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Invazij a Artinasi Japonij oj e
Isz Amerikos Karo PrasikalteIiams Teismo Susirinkimas

Kareivius Kaip
Galavijus Veža

TEXAS. — Kareiviai, kurie 
parvažiavo isz karo lauko Eu
ropoje ir dabar keliauja in va
karus važiuoti priesz Japonus, 
turi važiuoti freitkariuose, ve-* 
žimuose kuriuose paprastai ve- 
žžama gyvulius ir galavijus, 
nes jiems vietos nėra ant trei- 
nu, traukiniu.

Žmones važiuoja ąnt vaka- 
ciju, atostogų ir užima geriau
sias vietas ir geriausius ir grei- 
cziausius traukinius, kareiviai 
kurie už mus kariauja, už mus 
ir savo gyvastį aukoja, turi 
kaip parszelis vežime in sker
dynes važiuoti.

Valdžia jau seniai draudžia 
Žmones važiuoti traukiniais, 
bet tik kelios dienos atgal pasa
kė kad nuo dabar žmones nega
li važiuoti pulmanu, arba nega
li pasisamdyti miegamąja vie
ta ant traukinio. Dabar visi ge
ri ir greiti traukiniai veža ir 
vesz vien tik kareivius. Ir jau 
beveik laikas kad ir pati vald
žia susiprastu jeigu žmones ne
susipranta.

Dauguma žmonių važiuoja, 
baladuoja tik isz iszdykumo, o 
kareivis važiuoja už tai kad jis 
turi važiuoti, už tai kad jis yra 
siuneziamas. Ir jis nevažiuoja 
kur ten pasilinksminti ar sau 
maloniai laika praleisti, bet jis 
važiuoja in darba, jis važiuoja 
mus apginti, j is'važiuoja in ka
ro lauka in skerdynes. Valdžia 
pakartuotinai sako kad visi 
mes turime sziais metais savo 
atostogas praleisti namie, nie
kur nevažiuoti, kad kareiviai 
galėtu geriau, greieziau ir sma
giau važiuoti.

Czia sudno teismo susirinkimas Londone. Tie Vokiecziai 
kurie prasikalto ir kurie sulaužė tarptautines teises bus ap- 
sudinti szitokiame teisme. Anglijos Teisėjas Wright stovi ir 
kalba in Visu Tautu delegatus. Jie prižada kad visi kurie 
kalti bus greitai nubausti.

Vietoje Gyduolių Pa
davė Motinai Truciznos

Du Stalino
Pareikalavimai

Iszsiperka Isz Armijos

ANGLIJOS
POLITIKA

TAMPA, FLORIDA. - No 
redama kogreieziausia patar 
naut savo serganeziai motinai, 
18 metu Mary Brown, sumaisze 
bonkutes su gyduolėms ir vie
toje duoti geru gyduolių, pada
vė motinai linimento sumaiszy- 
ta su trucizna. Motina dideluo- 
sia skausmuosia nuvežta in Ii 
gonbute, kur in trumpa laika 
mirė. Nuliudus duktė apsirgo 
pavojingai. Nesenei motina su 
sižeisdama skaudžiai, ir dakta
ras jai užraszias linimenta ant 
trynimo skaudaneziu vietų ii 
ta linimenta duktė padavė mo
tinai iszgerti.

Stalinas reikalauja, kad Tur- 
kai pavėlintu Rusijos karisz- 
kiems laivams laisvai plaukti 
per Dardenelles perplauka, ku
ri yra Turku rankose ir gali bū
ti uždaryta svetimiems lai
vams. Paskui jis reikalauja 
kad Turkai Rusams atiduotu 
visai už dyka dvi dideles tvir
toves ant Turkijos ir Rusijos 
rubežiaus.

Yugoslav! jos Komunistas

LONDON, ANGLIJA —
Anglija dabar kaip viszta ant 
tvoros: nežino in kuria puse 
szokti. Churchillis vieszai ir 
aiszkiai sako kad Anglija prie- 
szinsis galingiausiam krasztui 
Europoje, nepaisant koks tas 
krasztas kutu. Nuo to laiko kai 
Vokiecziai buvo sumuszti, 
Anglija kaip tik taip ir daro, 
kaip tik taip ir prieszinasi. O 
ta galingiausia tauta Europo
je yra ne kas kita kaip Rusija.

Bet kaip tik czia Anglijai pa
sirodo baisiai painus ir pavo
jingas klausimas. Rusija turi 
didžiausias ir galingiausias ar
mijas, Rusijos jiega ant žemes 
yra baisiai galingai ir pavojin
ga. Anglija yra galingiausia 
ant mariu, Anglijos laivynas, 
(iszimant gal Amerikos nauja 
laivyną) yra galingiausias ant 
viso svieto. Bet Anglijos laivy
nas negali pasiekti Rusijos ar
mijų.

Anglija visa tai gerai žino, ir 
už tai dabar jieszkosi sau drau
gu kurie stotu jai in talka ir 
reikalui prisiėjus nesibijotu 
pulti ant Rusijos. Franci j a? 
Niekados. Francuzai jau gana 
to pyrago paragavo. Isz kitos 
puses Komunistai vis labiau 
insistipreja in Franci jos val
džia.

Isz visko matyti kad Anglija 
gali pasitikėti vien tik Ameri
ka, jeigu vėl prisieitu reikalas 
in kara stoti. Anglija žino kad 
jeigu kada nors Vokietija vėl

Marshal Tito jau seniai norėjo* pakils ir sau vietos jieszkosis 
ir nori užimti Graiku uosta Sa
lonika ir Italijonu uosta Tries
te. Szitie u uostai butu labai ge
ri ir patogus Sovietams. Bet, 
iki sziol, nei vienam nei kitam 
nepasiseke.

Turkai bijosi kad Stalinas 
nepasektu senosios Rusijos Ca-!gas baisiai reikalingas. Ji gali 
ru pareikalavimus ir neparei- pasitikėti Amerika, bet Ameri- 
kalautu isz Turkijos Istanbul ka per toli. Jai reikia draugo 
miesto ir uosto. Europoje. Už tai, visai ne dy-

Szitas klausimas pasidaro! va^ jAnglija dabar ims r u 
dar painesnis ir keblesnis, kai 
atsimename kad Turkai yra 
Anglijos draugiai ir kad Angli
jai baisiai rupi palaikyti laisva 
ir galinga kaimyną prie Rusi
jos rubežiaus. Tas kaimynas
yra Turkija. Neužilgo daugį terys likos užmuszti per Balti- 
daugiau iszgirsime isz szito more & Ohio truki, kada j u au- 
kraszto kur Rusija susiduria su tomobilius užėjo ant geležinke- 
Turkija ir susikerta su Angli- Į lio laike prisiartinimo trūkio 
ja.

Daug Kareiviu
Sugryžo Isz 
Kares Lauko

£

Prez. Trumanas Iszvažiavo In 
Europa; Tito Nori Graikijos 
Valdžia Numesti

[Laivynas A rtinas Prie Japonijos
Amerikos

Linksmas Japonas

NESUSIPRATIMAS
SU SOVIETAIS

Amerikiecziai Ir Anglai 
Pasitrauks Isz Berlyno

HEMPSTEAD, N. Y. — Ar
mija sugavo kelis kareivius, 
kurie už keletą tukstaneziu do
leriu iszsipirko isz armijos ir 
buvo paleisti, paliuosuoti. Kiti 
kareiviai, kurie buvo paskirti 
važiuoti priesz Japonus ar in 
karo lauka stoti, pakiszo savo 
oficieriams keletą tukstaneziu 
doleriu ir paskui buvo permai
nyti in kitas kompanijos ku
rios czia, Amerikoje pasilieka.

Bet už tai kad Karo Sztabas 
dabar sugavo ir suseke szitoki 
bizni, nereiszkia kad jis tik da
bar prasidėjo, ar kad tik tie ka
reiviai ir oficieriai yra kalti. 
Visai nedyvai kad toks biznis 
jau seniai yra varomas.

Phillipsburg, N. J. — Szeszi 
žmones likos užmuszti laike di
delio szturmo, kuris netikėtai 
užėjo czionais. I

Rankas sau susidėjęs ant 
kaulėtos krutinės, szitas su
liesės Japonas buvo paimtas 
in nelaisve kai Amerikiecziai 
užpuolė ir paėmė dideli ežerą 
prie Luzon. Jis sako kad jo 
kapitonas jam spyrė stacziai 
in snuki kai jis krito nuo ba-

tarp pasaulio vieszpatyscziu, ji 
greicziausia stos sykiu su Rusi
ja, nes jau Vokiecziai vėl ne
drįs priesz Rusija pakilti.

Isz visos tos politikos iszeina 
kad Anglija neturi nei vieno 
draugo Europoje. O jei drau-

BERLYN, VOKIETIJA. — 
Amerikos ir Anglijos atstovai 
Berlyne pranesza, kad jie nega
li susitaikinti ar susiszneket: 
su Sovietais kaslink maisto del 
Vokiecziu, ir dabar ne tik žada, 
bet stacziai grasina pasitraukti 
isz Berlyno.

Sztai koks klausimas ir nesu
sipratimas: Sovietai turi užė
mė geriausias ir derlingiausias 
Berlyno dalis, isz kur papras
tai visas Berlynas gauna savo 
maista. Dabar Amerikiecziai ir 
Anglai nori kad. Sovietai mai
tintu ar nors maisto iszleistu 
isz j u užimtu krasztu pavalgy
dinti badaujanezius Vokie- 
czius po Amerikiecziu valdžia. 
Sovietai nesutinka, jie .sako jei 
Amerikiecziai valdo, . tegul 
Amerikiecziai ir szeria.

Tito Jieszko
Priežascziu

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

,do ir nuo vargio. Prie jo sto
vi Amerikietis S/Sgt. An
drew Fedoris.

pintis atstatyti Francuzija ar 
jei ji su Ispanija susidraugaus.

ŽINUTES

McKeesport, Pa. — Trys mo-

arti Smithton miestelio.

Hazleton, Pa. — Straikas pa
sibaigė ir apie 1400 anglekasai 
sugryžio prie darbo Lehigh 
Valley Coal Co.

Skaitykite “Saule”

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas 
Truman’as su savo sztabu iszvažiavo in Europa. 
Juos veža in Europa didelis Amerikos karisz- 
kas laivas. Pirmiau Prezidentas ketina su ero
planu nulėkti, bet gal pasibijojo ir nutarė, kad 
saugiau plaukti laivu. Jis ketina sustoti Lon
done, ir gal užvažiuos ir pas I talijomis. Sykiu 
su juo važiuoja daug augsztu ir apsukriu žmo
nių, kurie jam padės ir patara per Konferenci
ja. Washington’as pranesza kad Prezidentas 
bus Europoje apie kokias szeszias sanvaiteš.

GUAM. — Admirolas Wm. F. Halsey, 
kuris jau nekarta sake: Kad jis raitas jos per 
Tokyo ulyczias ant Hirohito balto žirgo, drąsiai 
isz anksto pranesze ne tik Amerikiecziams, bet 
ir patiems Japonams, kad jis sir savo laivynu 
plaukia stacziai in Tokyo. Jo laivynas susida
ro isz didžiausiu kariszku laivu ir kitu mažesniu 
laivu, kurie visi veže daug bomberiu ir eroplanu.

LONDON, ANGLIJA. — 
Yugoslavas Marshal Tito sako 
kad Graiku kareiviai szaudo ir 
žudo Macedonieczius ir Yugo- 
slavijos žmones prie rubežiaus. 
Jis sako kad jo kareiviai nei 
vieno sziuvio dar nepaleido, 
bet dabar nenusiginkluos pa
kol Graikai nenusiramins ir 
paliaus žudyti savo kaimynus.

✓
Kiek czia teisybes randasi sun
ku pasakyti nes visos žinios 
kurias mes gauname ateina 
mums per to paties Yugoslavo 
Tito rankas. Bet matyti kad jis 
tik jieszko priežascziu Graiki
jos valdžia numesti ir savotisz- 
ka Komunistiszka indeti.

Admirolas Halsey net pra- 
szo kad Japono eroplanai ir 
jo laivyną iszeitu pasitikt, nes 
sako musu lakūnai ir jūreiviai 
iszsiilgo tu Japonu. Jau per 
35 dienas Japono eroplanai 
laivai nedrįsta nosies iszkiszti 
ir slapstosi. Dabar Admirolas 
Halsey net paskelbia savo ka- 
riszku laivu vardus ir kur jie 
randasi. Tai isz tikro drąsus 
žygis, nes iki sziol, nei mes nie-

Japonams pranesza, kad jis su 
savo laivynu dabar gatavas 
plaukti kad ir in pati Tokyo 
miesto uosta, jeigu tik Japonai, 
sutiks savo laivyną pasiunsti 
priesz ji ir jo jūreivius.

Szitas užpuolimas ant Japonu 
su kariszkais laivais ir bombe- 
riais tai didžiusias ir baisiau
sias ka,dar Japonai pate ar pa
tyrė. Amerikos laivynas pri
plaukęs prie Japonijos kraszto

kados nežinojome kurie laivai lauke kad japonai pasiunstu
kur plaukia, ar kur randasi. 
Dabar jis drąsiai patiems Ja
ponams pasako ir praszo, kad 
jie iszplauktu juos pasitikti.

Jau daugiau negu puse To
kyo miesto, Joponu sostines įbomberiai veže szimtus tuks-s(, 
pelenuose, o dabar kai szitieltancziu sprogstaneziu, bombų, 
laivai ir bomberiai, kuriu buvo! pesztukai eroplanai po padan-

priesz ji savo laivus. Bet Ja
ponu laivai kur nors slapstėsi 
ir nedryso Amerikiėcziu užki
binti. Amerikiecziai lakūnai 
leke stacziai ant Tokyo miesto;

Anglija ne taip seniai tūrėjo 
su savo kareiviais Komunistus 
isz ežia iszguiti. Dabar Tito no
ri ta padaryti ka Stalinas norė
jo ir iki sziol negalėjo.

daugiau negu tūkstantis apsi
dirbo, tai beveik nieko nebeli
ko isz to gražaus ir didžiausio 
Japonu miesto.

Adm. Halsey sako: Kad jis 
ir jo laivynas sykiu eroplanais 
taip musz, taip plieks Japonus 
kad jiems dantys byres. Jis

ges jieszkojo Japonu eroplanu 
bet Japonai dingo. Amerikie- - 
ežiai vieszpatavo ant mariu ir 
padangėse, o Tokyo miesto 
gyventojai skliapuose ir ur
vuose slapstėsi kai visas pra
garas atsidarė ant j u miesto.



MAHANOY CITY, PX

Kas Girdėt
l.f

Yaltos Konferencijos Moloto- tas.
vas ramiai ir lipszniai pranesze, Japonai dar atsilaiko žįe- 

• visiems viso svieto atstovams minose prie Rongoon. Karas 
Į San Francisco Konferencijoje czia dar siauezia, bet Japonai

----------- i kad szeszioli'ka Lenkijos vadu jau žino kad jie negales atsilai- 
Ana Nedelia bažnvezioje gir- ir ' atstovu yra suaresztuota, su- kyti, kad jiems ir czia jau 

dejome apie netikrus praua-'imta’i'.’ daf *° negana‘ J1S taų> §alas- 
szus ir apie gerus ir blogus me- paaiszkino kad czia Rusijon 
džius ir apie gerus 
vaisius.

Kažin ar Stalinas ir Moloto-, 
vas buvo 'bažnyczioje ir girde-į 
jo apie tuos medžius ir vaisius ? 
Bet gal jie neturėjo czieso, lai
ko, nes jie užžimti su kitais 
darbais. Gal jie negali ar neno
ri atsiminti Yaltos ir Teherano 
Konferencijas, gal jie užmirszo 
kas ten atsitiko ir kas buvo pri
žadėta.

Tie trys tūzai, Rooseveltas, 
Churchillis ir Stalinas viens ki
tam prižadėjo Teherano Kon- - v 
ferencijoje, kad nei vienas nie-, 
ko nedarys kitu dvieju nesi
klausęs, su kitais nepasitaręs. 
Visi trys iszkilmingi ir garbin
gai pasirasze sutarti kuri turė
jo visus tris ‘krasztus taip gra
žiai suriszti ir sutaikinti, kad 
visi kaip vienas dirbtu ir eitu 
pirmyn.

Visas svietas nudžiugo. Ra- 
szytojai ir korespondentai aisz- 
kino ir sake kad czia jau graži 
įpradžia, kad czia geras ir svei-

- , i reikalas ir patarė Amerikie- 
ežiams ir Anglams nemsikiszti.

- - - 1 Czia ne ju biznis.
Dar ir to negana: Amerikos 

atstovui Stalinas uždraudė va
žiuoti in Czeko-’Slovakija, 
Amerikos pasiuntinys in Bul
garija buvo iszvary tas. Paskui -r . „ . T, , e, , ,® . . . , . . VAKARAS, szeszta adyna.Stalinas pats iszririko ir paaky- “ 
re savotiszka valdžia Austrijo-i 
je. O Amerikiecziams ir Ang
lams nei vapt.

) Dabar Rusija pasuko savo 
letenas ant Turkijos ir isz Tur
ku reikalauja' tvirtovių, uostu 
ir žemes.

Dabar Sovietai savotiszkai 
vieszpatauja Berlyne ir szpyga 
rodo Anglams ir Amerikie- 
cziams. Dabar Amerikiecziai ir I 
Anglai ketina pasitraukti isz 
Berlyno nes negali susikalbėti 
ar susitaikinti su Sovietais. i 

Stalinas labai gražiai daug 
visko prižada bei visai kita 
daina dainuoja kai ima pasiža
dėjimus iszpildyti. Stalino pa-' 
sielgirnas parodo kad Evange-^ 
lijos žodžiai dar ir sziandien

pradėsiu? U-hu, uh-u, u-hu! I —'Beprote! — kas tau ir gal-
— Duo'kie poniute pakaju! va prikalė apie tokias niekys-
— O asz nelaiminga! — asz tęs?

'ji taip mylėjau, taip del jo rupi- — Ha! Niekystas! 
nausi ir buvau del jo isztikima.'
Ak! ak! Ne syki jis'mane nužiu- 

' rinejo, nes vis neteisingai!
• — Žinoma, žinoma! nes gal 
tai ir neteisybe ?

— Ak, ka poni sakai, netei
sybe!? Poni! Asz tiktaPvos in- 
ejau, tuojaus man pasakė, jog 
esmių vyrudta, jog vyras mane 
apleidineje, jog turiu su juom

Ivarga.dideli! O! ji tai tuojaus
I pažino. O paskui isz kiauszi-!
nio! ? 1

— Na isztikro tai stebuklas!

na! — Ar tu tiki tai ’bobai!
— Tikiu.

-— Juk asz turiu tris mergi-

man apie viską apsakė!
— Ka? — jog turiu tris mer

ginas? Ir tu tiki kvailai bobai? •
— O tai ne kvaila boba. Di

deles ponios karietos atvažiuo
je pas ja.

— Jeigu tokios ponios, tai ir 
josios kvailos bobos.

— O ne!
— Tai pasiutėlės!
— Jau ji vis teisybe iszbure.
— Ir gal užmokejei del jo-

O kiek poni del josios užmokė- s*os Pora doleriu ? 
jei? *

— Trys dolerei, tai yra pa- 
stanavyta, nes asz del josios 
daviau deszimts, kad tik apie

! viską pasakytu, nieko ne slep-

sake.
— Tai mat taip sau isz gai-

— Nes isz kur ji galėjo apie' lesties, matai isz, isz.
viską žinot isz kiauszinio.

— Pasakylkie teisingai, kas?i — () jį apie viską
— Ar nori žinot ? Burtininke j<ianszinio.

— Vardan Dievo ir Sūnaus
— isz kiauszinio ?

— Taip, isz visztinio kiau
szinio.

— Tpfu; — dabar tai jau 
nieko nesuprantu,!

— Ba ne žinai, kaip ji tau 1

I.eidžiantisi saule apszvie- 
tinejo kambarėli kuriame sėdi 
poni Pipiriene, pati kupcziaiis 
nuo valgomu tavom, ypata ta 
35 metu senumo, sėdi ant žemos 
kėdutes ir lieja karezes aszaras 
in balistine skepetaite nuo no
sies.

i Buvo ka tik parėjus nuo gar- tu. La tas rakalis, asz jam pas- 
sios burtinykes, katra bure isz kutinius plaukus 
kiauszinio.

i Taip — mano mylemi skai- 
tytojiai! Ne maustykite jog bū
rimas isz delno, isz kazyru, isz 
Žvaigždžiu navet, 
sisenejas būrimas, 
mas isz sumuszto 

; tai daug tikresnis,
resnis! yra tikriauses būrimas! 

I Taip pritaikinėjo poni Pra-
i i i. + r i ‘ 1 tasziuviene kaiminka ponstvoskas ženklas, kad dabar tiys d'.-: teisingi: “Pažinsite juos isz ju • • 1-- - - -- '.. d d Pipirienės.

vaisiu- ” ‘ | — Tai mano dobilelei — kai ■ nuo veido -bet da kniaukė.
> bėjo — sumusza szviezia kiau-1

Burma tai yra szalis ar ggmį^ paleidžia ant vandenio ir puti plikas, diktas ir storokas. , teisybe ? 
krasztas kuriame gyvena apie jduri in ji, žiuri, galvuoje, skai- Į 
szesziolika milijonu žmonių. t0) a paskui kaip pradeda szne- 
Jis randasi Azijos piet-rytuose. ket, tai szirdeles viską pasako!
Burma yra 800 myliu ilgumo ( Tai mat, dasižinojus ir poni 
nuo 
žiaus žiemiuose, 
imant yra 
ploczio.

Japonai užkariavo Burma jau septyniolika meteliu iszti- 
1942 metuose, ir isz czia jie ke- kiniai ir dorai.
tino pultis ant Azijos, bet jiems j — Ai! ai! — verke nebagele 
nepasiseko. 1.944 metu rudeni dabar, sėdėdama ir skundžesi 
Anglu kariuomene pradėjo Ja- priesz atėjusia Pratasziene: — 
ponus pulti ir vyti isz Buriuos. pas paleistuvys! — tas nieka- 
Dabar, kaip szitas straipsnis 
raszomas, beveik visas krasz
tas vėl Anglu rankose.

Kariauti ant Buriuos buvo 
baisiai sunku, painu ir pavojin
ga. Czia vienybe ir organizaci- 

cziai pasakė Amerikiecziams ja tarp visu kariaujaneziu bu- 
nesikiszti kur jiems nereikia, vo labai reikalinga. Burma yra 
kad ten ne Amerikiecziu biznis. I įu dvi dalis perskelta. Paczia- 

Moskva tuojaus atsikirto me viduryje yra baisi augszti 
kai visas svietas ja kaltino už ir status kalnai, kurie siekia 
Lenku likimą, ir pradėjo inta-j debesius, ir upes labai gilios ir 
rineti ir prikiszti Anglijai ir į sriaunios. 
Amerikai kad buk neva Ang
lai slaptai derinasi

džiausios ir galingiausios tau-1 
tos iszvien dirbs ir taika pa
laikys.

Kad ir blogas medis, bet vis
gi vaisiai bus geri. Bet neilgai 
svietas galėjo džiaugtis tais ge
rais vaisiais. Už poros sanvai- 
cziu Rusija nieko nesiklausus 
pripažino Generolo Badoglio 
valdžia Italijoje. Nei Amerikos 
nei Anglijos valdžia nieko apie 
szita Stalino žingsni nežinojo.

Už keliu menesiu po Tehera
no Konferencijos jau visa ta 
taikos ir susitarimo sutartis 
suiro. Rusija vieszai stojo 
priesz Amerikieti Wendell 
Willkie ir pasakė kad niekas 
negali Sovietus kritikuoti ar 
ka jiems prikiszti. Tuo paežiu 
laiku Amerika pasisiulino būti 
tarpininke tarp Moskvos ir 
Lenku valdžios. Moskva sta-

tai jau per- 
o dažinoji- 
kiauszinio, 
tai ve, tik-

žino isz nas, tai noriu dasižinoti kiek iu 
turi jaunikiu?

— E, niekvste kalbi! — Asz 
burtininkei netikiu!

— Tai tu ne nori, idant eitau 
pas burtininke?

— Ne noriu, ne noriu ir ne
pavelysiu.

— Nes gal ir asz dažinotau
sumusza kiauszini ant blodelio apie taisės tris merginas ir da 
ir bure. j apie ka daugiau.

— Kaip tai sumusza mani Taigi mat del to, kad del
kiauszini? | tavęs ko ne priplovotu, o juk

— Tai negirdėta istorije! Ir’asz tau sakiau, kad netikiu!
j — Na, tai tegul buna sutiki- 
jmas.

— Taip, sutikimas, ne pyk 
ir ne eikie pas burtininke.
' — O kaip bus su tom trimi 
mano merginom?

— Tegul jais kvaraba. — 
Asz ne pavydžiu!

— Ka-ka-ka! i
— Pasibucziuokiva!
— Pasibucziavo. —>- Ir po 

! viskam. — GALAS

— Taigi mat del to, kad del 
I tavęs ko ne priplovotu, o juk

taip viską žino?
— Viską.
— Na tai stebuklas. Tiek to1 

jau dabar asz josios ne laužy-Į- 
j siu jai kaulu, nes pasakykie j
man kur ji buna, nes ir asz no- 

Lį retau, kad man ka isz kiauszi- 
! nio iszburtu ir tai ka akyvo 
1 apie k a asz nežinau.

— Ar tu ? — o kam tau ?
— Jeigu tu buvai pas burti-į 

, ninke tai ar man nevalė? Ar j 
kiom ranku terszt! Apsimal- ne! Kur ji gyvena? Tris szon- asz kame niekesnis užtaisęs' 
szykie poni, apsiszluostykie kaulius sulaužysiu, 
aszaras. Ar girdi, kaip rodos Dieve padek!
ponios vyras pareina. — Asz 
begu! Tiktai poni apsimalszy
kie.

iPoni' -______ _____
staugt ir nusiszluoste aszaras szposas!—

nuo galvos 
nupesziu, tam szunpalaikiui! — 
ir taisės paleistuves surasiu, o 
gyvos isz mano nagu ne iszais.

— Ka ten! Ne verta su to-

— Ne pora, tiktai deszimts.
— Ka ? deszimts doleriu in 

bala numetei?
— Nes dasižinojau kokis tu 

vyras! — tris merginas turi!
— O tu pasiutbobe! Kur ji 

gyvena? — eisiu, tai jai kaulus j 
sulaužysiu tai raganai!

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

— Ar teisybe? Ta ibezdžio-

gy-

į — Ne darykie vaidu, 
ir taip del tavęs nieko 

I ežys!
Pipiriene nuliove; — Deszimts doleriu,

taip man ,pOnes ka karietose atvažiuoje
■ pas burtininke?
’ — Tai ir tu iszmesi deszimts 
doleriu! Nereike!

— Kodėl ne? Jeigu tu gali' 
tai ir asz galiu.i . .Į — O ant galo ka ežia paisyt 
ka ta kaba burtininke zauniję

Vis Tiek 4
i

nes tas
nema-

tai ne 
užrausziu boba ru...

— Jėzau, Marije, — ir da ei-! ka ta boba burtininke 
Durysia stojo 45 metu, tru- si in kalėjimą. Ir už ka? — už ir bure.

—Gal ponas daktaras duos 
rodą mano pudelui (szuniu- 
kui.) Pas gyvulini daktara 
toli o juk tai vis tiek ir tai 
daktaras ir tai daktaras.

Daktaras: — Gali ponas 
duoti tu paežiu gyduolių ka 
ponui užrasziau, juk tas ir 
tas ligonis.

— Nugi tu ka ti'k dabar taip 
gyrei ir tike jei ka burtininke— Kas'czia stojosi, Zosele? j 

buvai krome ? — jieszkojei ma
nės? — paklausė. — Ar 'buvai 
krome? Kas tau? — tu verki? 
ko ? — kas czia stojosi ?

Pipiriene pradėjo žlumbt ant 
naujo, kaiminka ne matant isz- 
sprudo.

— Pasakysi man, klausiu ta
vęs, ko tu verki ? — paklausė 
vyras. Kas tau yra ? Ar velei ko 
užsimanei ?

— Juo-da-plau-ke užsimanė. 
Ar supranti Juoda plauke su 

dėjus, tas prakeiktas kumelys! akimi, tu mekadejau til
— Kas tokis? — kas, mano gremėzde!

brangi poni! |nesuskaitai
— Nugi kas, jeigu ne jis, tas Kd kai ant sziiubu!

rubuilius, tas nevos szventasj Pasiutėlė! ka tu pliaušk
ias pagirtas nuo visu mano vy- Kas do juodaplauke? 
ras! |

— Ar jis!! O Jėzau, Marije! ropių apsivalgei!
ka poni kalbi? Ar tai panaszns 
daigtas. Baisybe! Na-gi apsa- 
kykie man poni apie viską, te
gul poni apsako apie savo vav- ; trumpi
gelius ir rupęstelius o bus leng-f sPrando ir.aPie atokius pu;iapin.
via u.

Ar tikrai poni dasižinojei'

Rangoon iki savo rūbe- Pipiriene tik sziandien, nuėjo 
pas burtininke^ ir dasižinojo 
apie biauru pasielgimą savo 
vyro, su kuriuom pergyveno s

Jis aplamai 
apie 400 myliu

Keliu arba plentu 
beveik visai nėra. Anglams bu- 

su Vokie- vo labai sunku pristatyti savo 
ežiais ir rengia su Hitleriu tai- kareiviams 'ginklus ir maisto, 
ka. Kai Hitleris buvo sumusz.- ~ 
tas, tada pasirodė kad Rusija pagclba, stojo in talka ir iszri- 

szo visus klausimus ir nugalėjo ak! tas piktadaris, u-hu, u-hu

— Ar žinai, 'bus to viso ga

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

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. ■
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
minaliszka apraszymas, 202 pus.

No. 103 Vaidelota, apisaka 
pirmutinea puses Mtasezio, 

Namieje tai penk'iu imta isz Lietuviszku užlieku. C 
i i i veikslais, 177 dideliu puslapiu.o pas juodplauke

404 
50c 
kri- 
35c

182

182- 
Su pa- 
. 35c 

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

| No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 

Į kas SU tavim darosi? Ar durna- Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal

pinusi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
Apie boba ka negalėjo 

Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 

— p^-j Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;

— Ha! — trys merginos ant iszo iszlins;
kart! Ra'kali!

— Pasiutai! Dievaži!
siutai! Turi keturesdeszimts 808 bobos. Teip-gi juokai, Redos, 

1 trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
1, .15c

No. 112 Trys apisakos apie pini- 
_ gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 

i b st i nog smert; Apie Szv. Kristupą;

daigtus pasmuoji!
— Meluoji begediszkai! i uaii nug siuex v, Apie š>zv. Aiisuupaį 

apie tai, ar gal, saugok Dieve. trisdeszimts penkis pabaigiau juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
Bet, Amerikiecziai atėjo in nutverei poni ant darbo? dabar Liepos menesije.. Nore-^
„ ’’ , ‘ j................................... —Burtininke man pasakė, tum man metus Padau»int’ puikus apraszymas.

pats turėdamas szeszesde- 
szimts metu!

buvo tas netikras pranaszas.
Na, tiek to, per viena konfe- visas klintis. Amerikos eropla-’jog turi, jog laiko sau tris mer- 

rencija negalima viskas su
tvarkyti. Ka Teherano Konfe-'maista virsz kalnu, virsz pa- 
rencija nepadare

nai veže ginklus, kareivius ir ginas!
— O Galybe Dievo! net trię?

ar apleido,’ežiu debesiu. Amerikos eropla- () rakalis! Tris! Ar-gi tai gali 
Yaltos Konferencija padarys ir'nai ėjo-sargyba per visus tuos mabūti? Net tris ant kart!?

reikalus ir kalnus ir Japonus isz padangių 
Vėl tie trys' iszdauže. Amerikiecziu darbas džioje pas viena juodbruva, sa- 

didieji susirinko, vėl Stalinas* jau baigtas ir jie in kitus karo ke burtininke.
Ki- rode man kiauszini. Juodbruva 

i turi žalsvas akis ir ilgus plau- 
Bet nors Burma jau Anglių J kus. Tuojaus nubėgau in kre- 

ir teisingai, tojo mergi-j 
sziaus ne buvo! U-hu, u-hu!

— Nesirupyk mano mylima 
poni, apsimalszykie! Vyrai ne 
yra verti, kad del ju lieti asza- 
ras! Nuspjaut ir gana!

— Gerai panei taip kalbėt, 
poni esi da pana, nes asz?. Ka

galutinai visus 
klausinius iszrisz.

visus priėmė ir su Vodka pa- fruntus keliauja. Jie dabar Ki
vaiszino. Yaltos Konferencijo-* niecziams in talka stoja.
je tas “Lenku Klausimas” bu
vo iszrisztas. Czia visi trys nu- rankose, kelias per Burma ii'|ma 
tarė ir nustatė kad visu trijų Kinija nebus atidarytas.
krasztu atstovai
eitu, susirinktu ir pgsikalbet

tankiai susi- has per Burma yra ilgas, var- 
n gingas, vingiuotas ir pavdjin- 

ir pasitartu. Dabar jau jokiu įgas: yra 450 myliu geležinkc-' 
Jlio, paskui 500 myliu Irrawad

dy upes, kuri vietose siaura ir 
Jsriauni, kitose vietose plati vi
ešai negili.- Apart to Amerikos 
bombęriai susprogdino visus 
tiltus, sudaužė traukinius, isz- 
arde kelius ir geležinkelius ir 
paskandino visus laivus. Tai1 
ims daug laiko pakol szitas ke-

įiesusipratimu negale būti. Da
bar jau ir taika ir vienybe am 
žinai vieszpataus. Ir vėl visas 
svietas nudžiugo ir džiaugėsi. 
Dabar Rytai su Vakarais suėjo 
ir susitarė. Dabar viskas tvar
koj. Jau szita syki tikrai maty
ti kad ir blogas medis gali duo- — •
ti ir duoda gerus vaisius.

Bet, už poros saiivąięziu po lias in Kinija bus vėl atidary-

liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 
No. 116 Istorija apie Sierata, 

119 pus....15c 
No. 119 Keturios istorijos apie 

Garžia Haremo nevalninke: T»ioszis: 
,Viena motina; Vaikucziu plepėjimas

— Nugi kaip rodo metrikai? 62 puslapiu ................................. 15c
— Ka czia supaisyt metri- ■

kus! Tu žinai jog kunigas pa- puslapiu 
j dare klaida apie keturis metus!

rn . . . , . i —Tegul buna ir taip, nes ko-— Taip, taip! Ir dabar lan-i ° . °
gi tu nori ?

~ I — Ar ko noriu? — nes ko tuPati macziau; nori, mano seneli, jog 
įmylimas turi?

— Zosele, praszau 
kalbėk iszmintingai, 
nieko ne suprantu! Ka 

, __ ce pustymu, <
klina? Kokias mylimas? Kur? Vareutis ir Skuputis. 
Kada?

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

— Man rodos, kad tavo aky- 
se per daug suraus vandenio

L -n v , r 1 T 1 i f KTGRIIF aPle Gregommj pasidarė. Na! liek-liek da! pa- lOlVIklJIh _ 
cypk da.

Valandėlė nutilo. Vyras at
sisėdo szale josios.

— Zosele!
— Duok man pasilsi! Neda- Pirkite Apgynimo Czedinimc 

lypstek manes!

KT “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystesa

Skaitykite “Saule”

nei tri

tavęs 
nes asz gi 
tai žen-i

No. 120 Dvi istorijos apie Valu-
l kas isz girrios ir Ant nemuno. 58

» ..........................................15c
No. 123 Septynios istorjos apie

Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 

' gonus. 
i No.
: Doras gyvenimas; Priversta links- 
jmybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
į nžeiktos karaliaus dukters; Jonukas 

’ kuris buvo protingesnis už savo poną 
puslapiu .....................15c

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

60 pus.. .15c

45 puslapiu.................... 15c
126 Penkios istorijos apie

SKAITYKIT 
“SAULE”

— Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25* ::

Bolidus ir Markes.

No. 128 Dvi istorijos aPie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 16c

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

Ne. 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
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu..................................... 15c

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

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; 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. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu................20c

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaue; Klara; Nuspręsta
sis: A "z t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .............................  . 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; 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. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .................................15c

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

No. 161 Keturios istorijos apie Au8 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25a

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

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. 25a

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15c

No. 170 Asztuoaios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa; 
Auklejim&s 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 ......................................... 25a

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 63 
puslapiu ..........  15e

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaiirieczki Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bū»

Keletą Juoku ir Paveikslo, 
................................ .1H

rtai;
Preke

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

i



“SAULI” MAHANOY CITY, PX.

JJUVO vėlus žiemos rytas.
Szvito. Žeme nesenai apklo* 

ta miirksztu, baltu sniegu, tyle-' 
jo susimasezius. Medžiai, baltu 
apdaru apsidarė liurni stovėjo 
o ju sza'kos linkte linko nuo 
baltos nasztos. Kartais žiemos 
pauksztys užlėkdavo ant nus
virusiu szaku ir, jas sujudinęs, 
numesdavo didelius sniego 
gniužtus ant žemes,

Ramybe glūdėjo laukuose. 
Vejas neszvilpe, nekainavo 
miszku. Laukai ir miszkai bu
vo lyg numirė. Tik kartais sziio 
savo lojimu darkė tyla.

Tarpumiszke gulėjo miege ir 
tyloj. Kartai augszti, seni me
džiai, pusiauraeziu puiku narna 
apsupę, vėjo linguojami kaž ka 
tarpusavyj prabildavo, pasa
kydavo savo slėpinius, ir vėl, 
kaip pirma, nurimdavo.

Langu uždengtuvai “pane
les” kambary dar buVo užden
gė abu langu. Tuodu langai išk
eldavo lauko puse kur viskas 
toli 'buvo matoma. Czia, pas 
langus, deszineje puseje, augo 
kelios dideles, puikios liepos. 
Artimiausios liepos kelios sza- 
kos prie pat langu prisiglaudu- 
sios lyg vidun praszesi pasi - 
szildyti, o gal budintu “pane
les.” '

—Bet musu “panele 
dien ilgai miega, 
— pasigesdavo 
kurie žiūrėdami
langus tik galvas kraipė.

“Panele” buvo labai darb- 
szti ir szeimininkauti mėgo. 
Anksti keldavo, ir jos visur pil
na buvo: namuose, lauke, dar
že ir tvartuose, kur turėjo ke
lias numylėtas karvutes,

Jojikas (Jockey) Bobby 
Permanė purvinas ir murzi
nas linksmai juokiasi kai jis 
laimėjo arkliams lenktynes 
Belmont Park. Ne tik jis 
linksmas bet ir visi kurie ant 
jo bumaszkas dėjo ir iszgra- 
jino.

szian- 
ilgai miega! 
tarnautojai, 

in uždengtus

miela Morta?
— Žeme visa baltai apsirc- 

džius, kaip jauna panele die
noj savo linksmumo, — atsake 
senele meiliai žiūrėdama lovos 
link.

Bet tuojau liūdnai tarė:
— Uogele mano taip ilgai 

sziandien miegojo. Ar tik ne
serga mano mieloji Adute? Na, 
ka-gi pasakysi senai auklei?

Mergaite pasijuokė.
— E, ka ten sirgti, mieloji 

Morta! Buvau pavargus isz va- 
karykszczio vakarėlio. Vakar 
szokome. Gryžau namon jau po 
vidurnakties. Tai ir, žinoma, 
perilgai užsimiegojau, ka?

Kelinta va-

— Ar Morta kuomet mate 
kad asz bueziau sloga sirgusi, 
tuomet kai asz isz lovos basa 
keliuos, o laike szalcziu jodinė
ju ant savo “Szvilpuno” ne
mažai varstu! O, pasižystu asz 
su szalcziu— kuo jis man!

Ir pribėgusi prie praustuves' 
tasz'kesi szaltame vandeny, ku
ris kas kart buvo jai atneszama 
tiesiai isz szulinio.

Matrona pažiurėjo in savo 
‘1 uogele. ’ ’ 1

— Balta kaip sniegutis, — 
tyliai sau kalbėjo sene, galva 
pakreipus, isz didelio^ džiaugs
mo. — O raudona, kaip uogele! 
Plaukucziai jos kaip szilkas, o 
akutes kaip žvaigždeles. Tos 
pupeles kaip putino uogos rau
donos. O gražuole mano Adute, 
gražuole, panasziu mažai pa
sauly.

— Ka tu, Morta, taip tyliai 
pasakoji? — paklausė Ade, 
szluostydamies rarikszluoscziu. 
Ar dar bijais del slogos, ka? 
Na, tai apsimaunu szliuremis, 
jau nebeingausiu slogos. — 
juokdamies pabaigė.

Bet matrona nieko neatsake.
Atsisėdo pas Įauga ant inink- 

szto fotelio ir įnsižiurejo in ap- 
siszarmojusius medžius.

— Ka ežia durnoji, tetule?— 
vėl paklausė Ade.

Senute palingavo galva, pa
žiurėjo dar perlanga. Paskui 
mergaites link atsisuko.

— O, svajoju sau, pradėjo 
nuolatiniu balsu. Svajoju sau 
apie praeities laikus. Adutei 
tai labai nuostabu, bet ji ir ne
turi ko prisiminti ko isz praei
ties pasvajoti. Juk dar nesenai 
ji nuo žėmes paaugo. O senam 
ir gerai kad ka nors isz praei 
ties pasvajoji. Jaunatves lai
kas prisimena, ir taip pasidaro

jo gaila, ir toks liudesis prislo- niekuomet nebegrysz. 
gia krutinę pamanius kad tas 
auksinis, laikas praėjo ir jau

BALTRUVIENE

ll‘l Lauke jau diena.
arklydej, kur vos jai pasiro- ianda> mįela Morta?

•i0S — Jau devinta, brangi pane-
va-

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

džius linksmai žvengdavo 
juodbėrėlis, “Szvilpuhii ’ ’ 
dinamas. <

Liudui ėjo sziandien visi dar 
bininkai prie savo kasdieninio 
darbo, nes stygo “paneles,” 
tos linksmos rytmeczio paukš
teles, kuri kiekviena, užkalbinti 
ir pajuokinti meiliai mokėjo.

* * *

Durys lengvai suviravo ir 
“paneles” kambarin inejo se
na aukle Morta.

Aiszki szviesa insiverže 
kambarėliu — ir tuojau isz po 
patalo pasirodė tamsiaplauke 
merginos galvele, ir pasigirdo 
meilus, jaunas balselis:

— O kas kieme begirdeti,

arba pradžia
SKAITYMO

... ...

RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col.
Tiktai, 10c.
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k, devinta.
— O je! Taip vėlu! — suszu- 

ko Ade ir greitai iszszoko isz 
lovos.

Pribėgo prie lango ir patrau
kė uždengdavus.

Apgaubė ja rytmeczio szvie
sa, krito akysna reginys apsi- 
szarmojusiu medžiu ir auszros 
kuri jau blėso ant dangaus.

Ade pastovėjo valandėlė ge- 
redamies puikiu rytu, kuris bu
vo nūnai tylus ir szaltas.

— O, Morta, koki didi laime 
gyventi! — suszuko pridedama 
savo ranka prie karsztos savo 
krutinės, u

Senute pamurmėjo kaž ka 
neaiszkaus.

— Gyventi, pildyti privalu
mus sziame pasauly, tarė o jos 
veidas buvo taip linksmas.

— Adute, susiszaldysi ir slo
ga ingausi, — persėjo senute.

Sidabrinis juokas suskambė
jo kambary.

— Kas-gi tąu, mieloji Mor
ta? Nejaugi asz galiu ingauli 
sloga? — atsiliepe. —E, tas 
gali i n vykti mažulei Zunei, ku
ri nuolat sziltuose kambariuose 
sėdi — bet dabar!

Ir atsistojus priesz aukle pa
siraivė; iszrode maloni savo 
jaunysta, kvapi sveikata, aug- 
szta, tinkamoje formoje, su
brendusi, primenanti topoli 
pilna gaivininezios sulties.

Jos malonus veidas isz 
džiaugsmo szypsojosi, mėlynos 
akys žibėjo, o juodi iki keliu 
plaukai atrodė tarytum paauk
suoti.

Sztai isz raudonu prasivėru
siu lupu vėl pasigirdo balsas-.

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi 

knygele, 75 Centai.
Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai. 
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda. 
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas. 
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 
Gailesczio. 
Maldos vakarines. 
Giesme ant pradžios Misziu. 
Misziu Maldos. 
Psalme 45. 
Giesme Szventas Dieve. 
Miszparu Maldos. 
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines. 
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties. 
Litanija apie visus szventus. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo. 

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paikiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco, 

. Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz

Padvos. *■
Malda prie Szv. Antano. 
Misziu Maid, už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Ministranturas.

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

ii

Szv. Sakramento 
TamosziauA. 
Vievzpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

jei persunkti ar nepatogu tai 
sandelys pri- 

Prie 
— perspėjo mandagiai senute BALK skyrių, parapijų, drau- 

centreliu organizuokite 
sandėliukus, kuriuose drabu- 

paruoszti 
Asz visa siela tavo'siusti musu sandeliui. Isz pra- 

ga-’eito vajaus esame daug pasi- 
BetĮmokė. Daug galima dabar lai- 

kvailos ko ir energijos sutaupyti, gauti 
ir geresniu drabužiu.

O’nebe- nepatenkinta Ade.
grysz jaunos dieneles, kaip ne-' — Tik gerai domėkis ka da- padaryti, musu 
begryžta dienele kuri jau pra- rauti kad paskui nesigailėtum, ims viską, ka tik siusite, 
ėjo. O, rodos taip nesenai ta 
buvo! O, rodos, vakar tas atsi
tiko, o žiūrėk — jau visa sau- 
vaite praslinkusi.
laiko praslinko.
Ir džiaugsmp toj praeity nėra-'
si; tik gailėsis szirdi suspaus liu? Sena, žinoma, kvaila, 
tarytum replepiis, ... .. ’■ ’

i Atsiduso, pakrtiipe galva.
' — Taip bus ir su 1__

! Motinos neturi. Ponas, žinoma,1 gijų
:- kaip ir kiekvienas tėvas. At

Bet kiek ta sės kortomis loszti ir apie visa žius butu galima 
Gaila! gaila!, iižmirszta.

Į labui paaukocziau, bet asz

tavo drauges, jaunos, 
varnos. Jos paczios pamiszo ta-' daugiau

Adute. vo Jonuli beviliodamos ir tave Praszykite pagelbos ne tik isz 
Sziandien jauna, raudono, Jais-'prie visokiu niekniekiu prikal- saviszkiu. Jos gausite ir isz ki- 

Pasipainios bineja. Dievo bausme! Tegu jis j tu tautybių amerikiecziu. Juos 
naujos pareigoj, vyras,, vaikai, ten sau buna, ir sakalėlis, ir va- kvieskite. •
Ir invairus vargai, invairus ru- nagas,
peseziai. Ir jaunysta kaip vily- Ne jam tu skirta pauksztele, ir, 
ežia praszvilps. Gaila, gaila! O jis ne tau skirtas. Jis vėl in ta i žiu pakavimui. Vaju iszskelbti

va. O rytoj, kas?

ir pats kunigaiksztis! Krautuvininkai ir dirbtuvių 
savininkai pagelbės gauti de-

Ar žinote tevelei, 
Darote labai negerai, 

Jeigu dukreles neprižiurie, 
Norints kėlės ju turit. 

Sztai viena mergele dora, 
Su senyvu suėjo in pora, 

Jis turi apie 47, o ji 19 metu, 
Na ir susipratu, 

Mergele pabėgo nuo tėvu, 
Ir su tuoni seniu apsiporinu. 

O ka dabar padarys,
Jau neatsiskyrs, 

Tegul dar sveiki sau gyvena! 
* * *

New Yorko valstijoje, 
Badai Brooklino pleise, 
Ten visokiu poru rasi-, 
In katra szali nueisi, 
Daug su savo vyrais 

pasimetusiu, 
Taikoje negyvenusiu.

In kitur bambliais bėga, 
Del mums daro geda.

Ne'kuriuos vyrus nuo paežiu 
atskyrė, 

Gyvenimą payre. 
Tikra pekla amžina, 

Tegul jais biesai, bus gana! 
* * *

Jau jeigu kone visur yra 
valkatų, 

Tarp lietuvaicziu musu 
ruteliu, 

Tai Kamdene gali jais užtikti, 
Kaip bombilais naktį 

iszsivelka, 
Net treczia valanda isz ryto 

parsivelka. 
Tevelei nieko nesako ant to, 
Kaip bus su dukrele, tiek to. 
Su saviszkais nenori užsidėt, 

Ir in juos visai kalbėt, 
Ne ant ju nežiūri, 

Ba žalablekius turi. 
Negana kad nekalba,

Nes da ant juoko palieka. 
Ba mat, kožna bimbaline 

atlyke, 
Niekam netike.

Jus-gi vyrai sustraikuokite, 
Del tokiu valkatų gero 

neduokite, 
Ba jeigu josios su jumis taip 

apsieina, 
Tai ir del jus kitaip neiszeina;

Taip padarykite, o 
nesigraudysite. 

* * *
Mažam miestelyje aplink 

Pottsvilleje, 
Vietoje nedidelioje, 

Kone tarp kožnos poros, 
Neapsieina be vainos.

I Kada vyrai in darba ne eina, 
Tai in saliuna sueina, 

Bobos bėga namon vadyt.
Kožna saviszki namo vadyt. 

Isz to ir susipesza,
Kol isz sali tino iszsinesza, 

Su keiksmais namon varosi, 
Biaurais žodžiais plūdosi.

O bobelkos ir neapsileidžia, 
Ba kaip vyrus in darba 

leidžia, 
Tuojaus kelios susibėga, 

Gere ir ėda;
Vyru sunkiu uždarbiu 

neezedina, 
Ir ant to karto bus gana.

ežia praszvilps. Gaila, g 
iszsigelbejinio jokio nėra. Tik 
gailėsis szirdi suspaus, akis as- 
zarose paskęs — ir tiek!

Ade nuliūdo.
Ant jos jaunystos žiedu tary

tum krito szerkszna ir apszar- 
mojo jos siela.

Senute pažiurėjo in ja. Gai
la jai pasidarė savo ‘paneles.’

— Na, ko ten liūsti? —links
miau prabilo. O tai dar toli, 
miela Adute, dar toli. Metu 
dvideszimts, irgi ta pati skais
tybe ir jaunumas.

savo Vilnių nulėks ir tave už-' praszykite savo parapijų kuni- 
mirsz, ’žinoma toks, vaikezas! gu, vietos spauda, radiju, drau- 
0 tau reikia žodžio duoto ponui gijas talkininkauti.

NAUDOKIM PIKNIKUS

Saule Pub. Co., Mahanoy City

Mikolui laikytis. Tu esi iszmin- 
tinga mergaite , ir kilnios po
nios duktė. Asz tave gerai pa- 
žinstu, mano uogele. Dabar tu 
dažnai linksminies, ir dar lyg 
ant nelaimes pasivele tas tavo 
sakalėlis, ar ten vanegi 
uogėle mano! Neraukyk savo 

' balto veidelio — asz tave kaip 
tikra motina myliu. Ir sztai da- 

geresnio žmo- 
nerasi 

Tegul jis buna

Gi pasakyki ')ai' ^au sa^au: 
geriau kaip praleidai Jasai- Saus poną Mikola
ežiuose vakarėli? Ar daug jau- 
niku priviliojai, ka? Apsakyk, 
uogele, senai 
ten linksminais?

Kalbancziosios balsas buvo 
malonus. Pažiurėjo ji mergai-

iten per vos prasivėrusius vo
kus nes ilgai žiūrėdama in bal
ta sniegą turėjo akis primerk
tas ir nuvargusias.

Ade užmėtė ant 
meczio andarokeli, 
veidrodžio, iszpyne 
szilkinius plaukus 
szukuoti.

Paneles veidas vėl linksmu
mu nuszvito, senei paklausus.

— O linksminaus, linksmi- 
naus. Szokeju turėjau galybe, 
prisiszokau už visa laika!

— Už visa laika! —erzino 
ja matrona. — Tai turbuti bu
vo ir tas jaunas sakalėlis stu
dentas isz Vilniaus? ka? — 
klausinėjo užsiindomavusi se
ne.

Ade paraudus tik galva link
terėjo.

— Buvo, kaip gi! Koks butu 
buvę linksminimasi nesant Vil- 
niszkio? Buvo, buvo tas sakele- 
lis pavilijietis. Szokau su juo 
tankiai!

Nuoszirdžiai prasijuokė sa
vo baltus dantelius rodydama. 

■ —O ponas Mikolas ar buvo? 
*— vėl paklausė sene.

— Buvo — murmtelėjo Ade 
nenoromis.

— Na, tai kas?
— O kas? Landžiojo paskui 

manes, seke kiekviena žingsni 
kad net supykau. Nejaugi jau 
man ir nebegalima linksmintis 
su kitais? Dar neesu Mikolo 
žmona, kalbėjo pykdama Ade.

— Na, taip. Žmona — ne 
'žmona! Bet jei kas duoda žodi 
tai turi jo ir laikytis, — ramiai 
pastebėjo matrona.

Truputi patylėjo.
— Bloga kad Adute motules 

jau neturi, pridėjo dūsaudama 
matrona. Musu ponas tėvas. 
Bet visgi motina tai motina.

— Manai, miela Morta, kad 
mane tėvas nębara del tojo Jo
nelio studento? Dar kiek! O tai 
tuVbut ponas Mikolas mane in- 
skunde. Asz ji žinau. Tas mesz- 
ka dar nori jau be laiko mane 
kilnia matrona padaryti. Ir jo 
nesusilaikymas! Viena — asz 
esu dar jauna Dvideszimtuoso 
metuose reikia ir pasijuokti! O 
jo neiszkentejimas!

auklei, kaip tu bet.

pecziu ryt- 
priejo prie 
savo ilgus 

ir eme juos

sziam pasauly.
sulyg tavo pavadinimo ir mesz- 

Tiesa, jis ne toks vik
rus ir netevas kaip tas sakalė
lis. Užtai žinoma, kilnus ponas, 
o tave, uogele, visa szirdim my
lės. Ko daugiau ir bereikia? 
Tai tik pasakose karalaicziai 
sau už žmonas ima neturtingas 
naszlaites. Bet gyvenime buna 
kitaip. Ateis toksai sakalėlis, 
prikalbęs, apsuks galva ir isz- 
leks už augsztu kalnu, už srau
niu upiu. O sau žmona renkasi 
visai kitur. Ak, kaip laimingai 
gyventum su Mikolu! Ka dary
ti, uogele mano, jau tau, matyt, 
toki lemta nuo Dievo dalele. 
Bet ir laikas tau teketi, laikas. 
Nori berniukus mylėti — buki 
jau žmogum.

Bet ir iszsiplepejau, tai iszsi- 
plepėjau! Eisiu tai už tave prie 
Motinos Dievo pasimelsti. Te
gul Ji, Nekalcziausioji, apsau
gos tave nuo blogo.

Ir kosėdama senute iszejo isz 
“paneles” kambario.

* * *
—BUS DAUGIAU—

BALE ar pagelbiniai skyriai 
gali surengti piknikus, kuriu 
inžangos mokesezio vietoje ga
li būti drabužiai. Piknikuose 

clis. Bet J praszykite kalbėtojus raginti 
! rinkli drabužius. Kai kurios 
draugijos ar pavieniai suauko
ja pinigu rūbams, kuriu ma
žiau gauname, nupirkti. Sziuo 
laiku ypacz trūksta vyrams 
drabužiu, kuriuos ir praszome' 
ingyti.

Kiekviena siuvykla, valykla 
turi paliktu gana geru drabu
žiu. Žmones, tai iszsikeldami 
gyventi kitur, tai pamėtė bilie
tą, tai pamirsze, palieka daug 
geru rubu siuvyklose. Toki siu
vėjai ir valytojai gali perleisti 
rūbus už pataisymo ar iszvaly- 
mo kaina. Padirbėkime szioj 
srity, gausime geru drabužiu 
pigia kaina.

Moterys praszomos sudaryti 
mezgimo ratelius, mėgsti szil- 
tus drabužius. Ju labai reikia, 
ypacz vaikucziams.

Visus rūbus siuskite: Lithu
anian Relief Warehouse, 101 
Grand St. Brooklyn 11, N. Y.

Kokios tik pagelbos isz Cen
tro ar musu sandelio jums rei
kia, tuoj klauskite.
skelbimu literatūra praszome 
placziai paskleisti. United 
Lithuanian Relief Fund of 
America 19 W. 44 St., New 
York 18, N. Y.

Iszsiusta

REIKIA DRABUŽIU
VYRAMS
r____

NEW YORK, N. Y.—
Vyriszki marszkiniai szian

dien Europoje kai kur kasztuo- 
ja iki $200. Del to jie taip bran
gus, kad ju nėra. Visam karo 
paliestam pasauliui reikia dra
bužiu. Reikia ypacz vyriszku 
drabužiu, kuriu daug mažiau 
aukojama. Isznaikintose karo 
vietose net priemones drabu
žius gaminti isznaikintos.

Bendrojo Amerikos Lietuviu 
Fondo vajus rinkti lietuviams 
drabužius tęsiamas. Jame rei
kia surinkti drabužiu, kuriu 
užtektu apdengti 350,000 lietu
viu tremtiniu Vokietijoj ir 
Austrijoj. Reikia drabužiu lie
tuviams ir kitose szalyse.

Dirbtuves, nors kai kur ir 
I pradedamos atstatyti, negali 
I suspėti pagaminti tiek drabu
žiu, kiek ju reikia. Vienintelis 
būdas drabužiu gauti — Ame
rikos žmonių dovanos!

PASIMOKĖ DAUGIAU 
ATLIKSIME

Drabužiu lietuviams reikia 
visokiausiu, ypacz vyrams ir 
megstiniu. Praszome siusti vis-

— kalbėjo ka iszvalyta, iszskalbta. t

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I 1 !

OV Tie ’kurie prisiunczia 
laiszkus arba postcl-kartes in 
“Saules” redakcija, lai prili
pina reikalingas pacztines mar
kes, nes kitaip tokius laiszkus 
nepriimsime. Postkartes reika- 
lauje marke už 1 centą; laisz- 
kaip po 3 centus special delive
ry po 16c., o registravoti laisz- 
kai reikalauje 23 centu.

NEUŽMIRSZKITE!— jeigu 
siuntinesite tokius laiszkus be 
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai markiu 
ant laiszku, tai iszdavysta ne
priims tokes post-kartes ir 
laiszkus nuo paczto!

PUIKI ISTORIJA b

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO 
MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!!

i



ZiniosVietinesj
— Ana diena lankosi mies-j 

te ponia R. Tragiene isz Shen- 
andorio pas gimines taipgi ir 
redakcija “Saules.” Acziu už 
atsilankyma.

— Petnyczioje pripuola Szv, 
Anakleto; Sukatoje Szv. Bone- 
Venturo; kita sanvaite: Nedė
liojo Szv. Enriko; Panedelyje 
Szvcz. P. Marijos Szkapl.J 
jUtarnirike Szv. Ąlexiuo; Sere- 
doje Szv. Kamilijo; Ketverge 
(Vincento Paulieto; Petnyczio
je Szv. Jeronimo; Subatoj Szv. 
Praksedo.

— Kun. Vincas Raitelis, M. 
I. C., isz Chicaigo, III., lankosi 
pas savo motinėlė ponia Mari
jona Klimcziauskienc, W. Cen
tre Ulyczios.

— Liet. Moterių Drau'gyja 
isz Schuylkillo pavieto laikys
savo metini szoki Utarninke, 
Liepos (July) 31 d., Lakewood 
Park Svet.

— Ponia J. Yurkoniene ?sz 
Slienandorio lankėsi pas savo 
ipažinstamus mieste, ir prie tos 
progos atsilanko ir redakcija 
“Saules” už ka suineziame pa
seka.

‘ Shenandoah, Pa. — Sekan
tieji gydosi Locust Mt. ligon- 
buteje: K. Grigas, Wm. Penu, 
jR. Kūgy s, Shenandoah, ir Ma
rie Benasziunas, Girardville.

t Juozas Yurgelonis, nuo 
1303 W. Coal Uly., mirė Utar
ninke popiet, 4 vai., namie, 
sirgdamas trumpa laika. Ginies 
Lietuvoje, pribuvo in Amerika 
būdamas jaunas vyrukas. Bu
vo anglekasis, pergyveno visa 
laika czionais. Jo pati Marijo
na (po tėvais Mustasavicziute) 
mirė trylika metu adgal. Buvo 
narys Szv. Jurgio parapijos. 
Paliko nuliude, dukterys: Mar- 
gareta, J. Minutuloiene, Marie 
ir Mildreda mieste; I. Kehlejie-, 
ne, H. liasseriene isz New Yor- 
ko; taipgi sunu: Juozą, karei
vis Vokietijoj, Kasimera, ka
reivis Camp Adair, Oreg; Al
berta namie ir tris anūkas. 
Drakonus J. Levanaviczia lai
dos.

West Pittston, Pa. f Birželio 
29 d., mirė gerai žinoma sena 
•gyventoja ponia Margareta 
Kurtinaitiene, kada lankosi 
pas gimines Hartford, Conn. 
Velione gimė Lietuvoje ir per
gyveno Amerike daugiau kaip 
50 metu, pribūdama tiesiog in 
West Pittstona. Paliko 2 sunu, 
6 dukterys ir 29 anuku ir anū
kes. Laidotuves atsibuvo Lie
pos 3 d., su apeigomis Szv. Ka
zimiero bažnyczioje. Kuna pa
laidojo parapijos kapuose. Lai . . . • . • • silsisi amžinam atsilsyje.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 
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L. TRASKAUSKAS
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Laidoja kūnus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numenąs 78. 
820 W. Centro St., Mahanoy City

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

3,500 Eroplanu 
Parlekia

LONDON, ANGLIJA — 
Armija parsigabeno daugiau, 
negu 3.500 eroplanu ir bombe-' 
riu isz Europos ir apie 51,184 
kareivius lakūnus. Dabar ir 
bomberiai, eroplanai ir karei
viai lakūnai yra rengiami ir 
ruosziami del karo Pacifikeį 
priesz Japonus. Neužilgo bus 
tiek bomberiu ir eroplanu Ja
pono padangėse kad nei saulu
tes nebus matyti.

Amžina Anglijos 
Imperija

IRAN, AZIJOJE. — Iran, 
kurio senesnis vardas yra Per- 
zija dabar duoda ir Rusijai ir 
Anglijai žinoti kad abudu 
krasztai turi pasitraukti isz 
jos žemes ir atszaukti visus sa
vo kareivius. Iran krasztas da
bar reikalauja laisvos rankos 
nuo Ispanijos rubežiaus ligi 
Indijos.

Anglija labai greitai ir lipsz- 
niai patarė Prancūzams pasi
traukti isz Libijos ir pavesti 
visa valdžia ir tvarka Ara
bams, bet dabar kai jau jai pa
ežiai ateina laikas panasziai 
pasielgti, ji purtosi ir teisinasi.

Anglija negali ar nenori su
prasti kad szitas karas atnesze 
nauja gadyne ir nauja tvarka. 
Pats Premj ienas Churchillis 
padėjo sutverti Teherano Kon
ferencijos nustatymus ir dabar 
nenori tu instatymu laikytis.

Anglijos Eroplanai 
In Talka

' LONDON, ANGLIJA. — 
Daugiau negu asztuonias de- 
szimts dideliu Anglijos karisz- 
ku bomberiu lekia in Pacifika 
kasdien ir stoja Amerikie- 
eziams in talka. Per pirma san- 
vaite daugiau negu 168 dideliu 
Anglijos bomberiu iszleke in 
Pacifika priesz Japonus.

TEISYBE PASAKĖ

Viename mieste, vaikszti- 
nejo žydas grinorius su krū
meliu, jog vos pavilko kojas, 
praszydamas valgyti, ba ne
galėjo isz savo kromelio mai- 
tytis.

Gal už sanvaites, tasai 
pats žydelis užeina pas viena 
kromininka, o klarka pama
tęs, paszauke:

— Ana! ne senei ubagavai 
o sziandien iszrodai kaip 
kupezius.

O Žydas atsako:
— Nu, ar tai dyvas! Jus 

sziandien kromininkai, o ry
toj galite būtie ubagai!

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
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Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule’’ tai tu
rės didžiausia linsmybia per vi
sus metus.

‘"SOLE” MAHANOY CITY, ML

Du Sykiu Nuo Savo Laivo Nubombarduotas

Vice-Admiral M. A. Mitscher 58-tos laivyno jiegos Ko- 
mandorius du sykiu buvo nuo savo laivo nutrenktas kai Ja
ponai savižudžiai eroplanai apdaužė jo laiva. Nors jis tik 
per nago juoduma iszliko gyvas, jis visgi sako kad tie Japo
nu eroplanai nesustabdys Amerikiecziu. Jis sako kad Japo
nai tik trukdo, bet negali pastoti kelia musu jūreiviams ar 
kareiviams. Jis ežia pasikalba su Laivyno Sekretoriumi 
James Forrestal.

Marinu Generolas Lenuel Sheperd, su lazdele rankoje, 
ir Generolas Buckner, viduryje, (jis ant karo lauko žuvo už 
keliu dienu) seka savo kareiv iu žingsnius ir rengia kitus 
ant Japonu puolimus. Baisiai daug kasztavo szita Okina
wa sala paimti, bet ji mums labai reikalinga.

:-: :-: JUOKAI :-: :-:-----------*----------- --
BULVE: 

Paprocziu Pakeitimu
Pavyzdis Maisto

NEW YORK. — Karo metu 
mes visi turėjome ant kiek nors 
pakeisti savo valgymo papro- 
czius. Kada vienas maistas isz 
grosernes arba mėsos 'krautu- 
ves isznyko turėjome pasirink
ti kita. Bet tesą, kad sunku 
žmonėms siūlyti nauja, jiems 
nežinoma maistą. Imkime bul
ve ir pažiūrėkime kaip ji tapo 
paprasti.

Sziandien sunku manyti, kad 
kada nors 'bulve buvo naujas ir 
neiszbandytas maistas. Bet 
taip tikrai buvo Europoje iki 
szesziolikto szimtmeczio. Pir
mieji Pietų Amerikok gyvento
jai buvo pirmi vartoti balta ir 
saldžia bulve. Europiecziai ga
na greitai priėmė saldžia bulve 
nors ten ji nebuvo, placziai au
ginama, bet kiekviena Europos 
szalis, apart Airijos, nepriėmė 
balta bulve.

Anglams bulve buvo keistas 
daiktas ir jie sodino jas tik 
darželiuose, nors Britu Royal 
Academy pataria vo ja kaipo 
puiku maista per 1663 m., ba- 
da. Bet tik pabaigoje asztuo- 
nioli'kto szimtmeczio Anglai; 
pradėjo ja placziai vartoti. Ir 
tas pats Europoje, kai]) ir kito
se Europos szalyse. Per kiek 
laiko žmones Europoje tikėjo 
kad bulves apnuodijo žeme, bu
vo platintoja baisiu ligų ir pan. 
Fredrikas Didisis, kuris supra
to daržoves verte, sasiunte sa
vo kareivius priversti Prūsijos 
žmones sodinti bulves.

Francijoj bulve buvo tik tur
tuoliu vartojama. Keliems me
tams priesz Revoliucija, Antoi
ne Augustin Parmentier, moks
lininkas ir Agrikultūros žino
vas, pradėjo patariuoti ja vie
ton grūdinio maisto bado laiku 
ir jis prasze pagelba Karaliaus 
Louis XVI. Pats karalius ue- 
sziodavo bulves kviekele ir ka- 
raliene, Marie Antoinette, 
plaukus papuoszdavo bulves 
kvietkelemis. Per keturiasde- 
szimts metu Parmentier vedė 
kova tarpe žmonių ir paaisz- 
kinti apie verte bulve ir galu 
gale jam pasisekė.

Bavarijoj, Amerikietis prisi
dėjo prie naudojimo bulves. 
Benjamin Thompson, ameri
kietis armijos karininkas, isz- 
vyko in Anglija kada Ameri
kos Revoliucija prasidėjo. Jis 
Anglijoj puikiai atsižymėjo ir 
buvo pakviestas vykti in Bava
rija perorganizuoti tos szalies

armija. Tonais Thompson inve- 
de visokiu geru sociales gero
ves patvarkymu. Ragino apso
dinimą naminiu darželiu pa
vesdamas vienam kareiviui 
prižiūrėti po viena darželi. 
Daugiausia bulviu buvo sodi
nama. Ir tie kareiviai vykdami 
namon arba in kitas szalis su 
savim iszsiveždavo bulviu arba 
seklu. Sziandien ‘beveik visi 
Amerikiecziai pažysta visokio 
maisto verte ir bulve yra neisz- 
pasalkytai svarbi dalis ju val
gio. — C. C. F. A. U.

Szposus Kreczia

Penki Amerikiecziai inli- 
po in medi parodyti vienam 
Okinawos gyventojui kaip 
Amerikiecziai dirba. Naba
gas Okinawa žmogelis ran
kas iszskietes dyvinasi isz tu 
szposininku.

Žino Save

— Ach, Juozuti, . kaip tu 
visada savo plaukus laikai 
sus^ukuotus, tur but labai 
atsimeni apie savo ilgus 
plaukus.

Juozas: — Isztikro, tai 
mano tokis papratimas, tu
riu plaukus prižiūrėti, ba 
jaukai pridengineja visa 
mano iszminti. —Jeigu plau
kus trumpus tureczia, tai fi- 
lozofu ne buezia.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Skaitykite “Saule”

Szitie jauni vyrukai yra jūreiviai ir jie paliko savo brit- 
vas namie kai iszvažiavo in Okinawa salas Japonus ap
skusti. Jei tavo vaikas ant szito paveikslo butu, vargiai tu 
ji pažintumei.

Generolai Ant Karo Fronto

Tėvas žiūrėdamas in laik- 
raszti prie lango.

— Pamecziau stiklus ir ne
galiu skaityti.

Vaikas. — Kodėl negali 
skaityti?

Tėvas: — Nematau, vaike 
Ii, be stiklu.

Vaikas. — Tai eik laukan, 
asz laikysiu laikraszti prie 
lango ir galėsi skaityti.

Vaikas, kuris visa laika 
bovinosi ant kiemo prie uly- 
czios, bet užėjus lietui, vai
kas susirinko savo daiktelius 
ir bėga per kiemą. Motina 
pamaezius ji, klausia:

—Kur dabar begi Juozuk?
— In antra gala stubos, 

nes ežia lietus lyja, — atsake 
vaikas.

Motina su Jonuku nuėjo in 
krautuve. Jonukas pamatęs 
baksa pripilta rieszutu, pri- 
ęjas prie j u ir žiūrinėja. 
Krautuvninkas pamate Jo
nuką bežiurinejanti, sako:

— Pasiimk sauja Jonuk.
Jonukas papurtė galva ir 

neima.
Krautuvninkas. — Kodėl, 

ar nenori rieszutu?
Jonukas: — Taip.
Krautuvninkas matyda

mas kad Jonukas nedrysta 
pats imti, prie j as paėmė sau
ja ir supylė Jonukui in kepu
re. Einant namo, motina 
klausia:

—Kodėl neemei kad krau
tuvninkas liepe?

— Dėlto, kad jo ranka di
desne negu mano, — atsake 
Jonukas.

Savininkas iszsieme de- 
szimts doleriu padavė vaikui

Czia Jau Geros Britvos Reikia

ir sako:
— Sztai tavo užmokestis 

ir kogreieziausia bėk isz ežia 
kad asz tavęs daugiau nebe- 
matycziau. Vaikas pasiėmęs 
pinigus padekavojo savinin
kui ir iszbego. Savininkas 
paskui priėjės prie to sky
riaus klerko, klausia:

— Kaip ilgai tas vaikas 
ežia dirbo?

— Jis niekados ežia nedir
bo — atsake klerką, — jis tik 
atnesze man reikalingus 
daiktus isz kitos kompani
jos.

Dirbtuves savininkas ei
damas per pokavimo skyrių 
pamate, kad vaikas atsisėdės 
ant brangiu daiktu, kuriuos 
gali sugadinti ir sėdi.

—Kiek tu gauni mokėti in 
sanvaite? — klausia savinin
kas vaiko.

— Deszimts doleriu, atsa
ke vaikas.

(Ūkininkas pasikinkęs po
ra arkliu, iszvažiavo mies
tan. Privažiavęs arti miesto, 
pastebėjo iszkaba ant kurios 
buvo paraszyta: “Nustaty
ta važiuoti 15 myliu in va
landa.” Ūkininkas perskai
tęs parasza, pradėjo drožti 
botagu arkliams ir lėkti kiek 
drūtas. Policmonas pamatęs 
taip greit važiuojanti, su
stabdė ir sako:

— Ar žinai, kad ežia mies
tas, negalima taip greit va
žiuoti?

Ūkininkas: — Ar tamsta 
nematai kas ten ant iszkabos 
paraszyta, kad 15 myliu in 
valanda turiu važiuoti, o 
arkliai ne kokia, tai ir sku
bu.

— Ant pardavimo, namas 
ant 332-334 W. Mahanoy Ave., 
Mahanoy City. Atsiszaukite 
pas: MRS. N. MC’GONIGLE, 
113 N. Jardin St., Shenandoah,

Paskirstymas Maistas 
Apie Racionavima
Mėsos ir Tauku: Raudoni • 

ženkleliai 'knygutėje Nr. 4, | 
K2, L2, M2, N2, P2, geros iki 
Liepos (July) 31 d. Ženkleliai: 
Q2, R2, S, T2, U2, geros- iki 
Rugpuiczio (Aug.) 31 d.

Maistas Bleszinese: Mėlyni 
ženkleliai knygutėje Nr. 4: 
ženkleliai knygutėje Nr. 4: T2, 
U2, V2, W2, X2, geros iki Lie
pos (July) 31 d. Ženkleliai: Y2, 
Z2, Al, Bl, Cl, geros iki Rug
piuczio (Aug.) 31 d.

Cukrus: Ženklelis Nr. 36 
knygutėje Nr. 4 del 5 svaru 
cukraus lyg Rugpiuczio - Aug. 
31 d., Racionavimo valdyba da
bar priima aplikacijas del su
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti:, 
cukraus.

Czverykai: Ženklelis (ero- 
planinis) Nrs. 1, 2 ir 3 knygutė
je Nr. 3, kožnas ženklelis geras 
del vienos poros czveryku.

Kuro Aliejus: Kuponai 4 ir 5 
(1943-44m., szildymo laiko) ir 
kuponai 1, 2, 3, 4 ir 5 (1944-45 
m., szildymo laiko) geri iki 
Rugpiuczio (Aug.) 31 d.,

Gazolinas: Kuponai B6, B7, 
C6, C7, geri iki ateinanezio 
praneszimo.

ISTORIJEapie Da i8z
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip uš- 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15< 
‘SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.
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