 
pasakos apie imperatoriaus pa
ėjima isz saules deives, gali bū
ti sunaikinta tiktai militarine
pergale.

Ambasadorius Grew mato 
vilties ateityje del stiprios Ki
nijos kaipo stovuma jėga Azi
joj. Jis irgi tiki, kad Japonija, 
iszlaisvinta isz militaristiniu
valdovu, vaidins svambia role 
ateityje. Bet pirma, musu dar
bas yra iszstumti Japonija isz 
tu vietų, kur ji dabar turi už
kariavusi. Tas negali būti in- 
vykdinta jis inspeja manydaini 
kad mes galime apsidirbti pir
ma su Vokietija ir sumuszti Ja
ponija po tam. Kiekvienas 
menesis duoda Japonijai dau
giau laiko isznaudoti jos už
kariautus pagrobimus.

Japonija yra teveikiama, yp- 
acz todėl kad ilgi vndeiikeliai 
apsupa jos visa žeme. Bet mes 
neturime manyti, kad ta gali
ma lengvai padaryti. Mes pa
darėme ta traigteiga klaida 
Gruodžio-Dec. 7-ta diena 1941 
mete,kada netekom savo vietos 
Pacifike. Mes negalime pada
ryti vėl tokios klaidos.
—Common Council for Amer. Unity.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.
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TRUMPOS ŽINUTES
Philadelphia — Mrs. Marga- 

rietą O’Hara, motina vyskupo, 
mirė ana diena Misericordia li- 
gonbuteje. Velione buvo 70 me
tu amžiaus ir gimė czionais.


