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Isz Amerikos
PRIRISZTAS PRIE

KRYŽIAUS

Myne “Nukryžiavojo” |
Nelaba Sunu Už Sumu-| 

szima Savo Senos !

Motinos

Linares, Mex. — Szesziolikos 
įmetu Olarto Agiobano, isz arti
mo miestelio Arizpo, kuris ne-' 
mielaszirdingai sumusze savo 
sena motina, likos suimtas per 
inirszusia myne žmonių ir nu-: 
baustas negirdėtų budu.

Myne žmonių sukalė prasta 
kryžių ant kurio pririszo kalti
ninką kuris kabojo ant kry
žiaus per visa diena ant didelio 
karszczio. Po nusileidimui sau
les, nuėmė vaika nuo kryžiaus, 
iaprede ji in randonus rubus 
idant iszrodytu lyg velnes ir 
iszgujo ji isz miestelio.

Kada vaikas kentėjo ant kry
žiaus laike karszczio, miesto 
valdžia nesirado aplinkinėje ir 
jokio palicijanto nebuvo matyt. 
.Gyventojai viso miestelio pra
ėjo pro kryžių spjaudami ant 
Veido jauno iszgamoms ir vi
saip ji iszvadino už toki pasi
elgimą su savo gimdytoja ir 
niekas tame neužbego. Guber
natorius dagirdes apie toki pa
sielgimą gyventoju paliepė ar- 
esztavoti miesto valdžia ir tuo
sius kurie vaikina pririszo prie 
kryžiaus ir ji kankino laike di
delio karszczio.

Motina Ir Trys Vaikai 
Sudege Degancziam

Name

Brookfield, N. Y. — Pati Jo
kūbo Pegler pabudo nakties 
laike girdėdama braszkejima 
deganczios kuknios o kad liep
sna jau užėmė trepus, todėl te- 
yas iszszoko per langa o moti
na jam iszmete keliu menesiu 
amžiaus kūdiki, kuri jis lai
mingai pagavo. Vyras gana 
stengėsi iszgialbet paczia ir 
tris vaikus bet kada pristatė 
kopeczias prie lango su vilczia 
iszgialbejimo savo mylimųjų, 
grindys sugriuvo ir motina su 
trimi vaikais sudege ant pele
nu. Namas buvo atitolintas kė
lės mylės nuo kaimynu todėl 
niekas nepribuvo gesinti ir na
rnas sudege lyg pamatu.

Norėjo Užtrucint 200 
Žmonių

Superior, Mont. — Palicija 
iaresztavojo Leoną Disney, 70 
metu amžiaus ir jos broli už už- 
trucinima szulinio isz kurio du 
jszimtai žmonių naudojo vande
ni. Isz tosios priežasties visi 
pavojingai apsirgo. Senuke ne
norėjo duoti jiems vandens nes 
sake buk tai jos szulinys ir tas 
yanduo priguli prie jos.

Szuo Žuvo Gelbėdamas 
Savo Dranga Arkli

Borderton, Pa. — Būdamas 
geru draugu arklio, su kuriuom 
beveik drauge užaugo ir visa
dos draugavo, farmerio szuo 
buldogas, atsisakė bėgti isz de- 
ganczio tvarto ir drauge su 
arkliu sudege liepsnoje.

Tvarto durys buvo atidary
tos bet arklys buvo pririsztas 
ir negalėjo iszbegti laukan. Ka
da ugnis kilo, szuo adbego in 
narna praserget žmones apie 
nelaime ir tuojau vela sugryžo 
in tvarta kur bandė arklio saita 
nukasti. Kada likos užgesinta 
liepesna, rado szuni gulinti sza- 
le savo draugo sudegusi.

Kūdikis Mirė, Tėvai 
Pasikorė Isz Gailesties

Los Angeles, Gal. — Žymus 
biznierius Lou Savory ir jo pa
ti, atėmė sau gyvastis per nusi- 
trucinima, tuoj aus po palaido
jimui savo asztuoniu metu vie
natines dukreles, Magdutes.

Mergaite užsimusze iszpul- 
dama per langa isz ketvirto 
laipsnio. Tėvai paliko laiszkeli 
kuriame praszo likusiu giminiu 
idant j u la vonus sudegintu ir 
pelenus palaidotu szale j u my
limos dukreles.

Szuo Su Nulaužta Koja 
Atėjo Iii Ligonbute
Reading, Pa. — Prie czionai- 

tines ligonbutes pasirodė neži
nomas szuo su nulaužta koja. 
Rodos žinodamas ko jam rei
kia, szuo slankioja prie duriu, 
kartas nuo karto, giliai suczyp- 
damas.

Vienas isz daktaru, iszejas 
laukan, pamate szuni, innesze 
ji in vidų ir su pagialba kitu 
daktaru padare ant jo operaci
ja, koja sudėjo ir subaridažavo. 
Ant rytojaus, apie tai pati lai
ka, szuo vela adbego in ligon
bute, matyt norėjo kad jam ko
ja perrisztu ir daktarai taip 
padare.e Szuo linksmai sulojas 
įjubego namo.

Japonai Iszguiti Isz Solomono Salų Stalingradas
Da Laikosi

Jau Tasai Žmogus
Suėstu Ir Mula

Wilmington, Del. — Basilius 
Komando sako jog jis gali pra
lenkti, valgyme kiausziniu, vi
sus kitus galinczius Delaware 
valstijoj. Idant laimėti laižy- 
bas, suvalgė jis be perstojimo 
38 kiauszinius, 14 szmoteliu 
duonos, szeszis stiklus alaus ir 
keturis szmotelius pajaus o ka
da parėjo namo paliepė paežiai 
pagaminti jam vakariene. Lai
mėjo jis 50 doleriu ir valgi dy
kai.

Rado $500; Aplaike 
Penkis Centus

New York — James Rhodes, 
16 metu, studentas isz vietines 
mokyklos, eidamas namo, rado 
maszna kurioje radosi 500 do
leriu. O kad masznoje radosi 
locnininko pravarde ir adresas, 
vaikas sugražino jam pinigus. 
Locnininkas, kuris buvo ban- 
kierium, padekavojo jam, pa
sakė jog jo laukia didele atei
tis ir padovanojo jam net.... 
penkis centus.

Kroetai Iszskerde
490,000 Serbu

London — Privatiszki dane- 
szimai skelbia buk 490,000 Ser
bu likos iszskersta per Kroe- 
tiszkus Hitlerio pastumdeleius. 
Kroetu užmanymas yra isz- 
skersti visus Serbus gyvenan- 
czius Jugoslavijoj nes taip sau 
vėlina Hitleris.

Trauks Daug Vyru Ant 
Kariszkos Tarnystes

Harrisburg, Pa. — Kariszka 
taryba apreiszke kad paeziuoti 
vyrai su vaikais sziuom syk ne
bus traukiami ant tarnystes in 
kariuomene bet po sutraukimui 
visu jaunu vyruku, bus szau- 
kiami ant tarnystes tik tie, ku
rie neturi vaiku tik paezias. 
Tokiu budu manoma paszaukti

Daugiau Puse Milijono 
Pakeliu Iszsiunsta

Del Nelaisviu
Washington, D. C. — Raudo

no Kryžiaus drauguve iszsiun- 
te daugiau kaip puse milijono 
pakeliu maisto del kariszku ka- 
lininku visose dalyse Europos. 
Pradedant nuo 1 d. Sausio 1941 
toji drauguve jau iszsiunte in 
Clod Harbor 580,958 pakelius 
su maistu, o iszsiunsta in Ru
sija ir Finlandija 8,000.

Tuose pakeliuose radosi kož- 
nam 1 svaras pieno, 1 svaras 
tauku, daugiau kaip svaras sū
rio, bleszine mėsos, szokolados, 
dvi uncijos cukraus, pakelis 
kendžiu, dvi uncijos tabako, du 
pakelei paperosu ir t.t.

Taipgi iszsiunsta trys czver- 
tys milijono paperosu, 50,000 
dežukiu tabako, del nelaisviu 
visose dalyse Europos kaipo ir 
116,260 szmoteliu apatiniu dra
panų, 44,000 poru czeveryku, 
380,800 szmoteliu muilo, 227,- 
000 poru paneziaku ir 120,000 
sveteriu.

In Belgija iszsiunsta 3,095 
pakelei maisto; in Anglija 22,- 
054 pakelei; in Holandija 4,081; 
in Franci j a 86,286; in Grekija 
7.156; in Jugoslavija 175,381; 
in Rusija ir Finlandija H,553 
kaipo ir 53,407 pakelei del ne
žinomu nelaisviu.

Su pagialba Europiniu szaku 
Raudono Kryžiaus Drauguves, 
daug tukstaneziu pakeliu mai
sto ir kitokiu dalyku likos isz
siunsta in vietas kur randasi 
nelaisvei.

Vokiecziai Apsiaubė Miestą 
Isz Visu Pusiu; Vokiecziai Nu
žudė Vyskupą Ir Tris Kunigus;

Sudegino 100 Slavokiszku
Kaimeliu
~— --- —------ --- -----—*
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DAUG ERGELIO

Su Lietuviais, Latviais 
Ir Denmarkiecziais
London — Vokiecziai po už- 

emimmui Lietuvos, Latvijos, 
Denmarko ir kitu sklypu, turi 
nemažai ergelio su jais isz prie
žasties nepaklusnumo ir neno
ri teiktis su priespauda po ko 
kia sziadien randasi tieji skly
pai. Lietuvoje daugelis žmonių 
likos aresztavoti kad neužgesi
no savo žiburius laike užtemdi- 
nimo kas davė Maskoliams ma
tyti kur numesti bombas kada 
lakiotoj ai in ten atlėkė bom
barduoti taja aplinkine. Pana- 
sziai atsitiko ir kitur. Gyvento
jai daro viską prieszingai ir 
nenori klausyti virszininku o 
nekuriose vietose net žudo juos 
nakties laike.

Gyventojai tu j u sklypu bė
ga in kitur ir nesenei net 500 
žmonių persigavo per rubežiu 
in Szveicarija in viena nakti. 
apie 2,766,000 ant tarnystos.

TRUMPOS ŽINUTES

Plymouth, Pa. — Kareivis 
Juozas Morusak likos užmusz- 
tas Louisianoje, abaze, per tro- 
ka.

Newark, N. J. — Valdžios 
palicija aresztavojo 40 Vokie- 
cziu pas kuriuos surasta gink
lu, amunicijos ir reidiju.

London — Rusiszki eroplanai 
bombardavo Austrijokiszka 
miestą Viedniu kuris yra užim
tas per Vokieczius. Keli žmo
nes likos užmuszti.

RUSIJA NENORI KA
REIVIU PAGIALBOS

Tik Amunicijos Ir
Ginklu -

Washington, D. C. — Kon
gresas aplaike žinia isz Rusijos 
buk ji nereikalauja kareiviu 
isz Amerikos tik kodaugiausia 
tanku, eroplanu ir amunicijos 
o turėdama tuos dalykus, pati 
save gales apsiginti nes turi už
tektinai vyru.

Suv. Valstijos sziadien turi 
puse milijono kareiviu nuo 
Australijos lyg Indijos, Ice- 
landijos ir ant Angliszku Salų.

Daug Vokiszku Sub-
marinu Paskandyta

London — Pagal valdžios ap- 
skaityma tai menesiuose Jula- 
jaus ir Augusto likos paskan
dyta Vokiszku submarinu dau
giau ne kaip kituose menesiuo
se. Allijentai turi geresnius 
submarinus ir'greitesnius, ku
rie skandina Vokiszkus be jo- 
įkio prasergejimo.

MOSKVA — Vokiecziai turi apsiaubia 
Stalingrada isz keliu pusiu bet likos tuolaikinei 
sulaikyti su didėlėms bledems. Kares laukai vi
soje aplinkinėje yra užkloti užmusztais Vokie- 
cziais o sužeistųjų neturi laiko nugabenti in sau
gesnes vietas ir duoti jiems daktariszka pagial
ba. Rusiszka flota artimoje Novorosisk bom
bardavo Vokiszkas pozicijas. Apie szimtas tan
ku likos suszaudyti ir du batalijonai Vokiecziu 
likos užmuszta. Vokiecziai randasi tik 60 my
liu nuo Grozno. Prie Stalingrado vienoje vieto
je likos iszmuszta 800 Vokiecziu su 20 tankais.

Vokiecziai netemina kiek ju kareiviu žūs
ta tuose musziuose kad dasiekti savo tikslą. Ba
dai aplinkui Stalingrada Vokiecziai turi net 25 
divizijas arba 375,000 kareiviu ir tukstanezius 
tanku. Lyg sziam paskutiniam raszymui Rusai 
narsiai kovoja ir nepasiduos lyg paskutiniam 
kareiviui, apgindami miestą.

Isz Londono praneszama buk Vokiecziai 
suszaude Rusiszka vyskupą, tris kunigus ir dau
geli žymiu ypatų Czekijoj kurie nevos paslėpė 
žudintojus Reinhardo. 19 kitu ypatų likos taip
gi suszaudyti, tarp kuriu radosi ir kelios mote- 
res. Daugiau kaip szimtas Sloveniszku kaime
liu likos sudeginta per Italus kaipo kerszta už 
nužudymą Italiszku kareiviu. Daugiau kaip 7,- 
000 Slavėnu likos užmuszta ir 35,000 iszguiti 
in Italu nelaisviu stotis.

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

London — Amunicijos dirb
tuve netoli Kopenhagos, likos 
sunaikinta per smarkia eksplo
zija per sznipus. Asztuoni dar
bininkai likos užmuszti ir try
lika likos sužeisti.

Belfast, Irlandija — Kas to- 
kis padėjo bomba prie palicijos 
stoties, kuri suardė visa narna. 
Keliolika žmonių likos sužeis
ta.

Washington, D. C. — Val
džia pranesza buk Vokiszkas 
submarinas paskandino tūla 

Latviszka laiva bet kokioj vie
toj tai valdžia to neiszduoda.

London. — Amerikonai su 
Anglikais vela bombardavo 
miestą Dieppe, Francijoj, pa
darydami daug bledes. Taipgi 
bombardavo Bremen, sutesz- 
kindami submarine stoti ir 
amunicijos dirbtuves.

Chungking, Kinai — Ameri- 
koniszki eroplanai bombarda
vo Kiniszkus miestus Nan- 
chang ir Hankow, sunaikinda
mi kariszkus magazinus ir 
daug maisto ir paskandino sze
szis laivus.
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KasGirdėt
paralyžuoja kitos dalys kūno ir kai, laikraszicziai ir reidio nuo'“ 

ilgesnio laiko patarė žmoniems 
kad apsižiūrėti in kuri ant žie
mos — dabar, laike sziltu me-

(ligonis mirszta baisiose kan
džiose.

Vietoje nueiti pas daktara
tuojaus po sužeidimui idant ta- nešiu o nelauktu pakol jau szal- Į

D-E-G-T-U-K-A-I
MIESTO PAVEIKSLAS

Dideli Eroplanai Sutalpina 15 Kareiviu

* Tankei cžioiiaiš Amerikoje sa,i iuczirksztu in gyslas anti- ežiai užeina. 
Lietuvei ir kiti svetimtaueziai toksino, kuris tinkamai isz- 
perm'aino savo pravardes ant plautu žaiduli ir apsaugotu'to neiszpildys dabar, gali užtai 
Xmerikoniszku arba nukertai 
uodega “skas,” “ski” arba 
“ežius,” tai nelkurie laikrasz- 
cziai pakele dideli “givalt” 
kad Lietuvys papilde sunku' 
tautiszka nusidėjimą ir pa
ženklina ji tarp visuomenes.

, Daugelis musu ateiviu buvp 
priversti permainyti savo pra
žaidęs ir nepaliaus jas perinai 
nyt isz pažiūru grynos darbi- 
nįnkiszikos ar profesijonalisz- 
kos progos o bet nepaliauna 'but 
gerais tautiecziais del savo tau
tos ir darbuojasi gal daugiau 
ant’p'aikelimo savo tautos tarp 
fAmeri'kiecziu ne kaip tieji ku
rie pasiliko savo galukus pra
vardžių. Tarne yra visokios 
svarbios priežastys del permai 
uyrno arba sutrumpinimo savo 
pravardžių ir negalime tokiu 
paniekint nes permaina pra
vardes neatneseza nieko blogo. 

. Nekurie isz musu jaunuome- 
jjėb iszkeliaujanti iii vestus kur 
ateiviu pravardes yra neapken- 
ežiamos, negali aplaikyti geru 
darbu nes yra“unksai ir moke- 
rėi” kaip juos ten vadina. Mer
gina neaplaikys gero darbo jei
gu ji atsiduoda foreigneriu 
pravarde, nors gal jos tėvai 
ežioriais ir gimė — turi permai
nyt arba sutrumpint sayo pra
varde.

Tėvas Lindbergh o, žymaus 
lakioto jaus, kuris buvo guodo- 
jamas, taipgi permaine savo 
pravarde. Istorijų raszejas 
Korzeniovs'ki permaine savo 
pravarde ant Konrad. Aktor- 
kos Modrzejevskienes sūnūs 
Ralph kuris pastate tilta Fila
delfijoj ir kitur, permaine pra
varde ant Modjevski ir žodžiu, 
daugelis Lietuviszku daktaru, 
ibiznietiu ir profesijonaliszku 
Ssnoniu buvo priversti permai
nyt savo pravardes isz priežas
ties visokiu aplinkybių.

O kiek tai ateiviu, kurie pri
buvo in czionais 50 metu adgal 
buvo priversti permainyt pra
vardes ant Milleriu, Smithu, 
įRioe, Burke ir t.t.

Khrta visdkios aplinkybes 
priverezia žmogų permainyt 
savo pravardes del geresnio 
būvio, daYbo, dinsto ir kitokiu 
priėžaseziu. . i

gyvastį, kas kasztuotu nebran-
gei, tai žmones gydosi narni-'ir nebus galima aplai'kyti ang- 
nems gyduolėms o paskui...!” 
užmoka kelis szimtus doleriui 
graboriui už palaidojima.

varinis, ir subarszkejo skrabe- 
les. Vaikai, už vienas kito puo
lė, sugrobė degtukus ir pinigus, 
pabėgo kelis žingsnius in szali 
ir eme balsu juoktis;

— Ha, ha, ha... iszsižiojele! 
varna! parke!

O Žydaite stovėjo nuleidusi 
sumusztas rankas, nulenkusi 
iszvargusia galva, lyg inkasta 
in žeme. Isz pradžių tik surau
kė veidą, paskui tyliai, tyliai 
eme verkti, aszaros tankiai rie
tėjo per iszsigandusius skruos
tus. Skurdžiai verkė ji, tartum 
kartu su tais degtukais ir tri- 
mi kapeikomis atėmė tie gatves 
vaikai dali jos gyvasties, kimo, 
iszplesze szirdi, tartum tos trys 
kapeikos ir skrabeles buvo jos . 
kartaus gyvenimo vienatinis 
džiaugsmas ir nusiraminimas.. 
O, kaip ji buvo lobinga ir lai
minga! O dabar viename aki
mirksnyje paliko didžiausia 
gige ta. Verkė... ir rudens skau
dus neramus vejas’ jai padėjo

į verkti....
Tramvajus sujudo ir nuva

žiavo. Man ausyse dar vis tebe
skambėjo: — “daug... daug™ 
švara juodos duonos per diena 
užlakstau...”

! Tramvajus apsistojo ir lau- 
Valdžia prasergsti jog kas ke ko, priė8Zais atois kitas.l

Asz sėdėjau prie nuleisto lango! 
(iro kuri szaltaš rudens lietus 
(aszke man in veidą. Buvau 
apie kaž-ka susimanstes.

— Ponas, ar nereikia degtu
ku '! — pertrauke mano mintis 
drebantis silpnas balsas.

Nejucziomis captelejas sau 
už kiszeniaus, užgriebiau skra- 
bele.

— Ne, nereikia, — atsakiau 
ir pakėliau galva. Priesz mane 
stovėjo žema nuskarusi Žydai
te, kokiu penkiolikos metu mer
gele. Jos perbadejas, juodas, 
kaip žeme, veidas, jau buvo isz- 
braižiotas mažomis negiliomis 
įaukszlemis. Rudose, indubu- 
siose akyse nesimatė gyvasties, 
szviete tik szaltis ir nuovargis; 
isz po skylėtos skarelės nuo vė
jo plevesavo nutriusze plaukai.

— Pirk, ponas! — vela at
kartojo, atydžiai žiūrėdama in 
mane inbedusi maldaujanczias 
akis.

— Turiu.
-— Dftok uždirbti. —
Asz tikrai stebėjausi in toki 

prekiavimą: niekuomet man 
neatsitiko matyti pardavinė
jant ant gatvių degtukus.

— Valgyt noriu, — kalbėjo, 
jau nuleidusi akis, lyg ko susi
gėdusi: — nors viena skrabele 
pirk, — ir atkiszo drebanezia, 
nuo sza'lczio ir asztraus vėjo 
sudžiuvusia ranka, kurioje bu
vo suspaustos laibais pirsztais 
keturios skrabeles.

— Ar daug uždirbi pardavi
nėdama? — paklausiau.

— Daug... daug... švara juo
dos duonos per diena užlaks
tau... kartais nė tiek... Jeigu 
geras ponas perka... kitas tik 
pasako: “Po velniu!”

— O kur gy veni ?
— Kur atsitinka; kartais būr

in kiemą inlėndu, kartais koks 
Žydelis priima... kartais įn sod
ną nueinu nakvoti, tik ten sar
gai nelaiko, iszgena, pikti, ža
da in palicija nuvesti.

— Ar tėvu neturi ?
Ji iszplete akis ir labai nuste

bo, tartum žodi “tėvai” isz- 
girdusi pirma karta savo gyve
nime, tartum asz jos didžiau
sios naujienos paklausiau. Va
landėlė patylėjus neaiszkiai at
sake :

— Ar asz žinau ?... rasit ir bu
vo...

Paėmiau viena skrabele ir 
užsimokėjau tris kapeikas. Žy-

i nukenteti kada užeis szalcziai

Niekas negali inspeti kokia 
bus szimet žiema bet nereikia 
būti pranaszu kad pasakyti jog 
Amerikonai turės kensti ne- 
smagumus prie kokiu jie ne yra 
pripratę.

Tieji nesmagumai bus tik 
menkniekiai prilyginti prie tu, 
kokius turi kentėti gyventojai 
sklypuose, Europoje, kurie yra 
užimti per neprietelius.

Bet galime apsisaugoti tuju 
visokiu nesmagumu, per atsa- 
kanczius pasirengimus isz laik 
ant prisiartinanczios žiemos.

Valdžia ir vietinei virszinin-

lliu arba aliejaus ant szilūmoS.
I Galėsime persitikrint laike 
barszkancziu szalczio szios žie
mos, del ko valdžia ragino 
ventojus kad pasirūpintu 
užtektinai kurio.

b.' ' 
sau

Akyvi Trupinelei
§ New Mexikos valstijoje 

praeita mėta iszkasta visokio 
metalio už 18 milijonu doleriu.

§ Tūlas ūkininkas Naujoje 
Szkotijoje, garsina buk isz vie
no aikerio žemes surinko net 
300 buszeliu bulviu.

§ 'Mineola, Hansuose, ran
dasi szulinys turintis 3,956 pė
das gilumo, kuriame jeszkojo 
karasino bet jo nesurado.

Amerikas pradėjo dirbti didelius eroplanus kuriuose ga
lima sutalpinti 15 kareiviu, kurie gali nulėkti ant paskirtu 
vietų greitu budu.

SENATORIUS MEAD
APIE TIKYBOS LAISVE

yra pa- 
Valsty- 
Senato-

Tūlas Lietuviszkas daktaras 
duoda gerus patarimus ka rei
kia daryti nelaimėje.

Daugeli žmonių patinka ne
laimes darbe, važiuojant ar ei
nant būna sužeisti bet jie mažai 
rūpinasi apie tokius žaidulius. 
Surūdijusia vinimi persiduria 
ranka ar koja ir isz to nieko 
sau nedaro o bet tokis susižei- 
dimas kersžina iriirczia. Toki 
susižeidimai nuo vinių, szake- 
liu ar kitu atmatų, koki guli 
ant ulycziu, tankei buna pavo
jingi o ypaėz vaikams kurie be
gi oja ant ulycziu o tėvai tubm 
visai nesirūpina. Ka jie daro ? 
.U-gi paplauja kiek vandeniu, 
paskui da muilo su cibuliu už
deda, na ir ant to pasibaigia 
gydymas ir žaidulys užgija.

Už kokios sanvaites pasirodo 
Senikiai ligos, vadinamos “ lock
jaw” (žandai susirakina) o jei
gu toji liga prasiplatina tai pa- 
gialbos jau nėra. Susirakina 
žandai, burnos atidaryti nega- 
lima, susitraukia žaftdu raume
nys ir tai tankiai taip kad žan- 
įdu-kaųlis trūksta, paskui susi-

Tikybos laisve, kuri 
grindibis akmuo Suv. 
biu, buvo palyginta 
riaus James Mead isz New Yor-
ko, kalboje nesenei paduotoj 
Suv. Valstybių Senate, su žiau
ru persekiojimu tikybos Vokie
tijoj ir su bedieviszknmu Na
ciu vadu.

Kareje ar taikoje Suv. Vals
tybių žmones meldžiasi kaip 
jie nori, sake Senatorius Mead. 
Amerikos Konstitucija užtikri
na tikybos laisve.

Ta aiszkiai iszdesto Teisiu 
Biliaus pirmas straipsnis. Jis 
sako kad “Kongresas negali 
pravesti joki instatyma, kuris 
insteigtu tikyba arba uždraus
tu laisva josios pildymą.”

Tas reiszkia kad Amerikos 
Kongresas negali instatymu in- 
kurti valstybine tikyba ir jo
kiu' budu negali drausti pildy
mą tikybos Suv. Valstybėse.

“Teise garbinti Dievą, kiek
vienam savo budu,” sake Se
natorius Mead, “yra teikiama 
kiekvienam Suv. Valstybių pi- 
liecziui. Tai yra viena isz svar
biausiu teisiu už kuria mes ka
riaujame. Mes, Suv. Tautos, 
kovojame u'ž teise būti laisvais, 
kalbėti, gyventi ir melstis kaip 
mes norime.”

“Kongreso nariai,” jis pri
dėjo, “kaip ir atskirus Ameri- 
kiecziai privalo visais budais 
saugoti kiekvieno asmens teise 
garbinti Dievą, kaip jam patin • 
ka. ’ ’
“Tikybos tolėriavimo princi

pas inraszytas in musu szalies 
instatymUs,” Senatorius Mead 
pasakė. “Mes visi ligi paskuti
nio, turime dėti visas pastan
gas užtikrinti kad tikybos to- 
leriavimas visados gyvuos mu
su demokratijos szalyje.

“Toleravimas tikybos kiek
vieno žmogaus, ar tai Kataliko, 
ar Protestono ar Žydo yra pa- 
grindys demokratinio budo už
laikyti kuria mes sziadien au
kaujame brangu krauja.”

“Kur žmogaus tikėjimas nie
kinamas, kur laisve melstis nė
ra laikoma kaip kiekvieno at
skiro piliecZio teise, mes ten 
radae ir kitas ypatybes totali
tarines valstybes. Baime ir per
sekiojimai vieszpatauja:

“Isztirkime tikybos padėti 
Naciu-Vokietijoj, galva musu 
aszies prieszu. Mes žinome kad

Vokietijoj sziadien persekioji
mas organizuotos tikybos yra 
pripažintas ginklas Naciu va
du. Jie nori permainyti garbi
nimą Dievo in garbinima Hit
lerio ir padhryti-tikyba isz Na
cizmo.

“Vadas szios naujos Pago- 
nisz’kos bažnyežios Naciu-Vo
kietijoj yra Dr. Alfred Rosen
berg. Galime geriausia persta
tyti jo nuomones pers'kaityda- 
mi jo žodžius. Likimas visu 
Krikszczioniszku tikybų po 
vadovyste ‘kaip Dr. Rosenberg, 
buvo Nuremburgo Partijos 
Kongrese pabrėžtas 1938 m.

Rosenbergas tada sake — 
“Mail absoliutiszkai aišzku ir 
asz manau kad asz ka'lbu už sa
vo Fuerhreri, kad abiejos — 
Kataliku bažnyczia ir Evange- 
liszka Konfesijonale bažnyczia 
kaip sziadien laikosi turi nykti 
isz 'žmonių tarpo. ’ ’

Pradiniai principai Pagoriisz- 
kos tikybos kuria Rosenbergas 
ir Hitleris reigia kaipo Tautine 
Reicho Bažnyczia jau buvo at- 
spauzdinti 30 punktu progra- 
me, kuri pasiekė Amerika pra
eita rudeni, pagal Senatoriaus 
Mead.

“Pagal szios naudos tauti
nes Reicho bažnyczios, Szventa 
Biblija praszalinta nuo szalies 
altorių ir naujos tikybos szven
ta knyga tapsta Hitlerio Mein
Kampf. Kryžius nuo visu baž- delkaites akys praszvito, vei- 
nycziu altorių irgi praszalintas, das pradžiugo, lyg netikėtai ji 
jb vieta užims kardas ir swas- butu gavus nesuskaitomas ge- 
tika. Krikszto, vedybos ir pa- rybes, tartum nuo szio laiko 'be- 
laidojimo ceremonijos prasza-'szirdis badas ir szaltis amžinai 
lintos. Visas bažnytinis turtas Į nugrimzdo in giliausia pavers- 
visu tikybų bus pavestas vai- me ir niekuomet jos ne'beaplan- 
stijai.” Įkys, tartum kokis geradais isz

Vienas isz svarbiausiu punk-'naszlaites szirdeles iszrove bai
tu RoSenbergo plano yra tas, sias kanezias su visomis szakni- 
kuris reikalauja sunaikinimą'mis. Jai linksma buvo kad taip 
visu kitu bažnycziu ir tikybų, Į brangiai gavo už pardavinius! 
Senatorius Mead nurodo.

Rosenbergo planas sekah- varini in kumszczia ir vela lau- 
cziai iszdestytas 4-ame punkte, ke ar dar kas nepirks degtuku, 

“Kitos bažnyczios arba tiky-neduos jai uždirbti daugy
bines draugijos, ypatingai tos.^au»— Bet žmones, iszalkia pi- 
kiiribs pagristos tarptautiniu gTeicziau savo duszia ar- 
kunu arba valdytos isz užsie- artimas ypatus parduos, 
ni'o, nebus Tautines Reicho kad tik ju krszeniuje nesumaže- 
Bažnyczios toTeriuojamos Vo- nors vienas skatikas, už ku- 
kietijbje.
“Tai priesz ta m'es kovojam,” 

sake Senatorius Mead. “Priesz, - 
tū vis Suv. Tautu žmones kovo- nomis.ir naktimis galvoja, kaip 
ja.
—Conuron Council foe Amer. Unity, tiaukti paskutinis

aszarosekasnis. Temirszta ba
du tas belaimis ant grindinio, 
patvoryje, juk jo niekas nepasi
ges! O, kaip baisus tie žmones! 
Su kokiu inirszimu, kaip bege- 
dingai pjaunasi jie tarp savos! 
Tat esanti, girdi, būvio kova...

Žydaite nieko daugiaus ne
pelno; norėjo jau bėgti tolinus 
ir vėl drebancziu ir silpnu balsu 
melsti — ‘‘pirk ponas,” bet

staiga, kur buvusi, kur nebuvu
si, lyg isz žemes, prie tramva
jaus pasirodė du 'nuskurusi, 
purvini ir murzini vaikai.

— Trenk gerai! — suszuko 
vienas, žemesnysis ir kažin ko
dėl suszvilpe..

Antrasisj~visa gali, drožė Žy
daitei kumszczia per atkisztas 
rankas.

Ant grindinio sutarszkejo

— Kanarkos 'paeina nuo 
salų Kanarysku ir savo tėvynė
je nebūna geltoni tik žali.

— Senovės laikuose Ry- 
mionys naudodavo pinigus 
padirbtus isz blelkes.

Suspaudė, kietai suspaudė

ri jie virpa ir palieka Judo- 
sziais. Be perstojimo jie mano 
kaip uždirbti daug, daug... die-

isz silpnesniojo burnos isz- 
iszmirkes
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No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikels, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.................. 20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas'; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu...........35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ....................................... 15c

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

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

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg
szo paskutinis skatikds; Juokai. 
Preke ..............................................15c

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

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

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

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

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

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

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

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz vaienczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuon’as. 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 apveizdoš; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. • 61 puslapiu .........................15c

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

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

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu................20c

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

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

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

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

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

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

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

No. 158 Keturios istorijoj apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis, 
60 puslapiu ..........    15c

Mahanoy City, Pa.M
No. 160 Keturiolika istorijų apie 

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. 25e

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

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

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaua 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu...........25c

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku- 
dykic; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ......................................... 25o

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ......................................... 15o

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenliš; Isz ko susidarė Anglis 
.(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke .............................................15o

Adresas: 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
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riau, jog vienkart pardavei sa
vo sanžine ir savo duszia, ant 
kurios jau neilgai lauks tavol 
prietelis Boruta. Prakeikiu ta
ve ! Prakeiktas esi!..

— Ach! asz nelaimingas!.. 
Beda man beda! — paszauke 
Storasta puldamas apkvaitęs 
ant lovos.

Saule jau augsztai buvo ant 
dangaus kada Storasta atsikvo- 
tejo. Ilgai rinko visolfes mislis 
ir prisiminė sau viską kas atsi
tiko ta nakti.

—- Tai buvo baisus sapnas! — 
gal tik sapnas buvot daugiau 
nieko, — kalbėjo pats in save.

Suszau'ke tarnus ir klausė 
apie sveczius. Svecziai iszvaži- 
nejo namo ir tiktai keli isztiki- 
miausi liko.

— Vistiek! likusius puikiau 
priimsiu. Pasakykit marszal- 
kui jog sziadien keliu toki ba
lių kokio da nebuvo. Kad nie
ko isz mano kapeli jos nešto • 
kuotu. Noriu pasilinksmint 
sziadien puikiau negu kada 
nors. Tegyvuoja linksmybe! 
Tarnai mano! pilsiu jums auk
są, linksminkitės drauge su ma
nim.

Tarnai grie'be auksa bet vie-

Gavau žinia isz Youngstono

D (Tęsinys) t
Tame durys isz paszalinio pa- 

kajaus ties lova pono Storastos 
paczios atsidaro. Paveikslas 
motinos užtiestas balta drobu
le, prisiartina prie lovos užlau
žąs rankas. Sustojus prie pa
czios lovos vela pradėjo verkt 
ir dejuot, vela užlaužė rankas, 
nuo kuriu kūnas jau buvo nu
puolęs ir kalba in sunu be judė
jimo lupu o burnoje jau nebuvo 
liežuvio:

— Nedoras sunau! pardavei 
kuna motinos tavo! Žiūrėk, su- 
pleszytas jis ant smulkiu szmo- 
teliu, perplesztas živatas isz ku
rio paemei ’gyvastį, supleszytos 
krūtys kurios tave penejo.

Tai kalbėdama atidengė savo 
sudraskyta, kuna kurio kožna 
dalele, kožnas atplesztas szmo- 
telis judinosi, drebėjo, rodos 
kožnas isz tu szmotu atskirai 
gyveno o szirdis plake neda- 
lypsteta.

Prisižiūrėk savo darbui! Tai 
tavo darbas! Mano sudrasky
tas kūnas, gyvena kožnoje da
lelėje, szirdis plaka perplesz- 
toje krutinėję o ant padidini
mo mano kancziu kožnas szmo- 
tas mano kūno jauczia ir atski 
rai kožna dalis tave prakeikė, nok neapgavo ju nuduota links-

Supleszytam mano kunui ne 
yra laidotuvių, nepridengia ji 
szventa žeme, kirmėlės nedrys- 
ta dalypstet ji nes kūnas tas da . 
yra gyvas. Nori tos dalys susi- 
vienyt idant drauge numirt 
bet negali nes kuna mano par- i 
davei, ji peklisz'ka ranka suple- 
szę p.kožna dalis mano gyvena, 
jauczia ir kenczia atskirai! Isz- 
pleszta man akys, iszpleszta 
liežuvis, nuplesztos lupos dan- j 
tu nepridengia, žiūrėk! žiūrėk! 
kaip jie stovi. Del to ne visiem 
mano kalba yra suprantama bet 
tu ja suprasi.

Nors kankina tave baisi bai
me bet turi iszklausyt manes 
lyg galui. Pakutavoju ir ken- 
cziu už dideli nusidėjimą mano 
sunaus. Duszia mano klaidžio
janti po visa žeme neturi atsil- 
sio.

Storasta drebėjo kaip lapas 
drebules, lupos motinos tuolaik 
kalbėjo toliaus:

—- Kencziu baisias kanczias, 
baisybes žemiszku kancziu yra 
nieku prilygintos prie mano 
kancziu. Dalis mano kūno ark
liai mindžioja ant keliu ir ple- 
szo savo kaustytoms kanopoms, 
kraują mano szunes laižo ir ėda 
vidurius mano, drasko krauja- 
geriai baisus žvėrys o asz ta 
viską jaucziu, rodos gyvenu 
ant svieto. Viskas tai yra už 
griekus sunaus mano. Aplaikei 
po savo seneliu ir -tęvu turtus, 
žeme ir garbinga varda bet ne • 
užlaikei savyje tuju cnatu, ko
kias nesziojo tavo senelei, pro; 
senei, kokiu buvo turtingas ta
vo teveas.

Gyvenai puikybėje, raska- 
žiuose, praleisdineja savo te- 
viszkia o kada matei jog netek
si visko, tada be jokios procios, 
be rupesties savo, be užsipelni- 
jimo geidei nauju turtu. Par
davei kuna motinos tavo, tu 
iiieksze, idant aplaikyt tuos 
geidžiamus turtus nuo velniu 
ir savo puikybia tais velnisz- 
kais skarbais. prisotint. Misti
niai jog parduodamas kuna mo 
tinos tavo, tuomi apsaugosi 
niio amžinos prapulties savo 
duszia, jog apgausi pekla o ne- 
žinojas, niekadejus piktada-

mybe pono ir negalėjo taip 
linksmintis kaip ponas reika
lavo nes tas auksas nedarė 
džiaugsmo tarnuose.

Iszeja idant iszpildyt prisa
kymus pono, kalbėjo vienas in 
kita.

— Navatni daigtai dedasi su 
musu ponu.

— Negalima suprast kas ga
lėtu jam tokio kenkt, kodėl 
matyt ant jo raukszletos kaktos 
tokia baisi rūpestis ir savo 
linksmumą tik nuduoda, rodos 
buk kas ji prie to priverezia.

— Brolau, tame turi būti vel
nio veikalas! Jis ta viską daro.

— Oi gali but jog tai ne ko 
kito. Sziadien sukaktuves me
tu, kaip numirė musu gerade- 
jinga senoji ponia, Vieszpatie 
szviesk jos dusziai! O musu po
nas Storasta nori linksmintis 
lyg sukaktuvėse szliubo arba 
gimimo pirmgimio sunaus.

Žinot ka brolei, mane tas auk
sas degina, kaip szmotelei in- 
kaitintos geležies.

— Ir mane taipgi.
— Ir mane, ir mane — pa

szauke visi kiti.
— Žinote kokia yra mano 

nuomone? Sztai kada ponai pa
baigs valgyt, pradės gert, mes 
turėsime laiko, tai malsziai nu- 
siduosime in palocine koply
czia, sukalbėt poteriu ir Lita
nija in Szvencziausia Pana Ma
rija Czenstakava, už duszia 
szventos atminties motinos po
no Storastos o taji auksa kuris 
mus taip nespakajina ir sunki
na, atiduosime ant afieros Die 
vui.

— Gerai sakai, doras Tadeu- 
szai! Visi noringai tavo rodą 
priimam. Tegul taip bus kaip 
kalbi — atsake visi vienu bal- ant minutes.

t

valgius, gere, kalbėjo linksmai 
o prisisotino, girdami savo gas-^ 
adoriu gere už jo sveikata. Sta-, 
lai net linko nuo sunkenybes 
sidabro. . [

Kada tarnai patemijo jog jau 
užstojo atsakanti valanda — o

'buvo jau pusiaunaktis — už
duoto per visus žinomo ženklo, 
iszvaiksztinejo visi po viena 
idant sueiti in palocine koply
czia.

Dorus ir nobažni tarnai nedo- 
raus pono, Dievobaimingi žmo
nes, sužiebė žvakes ant alto
riaus, suklaupė ir pradėjo gie
dot Litanija ir giesmes infizv. jbuk tonais atsirado biznierius 

l ir vadinasi Džimas Munszaine 
ba matot kokiu bizniu užsiima, 
tokia ir pravarde gavo. Badai 
ir nemažai pinigo uždirbo nuo 
kvailiu kurie taji sztofa perka 
nuo jo.

* * *
Ana diena Czalis Pimpa ke

tino apsivesti su Greise (ne vy- 
rucziai, ne kreize tiktai Greise) 
Stambaliutienes dukrele, bet 
paskutine diena pabijojo ir 
pradėjo verkti. Jam tėvas pa
sakė: “O tu verszi, ko tu ver
ki, ko bijai? Juk tai nieko pik
to neatsitiks. Žiūrėk ant ma
nes, juk boba paėmiau ir nieko 
man neatsitiko. ’ ’ Bet Czalis at
siliepė : ‘ ‘ Tai kas kita nes tėvas 
apsiženijo su mano motina o 
asz turiu apsiženyt su visai 
svetima moteria. ’ ’

* * *
Filadelfijoj apsirgo poniute 

Teszlaitiene ir vietoje eiti pas 
gera daktara, taj pasiszauke 
sau koki tai masažysta, toki 
daktara kuris vietoje duoti 
liekarstvu tai iszmanko visas 
dalis kūno o tokiam masažys- 
tui tik priduok mankyma bo
bų. . .

Tasai masažistas turėjo fain 
pasisekimą nes poniute pasida
rė stora kaip szmotas lasziniu, 
tai po tam turėjo eiti pas kita 
daktara kad jai duotu “moli- 
nia maudyne ’ ’ ir da kitokiu gy
duolių ant sudžiūvimo bet tas 
visai nieko negialbejo. Poniu
te sudžiūvo bet turėjo su tuom 
maža triubeli, kuris nedave jai 
naktimis miegoti ba reke kaip 
pasiutęs ir moterele sau priža
dėjo kad daugiau nesigydys. — 
Ka norėjo tai ir gavo. ‘

* * *
Szimas Stu'lpaitis man raszo 

kad Szenadoryjė randasi kokia 
tai Eisi Bananiute, kuri baisei 
bijo perkūnu ir griausmu ir 
kada iszgirsta perkūnija tai 
slapstosi po patalais arba po 
kokia kita vieta. Szimas davė 
jai rodą ir pasakė kad nėr dy- 
vo nes Eisi turi plienine szirdi 
prie kurios nelimpa jaunikei

Dievo Gimdytoja.
Vos pabaigė viena giesme, 

pajautė jog ciėlas palocius su
drėbėjo, sudrėbėjo žeme ir il
gai girdėt po žeme buvo griaus
mas panaszus in žaibo griaus
mą ir beveik neapkurtino susi
rinkusius ant maldos žmones.

— Jėzau, Marija, Juozapai 
szventas! Gelbėkite mus, nusi
dėjėlius! — paszauke ir puolė 
ant veidu, nedrysdami pasiju- 
dint isz vietos nuo baimes.

Sužaibavo kokia tai baisi ug
nis ir da baisesnis griausmas 
pasiantrino bet jau ne isz po 
žemes ‘bet tokis, kokis būna 
trenksmas kada griūva murai. 
Bet koplyczia stovėjo nepaju
dinta.

Apkvaitinti beveik suvis tar
nai, drebėdami isz nusistebėji
mo iszejo isz koplyczios o czion 
da labiaus nusistebėjo, maty
dami tiktai griovas palociaus, 
gu'lihiczius ant žemes szmotus 
rukstanczius troszkinancziais 
dūmais ir liepsnose.

Viduryje liepsnų ant degan- 
czio balkio stovėjo velnes. Bo
ruta o atsigryžes in nusistebė
jusius žmones tarė:

— Jusu ponas pardavė man 
savo motinos kuna už auksa o 
kvailys nežinojo jog vienkart 
pardavė savo duszia ir savo 
prietelius kurie sziadien links
minosi su juom. Visi jie dabar 
priguli prie manes. Prie jusu 
neturiu nieko ir jokios tiesos 
neturėjau prie jusu nes isz ma
no aukso nepasinaudojot ir bu
vote tokioje vietoje kur ant ju
su užklupt negalėjau.

* * *
Ant to pabaigė savo apsaky

mą senelis miesezionis Len- 
czickas. Kada apleido mane, 
tuojaus ėmiausi už paraszymo 
tos apysakos kol viską gerai 
paminėjau.

— GALAS —
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Ka Jus Perkate Su

Kariszkais Bonais

tiktai perkūnai. — Gal Szimas didelis nes pats kriauczius ne- kie mali paczia,” — szaukiaisz 
valgė tik davė zuikiui. ,toli “susimilk! Nennskriaus’k,

Po dvieju menesiu pati sako duok paczia!”
Ignotai, laikas jau “Imkie, imkie, kad taip už- 

” ’ ' 1” tarė Dievas, “bet tik
. | viena gausi, vargsze, ir kaip ta 

' — Ka tir kalbi, motete? Kas numirs, antros negausi, visas 
girdėjo apie papjovima zui-[ atidaviau pastoriąps. Kas tpir,- 
kio ?.
tas zuikis yta daug geresnis!

— Jau tai teisybe,’ atsake1 tikas nors viena gavės. - . ”
O musu kunigas, iszeidamaą 

prie Pono Dievo užsimanė paf 
valgyt, tolimas kąlias, biję;iš
alkti. Užkando prieszpieti, isz* 
mauke burna del drąsos.

Inraudonaves, inkaites, pu- 
szkuodamas inpuole prie Pono 
Dievo ir meldžia:

“Ponia Dieve, Szvencziaų- 
ir

labai reiketu! Meldžiu, ir man 
skirk paczia.”

Dievas pažiurėjas in kunigą, 
rankas nuleido.
“Pavėlavai, brač,” tarė, “vi

sas paezias iszdalinau; nei vie?
nos tau neliko.”

Kunigas nulindęs dusaujp 
tik ir dūsauja.

Dievas padumojas dar pasa
kė: “Kaip galėdamas verskis, 
brač, kur inmanydamas glaus
kis, o paczios tau ne yra!

turi tame teisybe.
* * *

Ana diena buvau Wilkesbe- in vyra:
ri o kada sėdėjau prie stalelio papjaut ta zuiki nes" vaikai ne- simanei 
vienam sa’liune iszgirdau szi-duoda man pakajaus.
tokia kalba dvieju vaikinu: 
“Sei Džiovai, kodėl'tu neapsi- 
yedi su Rože Klarneriute,' juk 
tai fain mergina, moka giedot, 
priguli prie choro, loszia teat
rus/yra progresyviszka mergi
na ir turi keliolika liežuviu.

Bet Džiovas nebuvo kvailas 
ir tuojaus atkirto savo drau
gui: “Dets rait, drauge, Rože 
yra fain mergina ir mokyta 'bet 
tuju liežuviu jos baisei bijau, 
jau gaucziau rodą su boba ka 
turi viena liežuvi bet bai gali, 
paimti boba su keturiais liežu
viais tai gudbai silke.

Turiu atsisveikint nes mane 
reže vėla rumatiksas ir turiu 
sziek tiek pasilsėt.

zui-[atidaviau pastoriaps. Kas tpij> 
Žinai-gerai kad nuszau- mesnis, tas gudresnis.” . ;t(.-aAi 

Ka daryt? Džiaugiasi szyppr

pati, — bet kas ji nusžaus 
daugi tu sžaut nemoki?

— Nesirūpink apie tai.

ka-i

ZUIKIS
Ėjo sau kriauczius pasivaik- 

szcziot ir gryždamas namo pa
sitiko jis vaika, kuris neszesi 
zuiki.

— Ka tu nesziesi, mano vai
ke? — paklausė kriauczius.

— Pagavau zuiki, — atsake 
vaikas, — jeigu nori, tai tau 
parduosiu.

— Kiek už ji norėtum?
— Negaliu parduot kaip už 

auksina.
— Duosiu tau auksina 

tuojaus man atiduok zuiki.
Ta pasakęs, kriauczius

bet

sau 
pamislino: “Kokis tai džiaugs
mas bus del vaiku! O koks tai 
bus valgis! ’ ’ Dave vaikui auk
sina ir paėmė zuiki. Po tam at
siskyrė abudu užganėdinti.

Kriauczius pakavojo zuiki 
po surdotu ir ineidamas in 
grinczia paszauke: “Atmyk, 
pacziuk, ka tau parneszu.”

Pati su vaikais ji apstojo, 
mine, bet atmint negalėjo.

Kada kriauczius parode zui
ki, vaikai suriko: “Zuikis! Zui
kis!” ir davai, vyt tęva po 
grinczia ir toki riksmą padare 
kad kaimynai atbėgo pažiūrėti 
kas dedasi bet kriauczius jiems 
pasakė:

“Pas mus džiaugsmai, dide
le naujiena. Mano pacziule, rei
kės taji zuiki palaikyt, tegul 
auga o po tam turėsime gera 
valgi. Pamatysi koks tai val
gis.

Grinczioje užstojo džiaugs
mas. Dave visi kopūstus ir sa
lotas, davė zuikiui gert pieno 
kiek tik norėjo. Ir ne dy vai kad 
zuikis, turėdamas ta visa gera, 
augo greitai ir pasidarė labai

Pa
žinsiu dzionhis* Sena1 žmogų ku
ris mane huo to iszvaduos.

Ir tuojaus Petnyczios ryta 
ateina senelis su dvivamzde ant 
pecziu.

Visa szeimyna pasirengė isz-
eiti isz miesto. Kriauczius ne-Įsės, ir man paczios reiketu. 
sza zuiki, inejo in gar ria ir su
stojo.

— Czia, — tarė kriauczius,— 
yra atsakahti vieta. Czia' atsi
sveikins nebagelis su szituo 
svietu!

Ta pasakęs iszsieme isz ki- 
szeniaus szniureli.

— O tas kam? — paklausė 
senelis.

— Tuojaus tau pasakysiu. 
Netikiu kad isz tavęs butu to
kis geras medėjas todėl su 
szniureliu surisziu zuiki idant 
ji-s mums nepabėgtu.

— Daryk kaip nori, — atsake 
senelis su piktumu. Po tam at
sitraukė keturesdeszimts pėdu, 
atitraukė gaidžius karabino ir 
lauke ženklo nuo kriaueziaus.

Kriauczius, pririszes zuiki 
prie kelmo, prąsiszalino su pa
czia ir vaikais ir visu balsu už
rėkė: “vienas, du, trys.”

Kaip tik isztare “tris”, isz 
karabino senelio iszejo szuvis 
isz vieno vamzdžio. Žiuri kas 
czia dedasi —- ir pamate kad 
szniurelis likos perszautas o 
zuikis dūme kaip pasiutęs in 
krumus.

Senelis isz didelio iszgasczio 
pamirszo kad da karabine ra
dosi vienas szuvis, norėjo antra 
karta sziaut bet jau buvo per vė
lu, zuikio jau nebuvo matyt. 
Dabar visi pradėjo užpuolinet 
ir keikt seneli. Tas labai susi- 
sarmatines apsisuko ir nuėjo 
sau juokdamasis ir vėlindamas 
jiems gero apetito.

Lengvai yra dasiprast ko
kiam padėjime gryžo kriau
czius ir pati su vaikais namon. 
Vaikai pradėjo verkt, daug 
motina prisivaike kol juos ap 
malszino. Kriauczius isz piktu
mo nevalgė per visa diena. 
Ant rytojaus viskas apsimal- 
szino bet ir sziadien jeigu kas 
nori kriaueziu labai supykint, 
paklausia jo: “Na kaip, kriau- 
eziau, ar gardus buvo zuikis?”

Deszimtas procentas 
tavo uždarbio indetas 
in Ameriko Kares Bo
nus ir Markes prigial-

bes dirbti eroplanus, tankas ir 
suplieks Hitlerį ir jo draugus!

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta ' 
20 centai. Adresas: ;r ,-

Saule, Mahanoy City, Pa.
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Velniszkas Malūnas, 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nanto j, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Šauly, 
Menesi, Žvaigždes Lr Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: f
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S,^..

Ant

Muszis Prie Solomono Salų

skaitlį susi-

Maszininis 'karabinas Brown
ing yra vienas isz svarbiausiu 
ginklu Amerikoniszkoje ka
riuomenėje ir szaudo net 2,000 
mastu tolumo 600 ketures-de- 
szimts-penkis kalibro szuvius

Vienas tokis karabinas kasz- 
tuoje apie $1,500, o 30 kalibre 
karabinas kasztuoje apie $600.

Trumpos dienos Gruodžio' Musu kareivei reikalaujetuks- 
menesio. Storasta nemylėjo va-'tanezius tokiu karabinu. Ir 
karo be sžviesos. Kai]) tik sau- mažas miestelis gali nupirkti 
le nusileido, palocius visas sto r iu pusėtina 
josi nesuskaitytuose žiburine- vieniję pirkime Kariszku Bo
se. Muzike net žeme drebino 11U. Mažiausia deszimtas pro- 
ir langai pakajuose skambėjo, centas jus uždarbio kožna pede 
Svecziai pono Storastos valgė galės iszipildyti savo užduoti, 
visokius puikiausius ant svieto ( U. s. Treasury Department

su ir szeimyna persiskyrė ir 
pakriko po tam.* * *

Amerikoniszki kareiviai užklumpa ant Solomono Salos, 
kur supliekė Japonus. Žemiau matome kaip Amerikonai 
iszgabena amunicija ir ginklus ant kranto.

PAVĖLAVO 
...IR... 

PACZIOS NEGAVO
Kitados susitarė kunigai ir 

nuėjo prie Pono Dievo praszyti 
sau paczios. Visuprrma, Vokie- 
cziu pastoris, žinoma,' kaipo 
Vokietys, pripuolė prie Pono 
Dievo ir meldžia:

“Pone Dieve! Pone Dieve! 
Duok man paczia; taip asz ne
mėgstu vienas vargti... ilgu...!

Ponas Dievas buvęs links
mas, nusiteikęs ir sako:

“Imk, tamsta. Pasirink ko
kia patinka. O kai]) ta numirs, 
imkie ir kita ir dar kita; kiek 
tik kartu nori, tiek gali vesti, 
vis po viena, nebeklausdamas 
nieko.

Atlekia paskui szventikas. 
Atskubi, net kudlos.dulkia!
“Vieszpatie, Vieszpatie! Duo-

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
^Velnias
TIKTAI,... 50c

A ■

SAULE PUBLISHING CO., 
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Žinios Vietines Darbininkiszka Armija ISZBURE JAI MIRTI I Isztrauke Isz Upes Eroplana Ant Pardavimo
_________ * ’f

— Vaikai sugryžo in mo
kyklas po vakaciju, vieni su 
noru o kiti nenoringai.

— Ana diena ant West Mar
ket ulyczios ėjo motina su 
dviem mažais vaikais kurie tu
rėjo apie 6 ir 10 metu. Motina 
buvo gerai apsvaigus, mosavo 
rankomis, garse! kalbėjo ir rė
kė Lietuviszkai ir Anglisz- 
kai. Kada priėjo prie namo, 
vaikai persigandę stovėjo ir 
vienas in kita kalbėjo: “ge
riau neeikime in stuba nes mo
tina. mus musz. ’ ’ Buvo tai grau
dingas reginys — motina ap
svaiginta raugalu kaip nedie- 
viszkas sutvėrimams o vaikai 
stovėdami lauke drebėjo isz 
baimes. Rasz-ejas pats mate sa
vo akimi taji regėjimą. Kokia 
gali būti ateitis tuju vaikeliu 
ir kokia pa vyzdi vaikai gali tu
rėti isz girtos motinos'? Grau
du, labai graudu!

— Diena 9-ta Rugsėjo su
eis asztuoni metai kaip mirė 
musu žymus muzikes kompo
zitorius J. Naujelis, 1934 mete.

“Generolas“ Jacob S. Coxey, kuris kitados vede iszal- 
kusiu darbininku “armija“ in Washingtona, ana diena ve
de kita armija Massilon, Ohio, kad duoti garbe darbinin
kams dirbantiems kariszkam fabrike.

Cigonka Iszbure Jai 
Mirti; Toji Neiszmanele'

Papilde Savžudinsta
Brooklyn, N. Y. — Sztai ka 

tikėjimas in burtus padare An
taninai Osnovskienei, Lenkei, 
36 metu amžiaus, kuri atėmė 
sau gyvastį per nusitrucinima. 
Motere buvo labai lengvati- 
kiszko budo, tankiai atsilanky
davo pas visokes burtininkes, 
cigcnkas ir kitokes apgavikes 
idant dažinoti kas jos laukia 
ateityje.

Ana diena atėjo pas ja sena 
cigonka kuri prižadėjo jai isz- 
burti kuogeriausia ateiti už

Nerikai isztrauke paskendusi erolana San Franciske, ku
ris nukrito in San Pablo upe. Toje nelaimėje žuvo trys afi- 
cieriai. Eroplanas po nukritimui užsidegė.

Namas su tuszcziu lotu po 
No. 419 E. Pine uly. Namas tu
ri 8 kambarius, szilta ir szalta 

■vandeni ir sziluma su maudyk- 
lie. Atsiszaukite tuojaus ant 
adreso: wvir

Miss Mary Keller,
419 E. Pine St., 

3t) Mahanoy City, Pa.

Naujas Lietuviszkas
ŠAPU ORIUS

SHENANDOAH, PA.
f Antanais Sz i n skis [Shins- 

kis) nuo 18 So. Bridge uly., mi
ro praeita Sereda. Velionis gi
mė 'Lietuvoje ir prigulėjo prie 
jSzv. Jurgio parapijos. Paliko 
paczia Agnieszka, duktere pa
ti V. Juodžio, du sūnūs Joną ir 
Alberta taipgi keturis anukus. 
Palaidotas Subatos ryta. Gra- 
boriu-s Menkeviczius laidojo.

— Feliksas Navickas, gy
venantis arti Brandonville, 
meldžia Pottsvilles sūdo kad 
jam duotu pavelinima permai
nyt pravarde ant “Nevertte,” 
nes jo brolis nuo senei taip va
dinosi ir jisai panaszei vadino
si ir geidžia kad butu vieno
kios.

— Apie 800 anglekasiu dir
banti Packer Nr. 5 kasyklo- 
šia, sugryžo prie darbo praeita 
Sereda ir užbaigė darbinin- 
kiszka ergeli.

t Petnyczioje mirė namie 
Fiorentina, duktė ponios Ur- 
szules Ragažinskienes, 136 E. 
Coal uly. Velione prigulė jo prie 
Szv. Jurgio parapijos. Paliko 
motina ir tris seseres.

— Antanas Mairczevski, 52 
metu, yra tosios nuomones kad 
jis ne yra persenas supliekti 
kelis Japonus nors jau yra 52 
metu amžiaus ir yra tėvas sze- 
sziu vaiku todėl instojo in ma
rinius kareivius ir bus iszsiuns- 
tas ant tarnystes už keliu die
nu. Buvo jis kareiviu Pirmoje 
Svietineje Kareje ir isztarn-avo 
devynis metus kariuomenėje 
priesz tai.

UŽSMAUGĖ 
SAVO MOTERE

Kad Ji Susinesze 
Su Kitu

Chicago, Ill. — Da vienas už- 
vydus ir insiutes vyras papilde 
žudinsta ir suardė tri-kampine 
meile, kurioje losze role patogi 
moterele, 25 metu Aguala Se- 
varo. Jos vyras insiuto baisei 
ant savo moteres ir su savo ran
koms ja užsmaugė pakol gyvas
tis visiszkai ja apleido po tam 
paraszes laiszkeli isz kokios 
priežasties užsmaugė savo pa
czia, nueujas ant virszaus pats 
sau paleido kulka in smegenis.

Laiszkelyje rasze buk nužu
dė ja del to, kad ji apleido ji 
ir du mažus vaikusu, iszbeg- 
dama su kitu vyru. Kaltina jis 
ir bob-vagi, kuris užsipelne ant 
nuszovimo bet jo nesurado. Ne
sigaili nieko ir ant galo pridū
rė kad visi jo ergelei ant svie
to pasibaigė.

Subadė Dvasiszkaji 
Kuris Subjaurino Jo

Seseri
Milwaukee, Wis. — Juozas 

Sgro, 33 metu, subadė peiliu 
Rev. Beniamo Re, 48 metu,' prie 
akiu jo paczios ir sziadien ku- 
nigužis mirszta ligonbuteje. 
Dvasiszkojo prasikaltimas bu
vo tas, kad jis norėjo sužaget 
Juozo seseri. Po subadymui, 
Juozas pranesze palicijai ka jis 
buvo padaręs ir likos uždary
tas kalėjime.

Rev. Re yra prabaszczium 
Memorialiszkos bažnyczios. Jo 
sūnūs Virgilius, 18 metu am
žiaus, likos uždarytas kalėjime 
priesz tai už apipleszima 33 na
mu užmiestyje.

Andy Czernecki, isz Balti
more, Mid., raszo:— Prisiun- 
cziu tamistoms užmokesti 
už laikraszti “Saule“ ant viso 
meto ir iszirdingai acziu kad 
nesidaikete, nes mels labai my
lime laikraszti “Saule“ kuri 
szirdingai skaitome ir esame 
isz jos užganadyti. Da karta 
acziu ir meldžiu permainyti 
musu adresu.

Budapeszt, Vengrai — Ma
noma kad Rusiszki eroplanai 
pirma karta bombardavo szi 
miestą, padarydami daug ble- 
des ir keli žmones likos užmusz- 
ti.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

§ Mikutis Rollston, isz Bar
dais, Indiana, vos turi 16 metu 
o sveria 284 svarus.

Puiki Farma Ant 
Pardavimo

Turi 66 akerius žemes isz ku
riu 44 akerei yra iszdirbta, ran
dasi apie 10 szaltiniu ant far- 
mos, namai, tvartai, arklei. 
karves ir visztos. Randasi Fi- 
nersville, mylia kelio nuo 
Sheppton o, Pa. Parsiduos pi- 
gei nes asz negaliu pati apdirb
ti lauka isz priežasties mirties 
mano vyro kuris mirė nesenei. 
Atvažiuokite arba raszykite 
pas: Mrs. A. Yanuszkevicz,

R.D. No. 2 Box 87, 
t.f.) P. O. Ringtown, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI?

Žuvininkas Turėjo
Nepaprasta Gilinki

Miami, Fla. — Nepaprasta 
giliuki turėjo vienas isz czio- 
naitiniu žuvininku kuris suga
vo tinkle didele žuvi. Kada par- 
sinesze žuvi namo ir perpjovė 
vidurius, rado joje puiku dei
mantini žiedą. Pas auksoriu 
dažinojo buk žiedas yra vertas 
deszimts tukstancziu doleriu. 
Tolimesni tyrinėjimai parode 
buk žiedą pamėtė pamaryje 
Floridos kokia tai milijonierka 
už kurio suradimą paaukavo 
didelia dovana.

Žiedas likos nusiunstas pas 
palicija kuri surado motere ir 
inteike jai pamesta žiedą, ap
dovanodama teisinga žuvinin
ką su tukstancziu doleriu.

Sergancziai Motinai 
Nupjovė Su Pjuklu 

Koja
Pontiac, Mich. — Palicija 

aresztavojo Mikola Vendt, 30 
metu, kaltinama nužudymu sa
vo senutes motinos kuris mesi- 
ninkiszku peiliu ir pjuklu nu
pjovė jai koja. Palicija rado ji 
sėdinti szale lovos kurioje gu
lėjo jo motinos lavonas. Vendt 
aiszkino palicijai kad motina 
per koki tai laika sunkei sirgo 
ir praeita sanvaite jai buvo 
daug blogiau ir skundėsi ^kad 
jai baisei skauda kairiaja koja 
ir melde sunaus kad jis ja nu
pjautu. Sūnūs iszpilde motinos 
praszyma bet tas nieko nepa
lengvino ir motina mirė. Sūnūs 
likos nusiunstas in ligonbute 
ant isztyrinejimo ar turi svei
ka protą.

Senas Lietu vys Norėjo 
Instoti In Kariuomenes 

Tarnystia
Springfield, Ill. — James Tu- 

reskiui ana diena sukako 70 
metu, kuris mėgino instoti in 
Suvienytu Valstijų kariuome
nes tarnysta, bet jo nepriėmė 
ir Tureiskis įsako jaueziasi ne
patenkintas. Turesikis pareisz- 
ke kariu priėmimo punkte kad 
jis niekados nebuvo daktaro 
priežiūroje ir kad jis dar galėtu 
pora tuzinu Japonu užmu-szti 
pirma negu Japonai lužmusztu 
ji.

penkis dolerius. Cigonka dirs
telėjo moterei in akis po tam 
pradėjo kratyti galva kalbė
dama: “Nelaime, didele nelai
me patiks tave — neužilgio 
atimsi sau gyvastį. Matau kau
luota giltine kuri kybo virszui 
tavo galvos o kas svarbiausia, 
kad tu pati atimsi sau gyvas
tį.“

Po tuju žodžiu cigonka pa
ėmė pinigus, dingo isz namu ir 
lyg sziai dienai palicija jos ne
surado.

Cigonkos žodžiai ant mote
res iszvere tokia intekme kad 
ji iszsiunte savo szesziu metu 
dukrele pas savo kaiminka o 
pati iszgere truciznos, mirda
ma in kėlės minutas, baisiose 
kaneziose. Palicija kaltina ci
gonka už mirti lengvatikes mo
teres todėl jeszko cigonkos po 
visa aplinkine kad panasziai ji 
nepadarytu su kitoms mote- 
rems.

Porele Senuku Pabėgo 
Ir Apsivedė

Plattsburg, Pa. — Kada vai
kai pasiprieszino priesz apsi- 
vedima ju motinos, Agotos 
Burg, 71 metu, su Benu 
Straughn, 80 metu, tada abudu 
senukai nutarė pabėgti nuo 
vaiku ir likos suriszti mazgu 
moterystes artimam miestelyje 
per skvajeri. Senukai susipaži
no tik tris sanvaites priesz 
vineziavone.

“Negaliu suprasti del ko 
mano vaikai buvo prieszingi 
mano laimei. Asz turiu nameli 
su 30 akereis lauko o Benas ap- 
laiko pensija nuo valdžios, nes 
jis yra senu kareiviu ir manau 
kad nuo bado nenumirsim, “— 
kalbėjo nuotaka.

Pavogė Drapanas
Mirusios Kaiminkos

Naminis Frontas 
Pryszakys

§ Didesne dalis miestisžkos 
palicijos, laike kares Berlyne, 
yra moteres.

§ Praeita meta Amerikoje 
likos iszdirbta apie du 'bilijo
nai gazolino.

Philadelphia, Pa. — Mrs. Ag
nes Stilscn nuėjo atlankyt savo 
mirusia kaiminka, Mrs, Berta 
Fosterrer, kuri mirė ana diena. 
Namie tame laike nieko nebuvo 
todėl nuėjus ant virszaus pasi
ėmė veliones geriauses szlebes 
ir jas nusinesze namo nes sau 
mane kad kaiminkai jau dau
giau nereikes rėdytis todėl ge
riau bus jeigu jos szlebes sau 
prisisavins. .Veliones duktė, po 
laidotuvių, nuėjus ant virszaus 
pažiūrėti motinos drapanų, ne
rado beveik nieko, iszeme va- 
ranta ir palicija padarius kra
ta pas kaiminka rado pavogtas 
szlebes.

Žmones, kurie nepais-ejo in- 
spejimus vyru kaip Leon Hen
derson ir Donald Nelson, kad 
sziadieninius žmones gresia il
gas, -surikus laikas trukumu se
kamais menesiais matys iszsi- 
pildijima tu inspejimui.

Szalis lig sziol vartojo reik
menis gerųjų 1941 dienu, priesz 
pakeitima igzdirbyseziu vei
kimu. Ir iszskyrus gumos, 
cukraus ir gazolino trukumus, 
del stokos laivu, galima sakyti, 
kad paprastas suvartotojas dar 
karo nejautė. Neilgai taip bus. 
Didėlis (spaudimas ateina. 
Ženklai kasdien pasirodo.

Karo . Iszdirbystes Taryba 
iszleido du insakymu kuriu sze- 
sz-elius jau matome. Vienas in- 
sakymas pranesza, kad “nėra 
pakankamai 'būtiniems reika
lams“ plieno, cinko, daug ru- 
sziu medžio ir daug kitos me
džiagos. Kitas ins-akymas su
stabdė darba ant 85 vieiszois 
ir privatines jėgos veikimu per 
szali.

Ka tas reiszkia? Pirmas in- 
sakymas reiszkia, kad ta me
džiaga nebus -skiriama papras
toms iszdirbystems, nepaisant 
kaip svarbios tos iszdirbystes 
yra žmoniems. Jei nerasime už
vaduotoju nebus galima gamin
ti reikmenis kuriems ta medžia
ga reikalinga. Antras insaky- 
mas reiszkia, kad duksusinis 
vartojimas jėgos bus draudžia
mas iki karo pabaigos, ir WPB 
žodžiais: “kad negalima užlai
kyti aptarnavimo pavyzdžius ’ ’ 
ir “visi tureis pakęsti nepato
gumu ir pasiaukojimu.“ 
‘ ‘ Turi ’ ’ taip būti. Ta žodi mes 
visi gerai pildysime per. ilga 
žiema karo nesmagumu.

Amerikiecziai padvigubino 
pirkimą karo bonu pereitu me
tu, bet jie nepasieke Iždo Sky- 
rio dalis ir Valdžios paezedu - 
mo valdininkai sako, kad jie 
daugiau turės pirkti jeigu ne
reikalaujamas pinigiszkas isz- 
put-imas [inflation] arba pasi
dauginimas bus sulaikomas.

Nuo Sausio 1 d., bonu par

ir turės pilna kariuomeniszka 
stovi ir gaus paženklinta Pa-Į 
kraszcziu Sargybos mokesti už | 
pastovia arba (laikina tarnyba.

Taupymas visokiu atlieka
mu daiktu yra būtinai reikalin
gais darbas. Kiekvienas žmogus 
szioje szalyje ta turi suprasti. 
Aszis lig isziol vare jo karo ma- 
szina tik atsargiu ir nepertrau
kiamu taupymu. Amerika, 
Suvienytu Tautu ginklinyczia 
tiek daug visko reikalauja 
kad mes galime pagreitinti 
pergale tik per visuomenini ir 
visa tauta apima nez-iu vaju.

Szalis būtinai reikalauja ge
ležies laužo, vario, misingo, 
cinko, aliumlijno, sz,vinos, gu
mos, virtuves riebalu, skuduru, 
virvių ir t. t.,—paminėti tik 
kelias medžiagas, kurias reikia 
taupyti. (Neturime pakanka
mai žalios medžiagos taigi pri
versti rinkti sena.

VISKAS REIKALINGA! 
Metalio lau'ža būtinai reikalin
ga, nuo senu automobiliu iki 
iszsinesziojusiois saugiosios 
spilkutes. Peržiurekime savo 
paszelmeninius kambarius, už
pakalini darželi, inrarikiu vie
teles, ukes, fabrikus, garažus, 
skiepus, ir visas kitas vietas 
kur tik laikoma visokį 
daiktai.

Bet rinkti juos negana, 
kia ta medžiaga inteikti
szlamszta-p'irkliu [junikmonui] 
kuris už ja užmokės pagal sva
ro, arba galima ja paaukoti a- 
pielinkeis rinkimo Stotims arba 
labdarybės tikslams-. Yra mu
su višnu pareiga pagreitinti 
pristatymą szio svarbaus me
talo in tinkamas vietas atjau
ninimui.

War Production Board, 
Washington, D.

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

‘SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

seni

Rei
de!

C.

Suaugės žmogus iszlei- 
isz savo kūno tiek karsz- 
in vieką para jog gailimą

§ 
džia 
ežio 
butu tuo karsz-eziu užviryt tris
kvortas vandens.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI?

duota už $5,400,000,000. Val
džios paezedumo valdininkai 
nurodo, kad jeigu perki už $100 
bona su pinigais, kuriuos vis- 
tiek butum taupęs-, tai priside
date prie “inflacijos“ kovos. 
Asmenis dalyvauja toje kovoje 
jeigu in karo bonus deda pini
gus, kuriej Ibtitu praleidžiami 
del kokiu reikmenų.

Pakraszcziu Sargyba praszo 
daugiau vyru prisidėti prie jos 
laivu sargybos jurose. Pasiųs
kite laiszka in “Coast Guard 
Sailing Vessel Committee, care 
of New York Yacht Club, 37 
W. 44th St., New York City.” 
Priimti vyrai bus prisiegdinti

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 Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.
-------- — ■ n ■‘.c ’.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

----- * ' c 
a

Preke, 15c.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.




