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Isz Amerikos Gimė Kliube

PRIESZ ATOMINE
BOMBA

Nauji Apsigyinimo
Ginklai

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia yra pasky
rus bilijonus doleriu del visisz- 
kai nauju apsigynimo nuo ato
mines bombos ginklu, apie ku
riuos net nei Kongresmonai nei 
dauguma valdininku nieko ar 
labai mažai ka žino.

Tokie ginklai jau dabar yra 
gaminami. Tokie karabinai 
yra jau iszrasti, kurie patys at
randa padangėse prieszo ero- 
plana ir paleidžia tokias kul
kas, kurios tikrumoje vejasi ta 
prieszo eroplana kol pasiveja 
ir ji susprogdina.

Kiti karabinai yra intaisomi 
ant labai greitu eroplanu, kurie 
patys szauna, kai tik prieszas 
pasirodo.

Szitokiu nauju karabinu kul
kos visados pataiko in savo 
tasžka, nes jos yra elektros val
domos.

Kitas iszradimas yra bomb- 
nesziai, kuriems nereikia jokio 
lakūno, bet kurie skris be jo-! 
kio žmogaus priesz prieszo at- 
lekianczius eroplanus.

Iki dabar Lakunu Sztabo 
virszininkai sake kad jeigu 
prieszas užsipultu ant musu 
kraszto tai septyni isz deszimts 
jo eroplanu pasiektu musu 
kraszta ir galėtu paleisti savo 
sprogstanezias bombas. 1__
jeigu pasiseks tikrai pagaminti

ANGLIJOS
KARALIUS

SVEIKSTA
Amerika Y ra

Margaret Barstow, Ciro Į 
Sunset Strip puoszniame 
kliube šukele nepaprasta 
triukszma, kai ji tenai dirb
dama pagimdė savo kūdikė
li paeziame tame kliube. Ji 
tenai dirba, priimdama ir 
prižiūrėdama svecziu skry
bėlės ir drabužius.

Margaret Barstow yra bu-

vusi Amarikiecziu moterų 
cziampijone plaukike. Dak
taras Bert Tardieu buvo 
greitai paszauktas in ta kliu- 
ba ja prižiūrėti ir jai padėti 
jos gimdymo skausmuose. Ji 
ežia laiko savo dukrele ran
kose, o jos vyras Bruce, Cali
fornia Tech kolegijos stu
dentas žiuri in jas.

DU POLICIJANTAI 
“STEBUKLĄ” 

PADARE

turteli nesziojosi in kelis ki- 
szenius ir net in buezerio mai- 
szeli ar krepszi.

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos Karalius Jurgis 
Szesztasis, po sunkios operaci
jos jau ima sveikti. Jis jau ga
li tiski valgyti.

Bet penki daktarai vis nepa
sitraukia nuo jo, nes jie sako 
kad pavojus dar nepraėjo.

Karaliene Elžbieta nebuvo 
palikus palociu nei del minutos 
nuo to laiko kai Karalius susir
go. Jai vienai, apart daktaru 
ir slaugiu, buvo valia aplanky
ti Karalių jo kambaryje.

Viena palociaus dalis iszro- 
do kaip ligonine su tiek daug 
daktaru ir slaugiu.

Žmones dar vis susirenka 
prie palociaus vartų pasitei
rauti kaip Karaliaus sveikata. 
Kelis sykius in diena daktarai 
paraszo maža raszteli, kuris 
būva iszkabintas ant palociaus 
vartų, ir kuri žmones pasiskai
to.

Pasirengus 
Pagelbeti Italija

Europiecziai Ima Musu Dole- 
rius, Bet MusuNeapkenczia; Da
bar Didėja Bagdo Ir Vargo Japo
nijoj e; Amerika Paskyrė Bilijo
nus Dolerius Del Nauju Ginklu; 

I Taksos Visiems Padidės
Kolieku Veteranu 

Komandorius

CHICAGO, ILL. — Vienas 
senas žilaplaukis, labai greitai 
numėtė savo juodus akinius ir 
savo lazdele. Ir kitas tokis 
pat senelis, teipgi staiga at
rado savo akis, mete savo laz
dele ir dūme kiek tik jo kojos 
innesze.

Du policijantai nugirdo kaip^ 
szitiedu seneliai, kurie nudavė i 
akli sau sznekucziavosi ir skai- 
cziavo savo uždarbio pinige- 

Bet Mus.
■ ■ Kai tiedu aklieji pamate tuos 

szituos naujus apsigynimo policijantus, jiedu pamirszo 
ginklus* tai vargiai vienas isz ^a^ Be Yra a^li ir stengiesi pa

bėgti, bet buvo sugauti.

Szitas dantistas sukniubo RUSIJOS - ITALIJOS 
it. nlvrzins ir ka.i noliciiantai QT Trp Ą rT'TF?'Q CTIVAD

........................... i oLlAKllEd oUVAK-
ŽYMAI PANAIKINTI

ant ulyczios ir, kai policijantai 
ji nuveže in ligonine, daktarai 
tenai paskelbė kad jis jau yra 
mires.

LAKŪNAS
SZPOSININKAS

Lakūnas Žuvo Ir 
Kitu Nekaltu

Žmonių

20

DANTISTAS
KRITO NEGYVAS

Turėjo Su Sayimi j 
$12,000

FLAGLER, COLORADO. — 
Kai septyni szimtai devynios 
deszimts trys gyventojai ren- # I 
giesi ir szermenis del dvide- 
szimts savo kaimynu, valdžios 
sztabas pradėjo tyrinėti kaip 
ta baisi nelaime atsitiko, kurio
je žuvo dvides^imts žmonių ir 
septynilika buvo sužeista.

Tos apylinkes virszininkas, 
R. P. Parshall sako, kad reikes 
ta nelaime gerai isztirti ir da- 
žinoti kaip ir kas tenai atsiti
ko. Visiems aiszku kad tas la
kūnas per žemei skrido virsz 
visu tu žmonių.

Žuvusiuju tarpe randasi ir 
to mažo eroplano lakūnas.

PARYŽIUS, FRAKCIJA. — 
Amerika, Anglija ir Prancūzi
ja paskelbia,’ kad Italija, nuo 
szio laiko nėra suvaržyta kas- 
link Taikos Sutarties ir gali 
ginkluotis, kiek tik ji nori ar 
gali!

Rusija buvo nustaezius visus 
tuos suvaržymus, kurie dabar 
nieko nereiszkia. Trijų kitu 
tautu atstovai dabar sako, kad 
visai nereikia paisyti Rusijos, 
ir kad Italijonai dabar gali 
ginkluotis kiek tik jie nori.

Sulyg taikos sutarties Itali
ja galėjo pasilaikyti tik 250,000 
kareiviu armija ir tik tris 
szimtus penkios deszimts ka- 
riszku eroplanu ir ne daugiau 
kaip szimta trisdeszimts du 
laivu.

Rusija nesutinka pavėlinti 
Italams statytis dideles armi
jas, nes Italijonai jau yra vie- 
szai pareiszke kad jie stos su 
vakariniais krasztais priesz 
Rusija.

Prezidentas Trumanas užtik
rino Italijos Ministeriui de 
Gasperi, kad Amerika yra pa

Trisdeszimts trijų metu 
amžiaus Ewing W. Mays, isz 
Little Rock Arkansas, buvo 
iszrinktas Amerikos kolieku 
veteranu komandoriu per 
Veteranu seimą Milwaukee 
mieste. Jis per kara neteko 
abieju kojų.

55 EROPLANAI
NUSZAUTI

In Tris Menesius 
Komunistai Tiek 

Nuszove

szimto tokiu prieszo eroplanu 
pasiektu musu kraszto krantus.

Kai kurie isz szitu musu nau
ju ginklu gali szauti augsz- 
cziku kaip dvylika myliu in pa
danges., Tai daug augszcziau 
negu geriausias eroplanas gali 
skristi!

Szitos naujos maszinos pa- 
czios, be žmogaus, gali isžro-
kuoti kaiP augsztai, kaip grei- Nepasitikėjo Bankoms 
tai ir isz kurios puses atlekia  
prieszo eroplanas, ir teipgi be PHILADELPHIA, PA. — 
jokio žmogaus, paleisti savo Vienas dantistas Daktaras Jes- 
kulkas staeziai in ta eroplana. se W. Laverty, szeszios de- 
Priesz szitokias kariszkas<apsi-‘ szimts metu žmogus, krito ne-
gynimq maszinas, dar nei vie- gyvas prie szeszioliktos ir Al-, Žuvusiojo lakūno eroplanas 
naš prieszas neturi tokio ėro- legheny Avenue. Ant jo polici-f labai žemai skrido ir eroplano sirengus pagelbeti Italijai, 
plano, kad galėtu tu kulku isz- jantai rado $12,224. Jo žmo- sparnas užkliuvo už kviecziu ------------------------ -
vengti. , na sako, kad jis nepasitikėjo

Tureclami hzitokius apsigy- ant banku, ir visa savo turteli 
nn^p ginklus bet kuris prieszas nesziojosi su savimi. Pinigai 
kelis sykius apsirokuos ir apsi- buvo in penkių, deszimts, dvi- 
mislys,'pirm negu’jis nutarė už deszimts, penkios deszimts ir 
sipulti ant musu kraszto. Butu szimto doleriu bumaszkas, 
jau sunku isz paszalu ir neti- Jo žmona, Stella sako, kad ji 
ketai užsipulti ant musu krasz- žinojo kad jis tiek daug pinigu 
to, kaip Japdnai buvo padare 
ant Pearl Harbor Salos.

Augszti karininkai sako, kad
(Tasa Ant 4 Puslapio)

arodo. Lakūnas Leitenantas 
Normen L. Jones stengiesi ero- 
plana augszcziau pakelti, bet 
jam nepasiseke ir erbplanas su
dužo in visa gauja žmonių.

TOKYO, JAPONIJA. —

su savimi nesziojasi, bet ji nie
ko negalėjo padaryti ir negalė
jo ji perszneketi, nes jis nepa
sitikėjo bankomis. Jis savo ta

PARYZIUS, PRANCŪZIJA. — Ameri
kiecziai, pasirenge dar kelis bilijonus dole
riu inpilti in Europa, negali tikėtis ar lauk
ti jokios dėkingumo isz tu Europos žmonių.

Europiecziai greieziau intarineja ir už 
visas blogybe kaltina Amerikieczius, negu 
jiems dekavoja už pagelba.

Ta neapykanta del Amerikiecziu dabar 
auga beveik visuose Europos krasztuose.

Vis tie szeszios deszimts bilijonu dole- 
Europa inpyleme per 
ir Europos apginkla- 
bedas, ir jie kaltina 
ir ta apginklavima.

riu, kuriuos mes in 
kaltina Korėjos kara 
vima už visas savo 
Amerika. už ta kara

Savo szirdies galumoje, jie gerai žino, 
kad Rusija yra ežia kalta, bet jie baisiai 
pyksta kai kas jiems tai primena. Jiems 
.deszimts metu, mums nei už deszimtuka 
nenupirko draugiszkumo ar dėkingumo!

Europiecziai dabar bedavoja, kad viskas 
brangsta, kad pragyvenimas prastesnis, ir 
jie pirsztais rodo in Amerikieczius. Jie 
lengviau ir saugiau kaltinti Amerikieczius.

Europiecziams labiausiai pikta, kad vis
kas taip sekasi Amerikiecziams. Jiems bai-

I v*, v a į v v —

Tolimu Rytu Karo Sztabas 8121 pikta prisipažinti, kad, nežiūrint to kad 
pranesza kad per tns menwius .\niei jĮ<a tįek bilijonu praleidžia ir visisz- 
Komunistai yra nuszove pen- . .
kios deszimts penkis Alijantu kai atiduoda, kad nežiūrint kiek ji pralei- 

K O R E J O J E ant apsiginklavimo, kad nežiūrint ko-
NESUSITAIKO

TOKYO, JAPONIJA. —
Alijantu atstovai karininkai 
sugryžo in Kaesong miestą dar— Atminties akys smailes

nes, neg kaktos. Ne dienos vei
kalus, bet szimto metu, kaip 
ant delno, ji turi. Viskas ten jau treczias sykis, 
aiszku... Ne tik perskaityti, 
bet pergyventi galėtu.

žemes su gerai įtaisytais ka kias dideles Taksas Amerikiecziai moka, 
rabinais

szitu nuszautu eropianu tar-nežiūrint viso to, jie puikiai, kaip ponainežiūrint viso to, jie puikiai, kaip ponai 
Amerikietis, po Vi

tu iszlaidu ir Taksu turi keturis ar pen- 
sykius daugiau pinigu, negu Prancūzas, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

syki stengtis sudaryti nors ko- P® buvo keturios deszimts gyvena H VISKO tUH. 
kia sutarti su Komunistais. Tai bombnesziu. en

‘ , Per ta laika Alijantu laku-
Tik kelios dienos atgal Ko- nai buvo skridę virsz prieszo kis 

(Tasa Ant 4 Puslapio) j (Tasa Ant 4 Puslapio) 1



• ‘ S A U L F, ” MAHANOY CITY, PA

Kas Girdėt
Vaitos Konferencija. Ameri
ka dabar be Stalino patarimo 
ar nagelbos gali visa tvarka

Rusija visomis^galiomis sten
giasi sutrukdvti ar net ir vi- 
siszkai suardyti Japonu Taikos 
Sutarti, bet Sovietam^, nenusi
seko. Amerika, San Francisco 
Konferencijoje turėjo gana bal 
su laimėti ir Japonijoje turi ga
na. vaisku nutildyti Sovietus.

Generolas Douglas MacAr- 
thuris ne'padare tokia klaida, 
kaip buvo padaryta. Vokietijo
je, kurion buvo insilcista So
vietai. Jis Sovietams neleido 
nei kojos inkiszti in Japonija. 
Ir, isz kitos puses, beveik visi 
Japonai pritaria Amerikie- 
cziains ir nenori Sovietu.

KARALIAUS 
:: SŪNŪS ::

nueisite su sūnum in giria, su 
szia szakele iiipalięskite burti- 
nike ir ji pranyks, o jus busite 
laisvi. Tai tares padavė kara
liui maža szakele.

AKYS

Ar Stalinui patinka ar ne, 
Japonu Taikos sutartis yra su
daryta.

Japonams reikės labai mažai 
iszmoketi už padarytus nuosto
lius. Stalino pareikalavimai 
yra atmesti ir nepripažinti.

Japonu Imperatorius pasilie
ka ant savo sosto, nors Stalinas 
buvo pareikalavęs kad jis butu 
nuteistas ir užmusztas. Gene
rolas Douglas MacArthur buvo 
Stalinui pasakos, kad Impera
torius pasiliks!

• Amerika stengiasi demokra- 
tiszka valdžia in vesti Japoni
joje- . .

Svarbiausias krasztas visoje 
Azijoje yra ne Kinija, bet Ja
ponija. Kinija turi baisiai 
daug žmonių, bet visa pramone 
randasi Japonijoje.

!Paežiam Stalinui gresia pa
vojus, ne isz Kinijos, bet isz Ja
ponijos.

Už tai Stalinas dabar, maty
damas kad jis negali užkariau
ti Japonija, nori kad ji liktųsi 
neginkluota, ir kad Amerikos 
vaiskas isz tenai pasitrauktu.

O Vokietijoje dabar tai tas 
pats darosi, kaip buvo po Hit
leriu. Du miįionjai jaunuoliu 
dalyvauja* Komunistu Jaunimo 
Parodoje. Visi vienodai apsi- 
i'en'ge, visi vienodai dainuoja., 
kalba, marszuoja ir mistiną. •

Vieszos parodos yra tokios 
paežius kaip ir po Hitleriu. Vi
si garbina Stalina ir pagieža 
lieja ant Amerikos.

Per tas parodas 'buvo pa- 
siunstas bendras jaunimo tele
gramas Stalinui: “Lai ilgai 
gyvuoja musu mokytojas1, va
das ir geriausias draugas, Did
ysis Stalinas!”

Tik vado vardas permainy- 
tas, o tarp tai ežia antri Nacia.

Vokietijoje mokyklos yra 
Komunistu valdomos.. Viską, 
ka rytu Vokietijos jaunimas 
skaito ar ko klausosi, yra po 
Sovietu priežiūra. Aplinkybes 
daug geresnes tani jaunuoliui, 
kuris,priklauso prie Komunis
tu Jaunimo Partijos.* Rytu 
Vokietijos j a u n i m o ateitis; 
Komunizmas!

Stalinas 'buvo nutaręs nesius
ti savo delegacija in San Fran- 
ciso. Bet kai jis pamate kad 
niekas apie tai visai nepaiso, 
jis staiga pareiszke kad Rusi
jos delegacija dalyvaus toje 
lyonferencijoje. Jis iki ipasku- 
tinuju dar vis vilties turėjo 
kad jam pasiseks Amerikie- 
czius iszstumti isz Japonijos.

Hitleris jaunimą prie saves 
prisitraukė. Stalinas dar ge
riau ir dar tikriau ta pati jau
nimą yra prisitraukęs.

Stalino sunkiausias darbas 
yra su senesniais žmonėmis, bet 
ne su jaunimu. Bet Stalinui 
reikalingi ir tie senesnieji, nes 
ju reikia armijos vadovybei, 
valdžios darbams, fabrikmas 
ir ūkiams, farmoms.

Lietuvaite raszytoja, M. 
Peczkauskaite yra pastebėjus: 
“Mėgstu vaikszczioti po kapi
nes. Niekur kitur tokia gili ra
mybe nevaldo mano sielos, 
kaip ežia, toje aszaru vietoje, 
Taip invaizdžiai stovi ežia 
priesz akis nepastovumas visu 
'žemes daigiu, tas tikras teisy
be, jog viskas tik irios pav'yda- 
los, ir nyksta szesželiai. Kaip 
kvaila ir juokinga isz visu jė
gų kibtis in invairias pavyda- 
las ir iiykstanczius szeszelius! 

szirdi 
grūda, 
szesze-

Ereliai skraido pavieniui, o 
varnos buriuojasi in pulkas; 
didvyriai mėgsta vienuma, o 
papaikeliai jieszko minios.

Prancūzu priežodis sako: 
Viena nelaime sząukia kita.”

Pypkes Dūmai

gENU senovėje gyveno gar
sus karalius, \vardu Argus.

Jo valstybe sieke didžiausius 
plotus. Visu srieziu gyventojai 
priesz ji lenkėsi ir jam duokles 
mokėjo.

Jis turėjo tris dukterys, ku
rias nelabai mylėjo. Jis dažnai 
savo žmonai sakydavo, kodėl 
jam Dievas sūnaus neduodąs ? 
Sztai karta ateina pas karalių, 
senelis ir pasako, jog jis susi
lauks sūnaus. \ Karaliaus 
džiaugsmas neapsakomas, nes 
turės valstybes inpedini.

Ir isztikro! Netrukus pagim
dė jo žmona sunu. Karalius la
bai džiaugėsi. Ir jam pagerbt 
sus'zauke visos valstybes gra
fus, kunigaikszczius ir kitus 
aukszto'S kilmes' žmones, kad 
jie pasilinksmintu, tai yra, pa
dare didžiausia balių. Visi 
linksminosi ir linkėjo kara
liaus sosto inpediniui laimes ir 
ilgiausiu metu.

Bet nelaimei, netoli buvo 
miszkas, kuriame gyveno pik
ta ragana. Jos žmones labai ne
kentė, nes ji nevienam blogo 
padare. Ir sztai, kad ir karaliui 
skausmą padaryti, ir ji atėjo 
nepraszyta in balių.

Ir kuomet visi reiszke linkė
jimus, ragana inejusi in sale 
tarė:

— Jus aukszti ponai linki
te sziam vaikeliui laimes ir il
go gyveninio. Asz jam irgi isz- 
reiksziu linkėjimą, tik ne toki 
kaip jus! Asz jums sakau vai
kelis augs Ilgi dvideszimts me
tu, po to mano girioje jis arba 
jo tėvas turės mirti. Tai pasa
kiusi iszejo ir pranyko.

Visi is'Zgirde toki linkėjimą 
labai nusiminė. Karalius isz- 
beges in savo kambari, apalipo. 
Jieszkojo kaltininkes, bet vel
tui. Visi da labiau pradėjo ne
apkęsti burtininkes.

, Slenka diena po dienos, me
tai po metu, ir nepamatai, žmo
gus, kaip pasibaigė gyvenimas. 
Sztai musu pažystamas kara- 

. liaus suirus nepamatė, kaip sto- 
, jo dvideszimtus metus.

Reiszkia, sziais metais ar jis 
Arba jo tėvas turės mirti. Kad 
to iszvengus, karalius iszleido 
lyg ir praszyma, kuriame jis 
prasze patarimu, kad iszven
gus nelaimes. Ir tam, kurio ge
riausias patarimas bus, teks jo 
viena duktė už moteri. ŽinonJia, 
daug gavo pasiūlymu, bet men
ki. Karalius ir jo žmona prasze 
ir Dievo pagalbos savo maldo
mis.

bet
nes

geibi ? Paklauso karalius.
— Paskiau sužinosi, 'bet 

dabar sudiev.
Karalius, gerai insižiurejes, 

pamate, jog ežia nepaprasto 
žmogaus butą, jame yra 
kas sielai patraukianezio, 
apie tai jis nelabai galvojo, 
pradėjo galvoti apie sunu.
> Atėjo diena, kuri karaliaus 
gyvenime yra svarbiausia. At
sisėdės su sunum ant arklio nu
jojo in giria. Tuojau instojo in 
tankumynu ir negalėjo isz jo 
iszjoti. Mat taip burtininkes 
buvo sutaisyta.

*Tik sztai stojo priesz juos 
biauri moteris ir pasziepian- 
cziu balsu tarė:

— Ar jau pasirengėte vie
nas kuris mirti ?

— Taip, asz pasirengiau, 
atsake karalius.

— Dabar asz tave turiu pa
kerėti, ir tu pavirsi in krūmą. 
Tavęs niekas neiszgelbes. Tai 
tariusi sieke karalių paliesti, 
bet jis ankseziau pasiskubino 
ir ja.paczia paverto in dulkes. 
Karalius pamatęs, kad jau jis 
liks gyvas ir puolė ant keliu 
dėkoti Dievui už iszgelbejima.

— Maloningas Pone ir 
Vieszpatie, Tu nei vieno žmo
gaus neapleidi nelaimėje, jei 
tik jis prie tavęs szaukiasi. 
Sztai asz esu žemes valdo v; 
bet Tu esi dangaus Valdovas 
manės. Asz Tau ko nori ta 
galiu aukoti.

Kaip tik mokiesi pasirodė jo 
pažystamas senelis ir tarė:

— Asz esu Vieszpats prie 
kurio tu szaukies. Tu prasziai 
sunaus, asz tau ji daviau, Tu 
prasziai ji gelbėti, asz ji isz- 
gelbejau. Asz esu tas pats se
nelis, kuris pas tave buvau alė
jas, tai tarė, pranyko!

ir 
ir

Karalius, gryžes namo, visos 
szalies valdovu apskelbė savo 
sunu, o pats instojo in vienuo
lyną, kad labiau galėtu Dievui 
pasiaukoti ir už savo padary
tus

Netrink akis kuomet koks 
trupinys inpuola. Paprastai 
iszimti krislus, trupinius isz ' 
akiu yra menka pasiekima, bet ' 
kad nors menka, mažai žmonių, 
iszskyrius gydytojus ir slau
ges, žino kaip ta padaryti- 
kas gali iszmokti kaip iszimti 
krislą isz akies. Jei krislas ar 
trupinys inšismeigia in akies 
pieveles, tai jau kitas dalykas, 
reikia kreiptis prie akiu gydy
tojo. Jei domes nebus kreipia
ma in tai, nors trumpam laikui 
galima netekti akies ir su laiku 
tas pakenktu ir kitai akiai, 
taip kad žmogus paliktu aklas.

Jei krislas liuosai laikosi 
akyje pirmiausiai reikia žiūrė
ti kad rankos butu szvarios ir 
jei galima nuprausti jas priesz 
pradesiant, nežiūrint kaip 
szvarios jos atrodytu. Paskui 
reikia paimti maža pagaliuka, 
degtukas gerai, ir juomi at
versti blaksztiena. Su kitu deg
tuku ant kurio apvyniota 'bil- 
kutis vatos, reikia krislą isz
imti. Szviesa turi būti labai ge
ra, kad ji atradus. Iszimk, leng
vai szluostant su vata ant deg
tuko apvyniota.

Akiu užžavimas yra rimtas 
dalykas, ir reikalauja greitos 
priežiūros. Visose atsitikimuo
se reikia surasti ir praszalinti 
priežastį.

Per diena, kad nors akys bu
tu szvarios, bet gatvių dulkes 
gali kur nors insismeigti, ir ge
rai kasdien akis plauti. Reikia 
iszvirti kvorta vandens ir jame 
isztarpint arbatini szauksztuka 
druskos, arbatini szauksztuka 
sodos, arbatini •szauksztuka 

' “’boric acid” ir arbatini szauk
sztuka glycerine. Pripildyti 
taip vadinama akies puoduką 
(eye cup) ir abi akis plauti. 
Liekama, vandeni laikyti di
džioj bonkoj. Užteks per kiek 
laiko.

Vientik fabrikuose bledies 
padaryta iki $50,000,000 in me
tus per netekimą regėjimo, tas 
neinima. pragaišti paežiam dar
bininkui ir jo szeimynai.

nusidėjimus atsilyginti.

Sveikas, Gyvas 
Kaimyne

— Girta merga visu glamo
nėjama, bernu cziupinejama.

— Su saule lyja, karalius 
duonos neteko!

— Mainosi laikai ir mes su 
jais.

eiti.
Kad

Kaip kvaila dėti savo 
tai, kas turi mirties 
ga u dy t i n y ks t a ncz i us 
liūs.”

Nėra Gražesne Už
Musu

Stalinsa jau net per kara tu
rėjo aki ant Japonijos. Vaitos 
Konferencijoje jis .įpielu noru 
suliko su Prezidento Franklin 
D. Rposęvelto praszyinu kad

- Sovietai stotu mums in pagel
ba. Už ta pagelba jis paprasze 
kelis Japonijos gabalus, kaip 
kelias salas ir Mandžiurijos 
užvlesžpatiivima. Bet po karo 
Stalinas ^pasiėmę, užgrobė ne 
tik Mandžiui;ija, kelias Japoni
jos dalis, bet ir puse Korėjos ir 
visa Kinija. Ir visa tai jis pa
sisavino už mažiau negu viena 
sanvaite lengva kariavimo, kai 
karas .jau buvo baigtas.

Bet iszrodo, kad San Francis 
co Konferencija tai ne antra

Brodway Ulyczia, New York 
mieste

Kur ofisai stiebiasi in dangų
Nėra gražesne už musu

“peczia,”
Kur medžiai duoda pavesiu.
Puosznios ulyczios ar mažas

• , ' takas
Tai tas pats tiems, kurie 
Keliauja jais.
New Yorke ar kaimelyje 
Galima taip pat 
Rožancziu birbenti 
Ar Nusidėti
Tai kas, kurio keliu
Keliaujame,
Bile tik drąsiai einame
Nors szirdis plyszta viduryj.
Brodaway ulyczioj saliunai 
O kaimelyje bijūnai.

i

Viena karta, atėjo tas pats 
senelis pas karalių, kuris isz- 
pranas'zaVo apie sūnaus gimi
nia ir tarė;

— Asz esu tas pats, kuris
Jums pirmas pasakiau apie su
nu. Dabar atėjau vėl pasakyti, 
kad nei Jis, nei jus nemirsite 
ir liksite sveiki! Sztai, kuomet

Žaidi nl a s prasideda tuo, 
vienas žaidėju pradeda aut yie- 
nos kojos eilių tarpais szokti ir 
prie vieno ju kreipiasi, sakyda
mas :

— Sveikas, j 
ne!

Tasai atsako:
— Acziu, esmu sveikas, 

kaimyne! Ir szoka paskui jo.
Nuszoke eilių galan, vienas 

szoka in kaire puse, antrasai in 
deszine ir susitinka antrame 
eilių gale. Pirmasai vėl klau
sia:

“NOVENA”
Stebuklingo Medaliko
Dievo* Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
»

kasniy-
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— Kaip gyvuoji, kaimyne ?
Tasai atsako:
— Kaip matai, tiktai, asz 

laiko neturiu.
Szi karta jiedu pasirenka po 

kaimyną ir szoka jau keturiese. 
Žaidimas tokiu bildu tęsiasi, 
ko], pagaliaus, visi žaidėjai at
sidūrė szokaiicziuju aut vienos 
kojos eileje.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at-

^Pirkie U. S. BoilUSlįsilyginsi, ar ja paremsi!

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo 
No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No.102— Prakeikta, meilin
gas krįminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz Lietūviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. R,

apraszy-

apysaka 
szimtme-

No.lll—SF.iupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: ! 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- j 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, h 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą.; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

No.176—A-Be-C.ela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkplas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu; Peleiiiute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus'prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigias turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.l34-^-Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Ražbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo," Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko; Osieczna., 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokęįpinka Beniadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 poslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tanias, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c. .

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui;' 
Per Neatsarg'uma iii Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz-" 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; Meszla-vežis; Graipas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyno. 
Apie 100 pusbapiu35c.

No.166—Apie Simus Mai
klams ; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gūdras Piemenis ; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymfii; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 

. Paveikslai. 20c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu .Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180j/2—Kvitu K n y g u t o 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

N o. 194—T r timpas Kat ali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

v .

No.196—Stacijos arba Kai- 
Kristuso

Verksmai 
prie Ap

Pa

varija Viesz. Jezuso 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu-r 
su Jezuso Kristuso, Kn 
reikalinga ant Gavėnios.
gal scnoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszgany tojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolima. 10c.■ "t

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jczu Krisiu. 
Pūkius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

Nb.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officiuin. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

tV Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino M6- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

ĮypjV Nepamirszkite dadeti 
despimtuka ekstra del prisiuu- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

i
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Apie Užmūryta Moteria
vienas isz puikiausiu ant visoDUMUNIJOJ seni gyventojai' 

da ir sziandien apsakinėja i 
senoviszka apsakymą a p i e 
kliosztori, kurio da ir sziandien 
stovi ant kalnelio. Prie kliosz- 
toriaus stovi devyni dideli ak
menys, o tarp tu, devyni dideli 
szulinys vandens, vadinamu 
“Manoles Szulinys” kurio pra
džia buvo labai liūdna.

Daugelis metu atgalios, ko
kis tai Rumuniszkas kareivis j 
vardu Negenas, gavosi in neva-' 
le Turkiszko Sultono Šėlimo. 
Būdamas nevalioja praleidine- 
jo laika laviname arkitekturos 
(statymu namu), o supratęs 
gerai savo profesija, mokslą, 
apsiėmė prižiūrėti statymą pui-i 
kio Turkiszko maldnamio. Sul- 4 . . , .tonas pradžiugo taip puikiu 
darbu, apdovanojo Negenui 
liuosybe ir liepe gabenti in sa
vo tevynia, ir davė jam užtek
tinai mate.rijolo del statymo 
saupalociaūs.

Paimdamas su savim devy
nis geriausius darbininkus in 
Rumunija, nutarė pastatyti 
maitinami ant garbes savo liuo- 
sybes, kokio kito nesirado vi
sam sklype.

Iszrinkus puikia vieta, pra
dėjo statymą maldnamio, bet 
darbininku stengimai ėjo ant 
niek, nes po kožnai nakeziai 
piktos dvasios sunaikino visa 
darba, kas buvo per diena 
pastatyta.

Viena nakti, vyriausias isz 
darbininku vardu Manoli turė
jo nepaprasta sapna. Slaptin
gas balsas ji apserginejo, buk 
pradėtas maldnamis niekad ne
bus užbaigtas, jeigu neinniurys 
in niūrus gyva motere, kuri 
pirmiausia pasirodys isz ryto 
prie tosios vietos.

Pabudęs isz miego, Manelis 
alpsake apie savo sapna savo 
draugiams ir visi prisiege, jog 
paaukiaus pirmutinia motere, 
ar mergina kuri prisiartins taji 
ryta prie muru.

Praszvitus, Manolis užlipo 
ant augsztu rusztavoniu žiūrė
damas po visa aplinkinia, ir 
sztai su didelia baime paregėjo 
prisiartinant savo mylima jau
na paezia, kuri jam nesze pus- 
ryczius.

Manolis mėtėsi ant keliu ir 
melde dangaus idant nuleistu 
tvana idant jo pati negalėtu 
prisiartyt prie muru. Norints 
pradėjo lytie, jog visa aplinki
ne 'buvo užlieta bet motere žen
gė narsiai be jokios baimes.

Vėla pradėjo melstis. Tame 
laike pakilo baisi viesulą kuri 
iszverte medžius ir akmenis. 
Motere vis artinosi prie muro 
ir ant galo pasisekė giluknin- 
gai pribūti.

Su džiaugsmu priėmė ja mū
rininkai, bet Manolis buvo isz- 
bales. ir visas drebėjo isz gai- 
lesties.

Nuvedė ja prie skyles mure, 
kuri buvo palikta del to niierio, 
liepe ten atsistoti ant juoko, o 
jie tame laike nevos*ja ketino 
užmūryti. Isz pradžių motere 
isz to juokėsi, 'bet greitai persi
gandę), jog ja ant tikrųjų pra
dėjo užmuryt. Norints melde 
ir verke, 'bet szirdis darbininku 
ne susiminksztino, trumpam 
laike aptilo szauksmai nelai
mingos.

Slaptingas prana szavimas 
iszipilde. Mūra jau nesugrio- 
vinejo dvasios, o kada likos 
maldnamis užbaigtas, buvo tai)

svieto, o Negeno szirdis neisz- 
pasakytinai džiaugėsi, bet Ma
linius nesidžiaugė isz to, nes 
per tai neteko savo mylimos 
pacziules.

Kada vis.as maldnamis jau 
buvo pabaigtas, o darbininkai 
ketino sugryžti in savo tevynia 
Negenas isz to nusiminę nes ne
norėjo idant darbininkai pribu
vę in tevynia pastatytu pana- 
szu narna isz planu padirbtu 
per Negena. Paskutinių diena 
užprasze visus darbininkus 
idant eitu ant stogo. Kada visi 
buvo užlipia, atėmė kopeczius 
ir paliko juosius idant mirtų 
isz bado!
Mūrininkai mistino, kokiu bil
du galėtu nulipt, bet visi rado 
mirti, geisdami nulipt nuo sto
go, o puldami žemyn, likos per
manyti per deives in didelius 
akmenys, kurie da ir sziandien 
guli prie tuju muru.

Tik Manolis vienas ne misli- 
no apie iszsigelbejima. Iszgir- 
des viena diena baisa savo my
limos pacziules szaukenti ‘‘Ma
noli, Manoli!” Szoko nuo sto
go, o aszaros, kurias iszliejo isz 
skausmo szirdies, pakilo in 
szulini, kuri žmones pramynė 
“Manolo Szuliniu.” —Qalas.

Tėvo Padėjėjas
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Ne karta atsitinka, 
Jog szuiiys yra daug 

laiiningesnais už 
žnionys, 

Kaip tai atsitiko New
Yorke,

Kur turtinga ponia, 
Mirdama, paliko 

, testamente, 
Konia visa savo turtą 

del savo szuniu!
Matyt, jog pas tokias 

motere,s,
Szuo turi didesniu 

ženki yvuma, 
Nekaip daugeli alkanu 

vaiku!
Tegul dabar tie szunys 

apverkineja,
Mirti <*>avo ponios,

Nes nuo žmonių toji 
ponia,

Neužsitarnavo ant 
gailesties.

Duoslumas

jVEDipELIAME Rytu mies
telyje gyveno vienas teisin

gai tikis ’(Mahometo pasekė
jas), nors ir turėjos gera dvara, 
namus ir ūki, bet negalėjas pa
dengi visu savo reikalavimu 
pajamomis nuo žemes. Buvo 
aiszku, kad jam reikia užsiimt 
szalia su kaimo ukiu, kokia 
nors preky ba arba amatu. Bet 
miestelis menkas, apyvarta ne
teikdavo jokios vilties uždar
biui. Ir sztai jis pardavė savo 

visa li- 
ir persi-

U t VclZlU-

bieziuli man rei-,
kambarys sve-i

I

iszgali niokot. į

gyventoju. Szeimininkas atėjo J stovi didelis visztininkas kaip 
ir pareiszke:

— Mielas 
kalingas tas 
ežiams, kurie
Paliuosuok ji!

— Pamanyk, szeiminiiike:
i

Kur man dėtis, jeigu tu mane, ke, kieme.
iszvarysi? Nusiminime suszuko
geradaris:

Žmogui, iszdalinusiam ne-' 
turtingiems visa savo

tiktai dabar esąs tuszczias. 
Naktys dabar sziltos, tu ten 
puikiai insitaisysi.

— Hm... dėkoju tau! Atsa
ke suelgetcjes geradaris. Ir nu
gyveno visus metus visztinin-

Vėlai vakare sugryžo tėvas 
isz darbo, Jis ka tik beinsten- 
gė pakelti nuvargusias kojas. 
Inejo tėvelis pirkion, atsisėdo 
už stalo ir sunkiai atsiduso.

— Ko tu dūsauji, tctuszeli“? 
Pa klausė mažassūnelis.

— Labai pavargau, daug 
dirbau, atsako lovas.

Rytojaus diena, vos szvin- 
tant, vaikas pakilo ir greitai 
apsirėdė. s

— O-gi kur tu taip anksti 
rengiesi ? Paklausė motina.

— Eisiu su tetuszeliu dar
ban. Noriu jam padėti.

Tėvas nusiszypsojo. Jis buvo 
linksmas, kad pas ji auga padė
jėjas.

\A/V\/VVVVVVVV\ZS/\AZVVV\/\/»• %

Nežinojo Ar Tai 
Josios Vyras

Mikas Knybsztukas, kuris' už 
gyvasties buvo tikru niekadeju 
mirė ir turėjo, dideles laidotu
ves. Kunigas pasako pamokslu 
iszgirdamas Miką lyg padan
ges už jojo “gerus darbus” 
kad buvo geru ir mylincziu vy
ru, geru tęvu, geru kaimynu ir 
darbininku, blaviu žmogum ir 
geru kataliku, neapleisdamas 
niekad misziu.

Naszle klausydama tu isz- 
gyrimu per kunigą, pasznaibž- 
dejo deszimts metu Antanukui 
in ausi:

— Antanuk, eikie tu prie 
grabo ir pažiurekio ar tikrai 
jame guli musu tėvas.

* * *
Prietelis duos tyu gera 

paturima,
Svetimas paduos 

paszelpine ranka, 
O gimines uždarys duris 

priesz tavo nose, 
Kada eisi pas juos 

melsti pagelbės.
Tikra teisybe, ane!

* * *
Ten kur arti 

Eliza'bethporto, 
Yra mažas miestelis, 

Ton randasi Lietuviu, 
• Bet maža nauda 

isz ju.
Retai kas laikraszti 

skaito,
Tiktai guzute paiso, 
Ba kokia, per nauda 

del j u, 
Del tokiu tamsumu ?*

Skaito, paskui in 
szali padeda, 

Tuo,jaus in gėrimą vieta 
nusiduoda, 

O kaip buna jau, 
per daug, 

Tai isz ten turi 
trauktis szelauk!

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

* * *
Ana diena mano bosas 

suko in mane, 
Kad asz indėczia sekante 

žinute in “Saule,”
Žinute skamba szitaip: 

Lai bus “Szirdinga Acziu,” 
Už tai, kad visi tie, 

Del kuriu laikrasztis buvo 
sulaikytas, 

Staiga prisiuntineja 
užmokesti.

Ir kaip jau buvo pasakyta, 
Kad sunkus yra žmogaus 

gyvenimas, 
Be laikraszczio “Saules.” 

Taip ir yra!
Žinoma, brangus skaitytojai, 
Kad iszleidinete laikraszczio, 

Tai daug kasztuoja, 
Todėl, turime nuolatos 

kalbint, 
In j lis u szirdis,

Idant atsilgintumet.
Taigi, ir asz tariu visiems, 

“Szirdinga Acziu!”

Platinkit “Saule”

sklypą žemes pavertė 
kusi turtą in pinigus 
kele iii dideli miestą.

Kaip ir kiekvienas
velis, jis nuėjo in vieszbuti, isz- 
nuomavo nuo ■ szeimininko 
kam'bari ir insitaise jame. Isiz- 
tisas dienas jis vaiksztinedavo 
prekybinėje miesto dalyje, žiū
rinėjo inMeszine ir in kaire ir 
galvojo, nuo ko ežia pradėjus; 
gi vakare sėdėdavo pas sa^’e 
namie vieszbutyje ir prie jtio- 
dos kavos kaTbejo.su nauju pa- 
žinstanin apie savo veikimus.

Jam patardavo tai viena, tai 
kita. Bet ne vienas isz siūlytu 
bizniu jam nepatiko. Vienas at
rodė jam perdaug varginan- 
cziu; kitam, jis truko pinigu ir 
visi jie, in krūva paėmus, atro
dė jam netikrais ir teduodan- 
cziais maža, pelną.

Karta bastydamasis gatvė
mis, jis praėjo pro szventykla 
ir pamate joje didžiule minia 
žmonių, klausiusiu ehadžos pa
mokslo.

— Ehe, pamanė teisingai 
tikis, turbūt chadža skelbia ka 
nors indomu, jeigu žmones taip 
susieina prie jo.

Pagalvojo, ir pats inejo in 
szventykla.

Chadža savo pamoksle sa
ke:

— Teikite dovanas .netur
tingiems! Ka jus atiduosite ne- 
turteliaTUM, Ahiclbis gražius 
jums desziniteriopai!

— Palauk, pamanė teisin
gai tikis, tos prekybos asz ir 
imsiuos! Teikti dovanas netur
tėliams užsiėmimas ne vargin
gas; Alachas, skolų mokėto
jams iszgalis; tas dalykas ge
ras, o ir tikras, jeigu jau chad
ža skelbia isz paties korano.

Jis nuėjo isz szventykios in 
savo vieszbuti ir pradėjo teikt 
dovanas neturtėliams. Teike 
dovanas ta diena, teike kita.

Szeimininkas norėjo inkvept 
ja;ni proto ir tarė:

— Geradari, pasilik ir sau 
ka nors!

— O, ne! Atsake teisingai 
tikis. Kuodaugiau asz iszdaly- 
siu neturtingiems, tuo geriau, 
juk asz gausiu desziniteriopai!

Ir jis dalino savo turtą, kol 
pats nepasiliko su tuszcziomis 
rankomis.

Tuo tarpu atvažiavo nauju

Pasiskaitymo Knygeles

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Velniszka Maluna,
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Atėjo i)amsaris’, vėl atėjo 
szeimininkas ir pareiszke:

— Klausyk, asz prisipir-’ 
, kau yisztu, man reikalingas

szeimininkas negalėjo nusidėt visztininkas. Eik lauk isz ežia! 
ir tarė jam: — Gerai, 'bet kurgi man de-

— Gali da pabūt pas mane, tis?
Apaczioje kavinėje, asz turiu — (.) asz ka žinau? Augliu 
kerte. Jeigu tu ten truputi su- kambaryje yra vietos, visuo

met pasilieja, vietele virsz aug
liu. Jeigu nori.

— Asz pasiruoszes. Juk ta
vo visztininke buvo ne geriau!

Ir sztai vargszas pasitaisė 
savo 'patuia augliu kambaryje 
ir nugyveno ten du metus, pra
leisdamas savo menka buvoji
mą, kaip sunkia naszta.

Viena puiku ryta, juodas, 
kaip puodis, iszlindo isz savQ 
kambariuko. Jis nuėjo in mies
tą, atsisėdo ant akmens, susi
maustė apie savo prakeikta gy
venimą, apie tai, kaip butu ge
rai padaryt jam galas, ir iszsi-

siriesi, tai puikiai galėsi mie
got.

Visa puse metu
vargszas, susirietęs

miegojo

kertėje.
Karta ve! atėjo szeimininkas 

ir pareiszkia jam:
— Klausyk, bicziuli, mies

te greitai bus muge, mini reika
linga kiekviena mano namu 
kertele. Tavo vietoje turi per
nakvot turtingas-pirklys. Juk 
tau ir taip 'buvo joje ankszta.

— ■ Bet kur-gi man dėtis?
— () kas man darbo ? Vie

nok, ar žinai ka? Mano kieme

Ever thrill to the sight of a 
sabre-winged jet fighter —out- 

racing the sound of its own engines as it knifes through 
the summer sky?
Whenever you see this exciting — and reassuring — spec
tacle, remember the crew chief you see here, crouched in 
the engine compartment of an F-84. Remember that it’s 
men like him, with their patient tuning and tooling, their 
superb intelligence and skill, their devotion to your defense, 
who keep these jets in the air. Hornet-ready at an in
stant’s notice to protect your family and you.

Remember also that defense is your job, too. And one of 
the most important ways you can do that job best is to 
buy U. S. Defense* Bonds. For your bonds help keep 
America strong economically, just as the Air Force helps 
keep her strong militarily. And it’s this combined strength 
that protects your town, your home, your right to work 
and prosper in peace. For your security, and your coun
try’s, too, buy Defense Bonds regularly — through the 
Payroll Savings Plan where you work or the Bond-A- 
Month Plan where you bank.

The U. S. Defense Bonds you buy give you 
personal financial independence

Remember that when you’re buying Defense Bonds you’re 
building a personal reserve of cash savings. Money that will 
some day buy you a house or educate your children, or support 
you when you retire. Remember, too, that if you don’t save 
regularly, you generally don’t save at all. Sb go to your com
pany’s pay office —now—and sign up to buy Defense Bonds 
through the Payroll Savings Plan.
Don’t forget that bonds are now a better buy than ever. Be
cause now every Series E Bond you own automatically goes 
on earning interest every year for 20 years from date of 
purchase instead of 10. This means that the bond you bought 
for $18.75 can return you not just $25—but as much as $33.33! 
A $37.50 bond pays $66.66. And so on. For your security, and 
your country’s, too, buy U. S. Defense Bonds now!

*U. S. SAVINGS BONDS ARE DEFENSE BONDS

BUY THEM REGULARLY!

The U. S. Government does not pay for this advertising.
The Treasury Department thanks, for their patriotic donation, 

the Advertising Council and

blaszkiusiai eme krapsztyt laz
da smėlyje: staiga, kas tai ? 
Kas žibterejo taip ryszkiai?

Jis pakele radini, tai pasiro
dė brangus akmuo. Jis eme at- 
kasinet smėli ir neužilgio isz- 
kase dežele, beveik supuvisia, 
bet pilna brangenybių.

Skubiai surinkęs brangeny
bes ir nuvalęs jam, jis nubėgo 
in prekybine miesto dali. Auk
sakaliai užmokėjo jam už radi
ni paskirta suma.

' Jis tuojau nuėjo in vieszbu-. 
t i, užsikabino anglių kambary
je ir perskaitliavo 'pinigus* pa
sirodė lygiai deszimteriopai 
palyginus su tuo, ka jis buvo 
iszdalines neturtingiems, ne 
dauigiaus ne mažiau!

Jis džiaugsmingai užmokėjo 
svetingam szeimininkui už bu- 
ta^ suvyniojęs indidejo likusia 
suma in savo diržą ir pasuko 
savo pėdas linkui szventyklos.

Ten vėl 'buvo juodai, juodai 
nuo žmonių susirinkusiu, klau
syt chadžĮo. Teisingai tikis 
prasistūmė in prieszaki pa
klausyt apie k a kal ba.

— Teikite dovanas netur
tingiems, kalbėjo chadža, ka, 
jus duosite neturtingam, Ala
chas gražins jums deszimterio
pai ! ,

-— Ei, žmones! Suszuko tei
singai tikis. Tai ka jums pasa
koja tas gudrus pamokslinin
kas, tikriausia tiesa, asz tai ga
vimu isztyriau. Alachas už vis
ką atiduoda deszimteriopai. 
Bet tai darydamas jis stato 
isziokiasi tokias mažas sanly- 
gas: puse metu reikia nugy
vent kavinėje, metus vietinin
ke ir du metu augliu kambaiy- 
je. Jeigu jus norite visa tai pa
daryt, jusu valia. Kas lieczia 
mane, tai asz prisisotinęs iki 
kaklo ir daugiau neduosiu ne
turtėliui ne vieno mažyczio pi
nigėlio.

----- GALAS-----

Kaip Užlaikyti 
Sveikata

Kad nori užlaikyti sveikata, 
Neturėk ant visko akvata, 
iNdgerk guzutes
Nerūkyk cigaro.'
Nerūkyk nei cigaretu, 
Kad plaucziai put nepradėtų, 
Alucziaus mažai ragaukie, 
O taboko nosin visai netraukie! 
Žiūrėk kad graszi visada 

turėtum, 
Ant senatvės kiek susidetum 
Darba kad gausi tai laikykie 
Gerus laikraszcziusi užsi- 

raszykie,
Ypatingai “Saule” sau 

užsiras*zykie,
Turėdamas laiko vis 

skaitykie,
Nuo guzutes protas silpsta^ 
Nuo cigaru kūnas ilsta. 
Cigaretai plau'czius pūdo, 
Kad nelieka anei grūdo, 
Nuo aluezio kakta kaista, 
Nuo taboko galva svaigsta. < 
Be pinigu nuliūdimas, 
O be darbo nuobodumas, 
BeTaikraszczio kaip paikas, 
Nežinai ne kokis kur laikas.
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“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

Žinios Vietines *
— Vėsus ir nepastovus 

oras;
— Subatoj pripuola Szven-Į 

to Mykolo x^rkangelo, o Tauti
ne švente': Vilkaitis. Ir ta die
na: 1914 metuose Italu-Turku 
karas prasidėjo; 1503 m., Lie
tuvoj apskelbta instatymai; 
1531 m., Drąsuolis Balboa atra
do Pacifiko mares.

— Kita sanvaite? Nedelioj 
pripuola dvideszimta Nedelia 
po Sekminių, taipgi Szvento 
Jeronimo. Ir ta diena, 1559 m., 
Lietuviai padare sutarti su 
kryžeiviais; eiti in kara priesz 
Įtūžus.

— Czedinimo laikas pasi
baigs Nedelioje, todėl laikro
džiai, ir laikrodėliai turi būti 
atsukti viena valanda atgal 
(Eastern Standard Time).

i- — Panedelyje pripuola pir
ma diena Spalio (Oct.). Mene- 
sis paszvenstas ant garbes 
Szv. Ro'žancziaus. Taipgi Szv. 
Ėemigijo.

— Utarninke pripuola 
An i uolu Sargu. Ir ta diena: 
1943 metuose Amerikos Penk
toji Armija inmarszavo in Ita
lijos miestą Naples; . 1946 m., 
vienuolika Naciu 'buvo pa
smerkti mirties bausme ant 
kartuvių, už kariszku prasikal
timus, o dvyliktasis Martinas 
Bormanu, kuris nebuvo sugau
tas buvo pasmerktas taip pat 
būti pakartas kai tik buvo su
gautas, trys kiti buvo pasmerk
ti iki gyvos galvos in kalėjimą; 
1252 m., Mindaugas priėmė 
Lietuvos Karaliaus vainiką; 
1421 m., Popiežius patvirtino 
pirma Lietuvos vyskupą. „
’ — . James Stephany, 29 me
tu senumo isz miesto, likos su
aresztuotas už vagyste ir pa- 
tųbdintas in Pottsvilles kalėji
mą.
; —- Musu senas skaitytojas 
ponas Jurgis Pužas, gerai ži
nomas biznierius isz Girard- 
villes, lankėsi mieste su reika
lais ir prie tos progos atlankė 
ltSaules” redakcija, atnaujin
ti savo prenumerata už laik- 
raszti *“ Saule. ” Acziu už atsi
lankymą,

— Sekantieji angliakasyk- 
los mokėjo savo darbininkams: 
Įiugsejo 27 — Locust ir Conti
nental; Rugsėjo 28 — Midval- 
ley ir Germanto.wn.

Szitas, akis iszvertes žmo
gus dabar randasi * Teheran 
kalėjime. Jis yra Khalil/Pa- 
hamasebi, kuris yra nužudęs 
Irano kraszto buvusi Minis
ter!, Ali Razmara. Nors jis 
gerai žino kad teisme jo lau
kia mirties bausme, bet jis 
nesirūpina, nesigaili ir ne
paiso.

KALĖJIMAS
VIETOJ VAISKO

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvideszimts dvieju metu am
žiaus Edward Alfred Taber nu
tarė eiti in kalėjimą o nestoti 
in vaiska. «

Teisėjas J. Cullen Ganey da
vė jam pasirinkti ar kalėjimą 
del metu ar vaiska.

Jaunuolis pasiaiszkino ko
dėl jis nenori ir negali stoti in 
vaiska. Jis sako kad jis turi už
laikyti ir prižiūrėti savo moti
na, kuri yra pusiau akla. Bet 
teisėjas jam priparode kad jis 
turi tris ženotus brolius, kurie 
gali tinkamai savo motina pri
žiūrėti. Bet jaunuolis sako, kad 
broliai nesutinka ir nei vienas 
nenori motinos prižiūrėti! Tek 
sėjas sako, kad ežia tik sa- 
mokslis tarp visos szeimynos 
palaikyti ji isz vaisko.

NESUSITAIKO
KORĖJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

munistu atstovai, supykę ap
leido tokia Konferencija.

Nors dabar jau vėl visi ta
riasi, bet nematyti jokios vil
ties kad jie prieis prie kokios 
nors iszeities.

Komunistai intarineja Ali- 
jautus, kad buk Amerikos ka- 
riszki eroplanai apszaude ir 
susprogdino vietas labai arti 
Kaesong miesto, kur, sulyg 
bendro susitarimo, nei vienas 
neturėjo savo kareivius ar ero- 
planus leisti.

ŽUVO VYRAS IR
KŪDIKIS

KOMUNISTU |
NAMAS SUSPROGO

i

FERMIGNANO, ITALIJA. 
—Komunistu Partijos namas 
susprogo Fermignano mieste, 
trys moterys Komunistes buvo 
užmusztos ir trisdeszimts žmo
nių buvo sužeista. h v ‘

Komunistai buvo' surengė 
szoki ir balių, užsidirbti kiek 
pinigu.

Namai susprogo, kai visi Ko
munistai jau buvo toje salėj e 
susirinkę. Kaip ir del kurios 
priežasties tas namas susprogo, 
policijantai nežino; bet jie spe-[ 
ja, kad ežia buvo gryna nelai- 
eme, ir kad nieko negalima kal
tinti.

55 EROPLANAI 
NUSZAUTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

penkios deszimts tris tukstan- 
czius sykiu.

Nepraneszama kiek lakunu 
žuvo tuose eroplanupse.

Komunistai gresia didžiau
sias pavojus nuo musu eropla- 
nu, kurie ardo jo kelius ir 
vieszkelius. Per tuos tris mene
sius musu lakūnai sudaužė 
prieszo szesziolika tukstaneziu 
sunkvežimu, troku, szimta de
szimts traukiniu ir daugiau 
kaip penkis tukstanezius freit- 
kariu.

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais 1 iJ

160 Puslapiu i,'

8 col. ilgio, 5% col. plbczio 
Iszaiszkma sapna ir kh» P 
ateitoje stosis. Su priedu ? * 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- ! r 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su y 
užsakymu;

Tiktai,. . . $1.00 :
Saule Publishing Co., h 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. •

Shenandoah, Pa. — Juozas 
Vjsznefskis, angliakasis' nuo 
213 So. Catherine uly., randasi 
Locust Mt. ligonbute del gydy-

įHT A - B - CELA'^sSi
arba pradžia 

SKAITYMO 
. ...ir... 
RASZYMO

F

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

SAULE Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

mo. Jisai likos skaudžiai su
žeistas in koja ir alkuna per 
nupuolimą anglies Hammond 
kasyklose.

Tamaqua, Pa. — Tūkstantis 
svaru dūlio, dinamito susprogo 
Atlas Powder kompanijos fab
rike, Reynolds miestelyje, ne
toli nuo Tamaqua miesto. Trys 
darbininkai, kurie dirbo apie 
penkios deszimts pėdu nuo tos 
vietos, vos spėjo pasitrliukti. 
Susprogo du fabrikai nuo to 
dūlio. Tas trenksmas isznesze 
langus apylinkes namu. Fabri
ko virsizininkas Max E. Colsen 
spėja kad iszkados padaryta už 
apie $125,000.

Girardville, Pa. — Gerai ži
nomas biznierius, ponas Jurgis 
Pužas, su paczia, duktere Va
lerija Seitzingeriene, taipgi 
ponios: Ona Bilskiene ir J. La- 
koniene, motoravo in Blooms- 
burga, kurie lankėsi in 
‘ ‘ Bloomsburg Fair ’ ’ jomarka, 
taipgi svecziavosi pas pons. J. 
Yoczius. (Ponia Yocziene po 
tėvais vadinasi Pužiute.)

KOMUNISTAI
UŽSIPUOLĖ ANT

AERODROMO
SEOUL, KORĖJA. — Ko

munistu eroplanai užsipuolė 
ant Kimpo aerodromo, bet jo
kios iszkados nepadare. Vienas 
eroplanas buvo nuszautas, kai 
Amerikie ežiai lakūnai pakilo 
juos pasitikti.

Alijantu armijos vėl rengiasi 
pultis ant “Heartbreak 
Ridge.” Szitas kalnas yra la
bai svarbus mums ir prieszui ir 
už tai tiek daug kraujo yra 
ežia pralieta. >

Alijantu sztabas pranesza 
kad Komunistai neteko dau
giau kaip tūkstanti savo karei
viu, kai jie viena nakti stengie
si szita kaina atsiimti.

Du Kiti Žuvo 
Automobiliu

Nelaimėse
PHILADELPHIA, PA. — 

Vienas kūdikis ir jaunas vyras 
žuvo ant Lincoln vieszkelio, ne
toli nuo Coatesville, Pa., kai 
automobilius nukrypo per 
daug in kaire ir susimusze su 
kitu automobiliu.

Devyniolikos metu amžiaus 
George E. Long, isz Coatesville 
vairavo viena automobiliu. Kū
dikis Howard Wayne Smith, 
tik vieno menesio, buvo antra
me automobilyje. Kūdikėlio tė
vai buvo sužeisti.

Kareivis isz Indiantown Gap 
buvo užmusztas ir du kiti buvo 
labai sužeisti, kai j u automobi
lius sudužo in medi szalia 
vieszkelio, netoli nuo Lebanon 
miesto. >

KOMUNISTAI
PALEIDO KUNIGĄ

EUROPIECZIAI
U. S. PAVYDI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Minersville, Pa. — Ponia 
Anele Rynkievicziene (Rynca- 
vage) isz miesto, aplaike tele
grama nuo valdžios, buk jos sū
nūs kareivis Cpl. Thomas J. 
Ryncavage, 23 metu amžiaus 
žuvo ant kares lauko Korėjoje 
Rugpiuczio 27-ta diena. Paliko 
savo motinėlė ir viena seserį.
Prigulėjo prie Szv. Prancisz- 
kaus parapijos.

22 ŽUVO TEATRE

Teatro Sales Lubos 
Ingriuvo

SAO PAULO, BRAZILIJA. 
—Dvideszimts du žmones žuvo 
ir penki szimtai buvo sužeista, 
kai krutamu j u paveiksliu sales 
lubos ingriuvo Sao Paulo mies
te. Teatro namas buvo labai 
senas ir jau reikėjo ji seniai 
uždaryti. Nelaime atsitiko Ne
delioj, po pietų, kai sale buvo 
pilnutėlė žmonių.

Saržentas Arthur D. Ekis, 
dvideszimts keturiu metu am- 
žiaus kareivis isz Marienville, 
Pa., ka tik parvažiavęs isz Ko
rėjos užsimusze. Jo brolis ka
reivis ir Kenneth E. McNanny, 
isz Chicora, Pa., buvo sužeisti. 
Jie teipgi ka tik buvo parva
žiavę isz Korėjos.

Keturios deszimts dvieju 
metu troko draiverys William 
J. Brannan, isz Chesterio, Pa., 
buvo užmusztas netoli Avon
dale, Pa., kai jo trokas nusi- 
verte nuo kalno szalia viesz
kelio. Jis iszpuole isz troko ir 
buvo sutrintas.

Pasidalina
VERGYSTE

JAPONIJOJE
tokyo, Japonija. —

Darbo Ministerija Japonijoje 
pranesza kad vergyste dabar 
tame kraszte didėja. Pereitais 
metais 1,579 žmonių buvo par
duota in vergija, Tai yra du 
sykiu daugiau negu buvo užpe- 
reitais metais.

Isz to skaicziaus buvo szeszi 
szimtai septynios deszimts ke
turi dar nesulauke asztuonioli- 
kos metu amžiaus. Szimtas isz 
j u buvo vaikai ir penki szimtai 
septynios deszimts keturios bu
vo mergaites.

Dauguma tu vergu buvo par
duoti in vergija isz badau j an- 
cziu szeimynu. Dauguma tu 
mergaicziu buvo parduota in 
paleistuviu namus.

— Pasigėrė sodietis, — tai 
kiaule nevalyvasis; pasigėrė 
inteligentas, tai linksmas pone
lis, __ —------

2 VYRAI, 2 VAIKAI 
SUŽEISTI AUTOMO

BILIU NELAIMĖJE
READING, PA. — Du vyrai 

ir du vaikai buvo labai sužeisti 
kai du automobiliai susimusze 
ant vieszkelio tarp Reading ir 
Philadelphia, apie szeszios my
lios nuo Reading miesto.

HONG KONG, KINIJA. — 
Kataliku Bažnyczios szaltiniai 
pranesza, kad Komunistai Kin- 
iecziai paleido Anglą Kunigą, 
kuris buvo suaresztuotas. Jis 
buvo pirmas Anglas Kataliku 
kunigas būti suaresztuotas Ki
nijoje.

Komunistai ji dabar paleido 
ir siunezia atgal in Anglija.

Kunigas Dennis Martin yra 
misijonierius, kuris darbavosi 
Kinijoje nuo 1939 metu.

PRIESZ ATOMINE
BOMBA

*

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

staeziai nėra galima dabar pe- 
siunsti daug bombnesziu priesz 
Amerika nes prieszui butu pra
žūtis.

Žinoma, labai mažai galima

Vokietis ar Italas.
Szitas nepasitenkinimas pa- 

sireiszkia laikraszcziuose ir po
litikierių iszsireiszkimuose.

Anglijos Darbo Partija yra 
suskilus už tai kad Aneurin Be
van vieszai parodo savo nepa
sitenkinimą su Amerikieežiais.

Vokietijoje laisvi Demokra
tai nenori prisidėti prie ap
ginklavimo savo kraszto.

Vienas Prancūzas redakto
rius piktai yra pasakęs: “Eu
ropa negali manyti susilaukus 
pastovumo ir apsaugumo, jeigu 
jai tiek kasztuos, kad ji eis tre- 
pais žemyn.”

Pavieniai žmones teipgi pa
rodo savo* nepasitenkinimą ir 
net savo pavyda ir neapykanta 
Amerikiecziams.

Tie dideli, gražus ir brangus 
automobiliai, kuriuos Ameri- 
kiecziai vairuoja sukelia bai
siai daug pavydo. Europie-

apie tuos ginklus dabar dažino- 
ti, ir mes tik turime žodi tu, ku
rie juos gamina, bet iszrodo 
kad augszti karininkai dabar 
jau ne taip bijosi atominiu 
bombų užpuolimo, nes jie daug 
daugiau apie tuos ginklus žino 
negu mes.

Karininkai sako, kad jeigu

ežiai sako kad visos ju gražiau
sios ulyczios dabar priguli 
Amerikiecziams, nes ju auto
mobiliai tenai dabar stovi.

Ir Amerikiecziai kareiviai 
sukelia daug pavydo ir neapy
kantos. Amerikietis kareivis 
gauna daug daugiau mokėti ne 
gu tu krasztu kareiviai, ir jis

Bernard Baruch, apvaik- 
szcziodamas savo asztuonios 
deszimts pirma gimtadieni, 
apsilankė in ligonine, New 
York mieste ir pasidalino su 
mažucziais jam iszkepta py
ragą.

Baruch, yra vienas isz ba- 
goeziausiu žmonių Ameriko
je. Jis yra buvęs patarėju 
kokiems keturiems ar pen
kiems prezidentams, Vasz- 
ingtone.....  .......

Viena automobiliu vairavo 
John F. Broskey, isz Geiger- 
town, jis važiavo su savo sūnu
mis, vienuolikos metu Thomas 
ir szesziu metu James.

Antra automobiliu vairavo 
keturios deszimts devynių me
tu amžiaus Harry J. Makros 
isz Reading miesto. Visi ketu
ri buvo nuveszti in Szvento 
Juozapo ligonine Readinge.

— Du susigyne, treczias 
laimėjo.

— Szauliai sako: “Maža 
ka dabar ne viskas gera! Mes 
tam ir esame, kad viskas page
rėtu, o pagerinti, bet kas gyvas 
galima. ’ ’

•, r • .1 ■’> A L ;i.L,a

ir pasisektu kokiam vienam 
prieszo bombnesziui prasimusz 
ti pro visus szituos musu gink
lus, ir jeigu jis ir paleistu ato
mine, sprogstanezia bomba, tai 
saugiausia mums vieta butu 
automobilyje, su uždarytais 
langais. O dar saugesne vieta 
butu jeigu automobilius butu 
garadžiuje tuo laiku, ir mes in- 
sisestume in ta automobiliu ir 
lauktume kol pats didžiausias 
griausmas praeis.

Jeigu ta bomba susprogtu 
pusantros mylios nuo tos vietos 
kur mes butume automobilyje, 
tai mums ji visai nekenktu.

— Girtas iszsimiegos; dur
nas niekados.

su tais savo doleriukais prisi
traukia merginas. Vien tik 
Amerikietis kareivis gali užei
ti in saliuna ir gerti ir kitiems 
kareiviams pundyti sznapsa. 
Kitu krasztu kareiviai vos isz- 
gali kelis stiklus alaus nusi
pirkti.

Kai iszkyla kur lęrmas ar 
pesztynes, tai Amerikiecziai 
yra vis kaltinami. Kaip viena 
moteriszke iszsireiszke: “Jeigu 
tu Amerikiecziu ežia nebutu, 
taip neatsitiktu.”

Teipgi, jeigu Amerikiecziu 
ežia nebutu, tai jie dabar nebū
tu užėmė didžiausius ir geriau
sius namus, kai Europos žmo
nes kartais nei kambarėlio ne
gali susirasti. O nauji namai,
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kad ir paežiu Amerikiecziu pa
sistatyti, sukelia baisu pavyda.

Vokiecziams dar skaudžiau, 
nes Amerikietis kareivis, vien 
tik su vienu savo tenai buvimu, 
primena Vokiecziams, kad ne
kas kitas, kaip tik tas Ameri
kietis kareivis juos sumusze ir 
paklupdino.

Europiecziai teipgi pyksti, 
kai jiems reikia apleisti ūki, 
farma, už tai kad mums reikia 
naujo aerodramo ar vietos ma- 
nevroms.

Kai tik Amerikietis inžengia 
in sztora, kroma, tai viskas 
staiga pabrangsta. Paskui, vi
si kaltina Amerikieczius už 
branguma.

Anglas, kuris dabar gauna 
mažiau negu švara mėsos in 
sanvaite, baisiai pyksta, kai 
Amerikiecziai pataria jam dlr 
labiau susilaikyti, kad butu ga
lima daugiau paskirti apsi
ginklavimui.

Keli Amerikiecziai atėjo in 
viena teatra parodyti Ameri
kos paveikslus, ir jie buvo isž- 
vyti ir net apdaužyti.

Viso szito nepasitenkinimo1, 
viso szito pavydo ir net neapy
kantos pamatas yra Eurbpiė- 
cziu paežiu prisipažinimas, kad 
dabar jau pirma vieta visoje 
Europoje užima Amerika, kad 
visi Europos dabar turi užleis
ti pirmenybe Amerikiecziams. 
Jie žino, kad be Amerikos dole
riu, jie yra pražuvę! Bet, pri- 
sipažindami tai, jie jokios mei
les neparodo mums.

Jie sutinka ir prisipažinsta 
kad Generolas Dwight D. Ei- 
senhoweris turi palaikyti va
dovyste, bet pyksta, kai kiti 
Amerikiecziai yra skiriami in 
augsztas karo sztabo vietas. ■

Amerikiecziai toliau inpyki- 
na ir net inirszina Europieczius 
kai jie iszkelia klausima: “Ar 
Europos žmones stos in kita 
kara?” Jie piktai atsikerta, 
paklausdami: “Ar Amerikie
cziai suspės pribūti jiems in pa- 
gelba, kai kitas karas iszkils?”

Jiems pikta, kai būva jiems 
primenama, kad be Amerikos 
doleriu jie yra žuvę, kad jie jo
kiu budu negalėtu atsilaikyti, 
jeigu Amerika jiems savo dole
rius nepristatytu. Jie prisipa
žinsta, bet piktai primena, kad 
Amerikos doleris neturi kentė
ti ar krauja pralieti, kaip Eu
ropos kareivis.

Kai Amerikiecziai kareiviai 
pribūva, kad ir del apsaugos, 
tai Europiecziai nori kad jie 
kuriame kitame mieste apsigy
ventu.

Czia gyvas pavydas, nes Eu
ropiecziai nori kad jie kuriame 
kitame mieste apsigyventu.

Czia gyvas pavydas, nes Eu
ropiecziai labai nori viso to, ka 
mes turime, bet gerai žino, kad 
jie niekados negaus ir už tai jie 
ant musu taip pyksta.


