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Isz Amerikos Prigialbsti Amerikonams

BALIONAS TRUKO

Užmusze Žmogų Ir 10 

i Sužeidė - Suardė 
14 Namu

Vallejo, Calif. — Didelis ka- 
riszkas balionas eksplodavojo 
su dideliu triukszmu, suardė 
14 artimu namu, sužeidė de 
szimts žmonių, ir viena žmogų 
užmusze. Tarp sužeistųjų buvo 
septyni kareiviai kurie paren- 
ginejo balioną ant iszlekimo 
ant manevru.

Bejauslingas Ir Leng-

Naujos Gvinos gyventojai, kurie žino gerai pavoju savo 
sklypui, prigialbsti Amerikonams surinkinėti j u sužeistus 
kareivius. Tieji gyventojai yra latai prielankus Ameriko
nams ir dirba visokius darbus kurie Amerikonai negali 
dirbti tarp tankumynu ir karszczio.

23 KAZARMES
SUDĘGE

Bledes Padaryta Ant
Milijono Doleriu

vas Gimdymas Vaiku

Chicago, Ill. — Bejauslingas 
ir lengvas būdas gimdymo vai
ku yra bandomas nuo kokio tai 
laiko per daugeli daktaru kaip 
pranesza Journal of American 
Medical Association.

Daktarai inczirszkia kokiu 
ten gyduolių in moteres nugar
kauli, kuri gimdo vaika ir toji 
nejauczia jokiu skausmu ir gi
mimas atsibuna lengvai. Bet 
taja gyduole naudoja tiktai ii- 
gonbutese nes jeigu kas nežino 
kaip ja naudoti, tai gali mote- 
rei kenkti ir būti labai pavojin
ga.

Turi Nepaprasta 
į j Kiauszini

—

Hazleton, Pa. — Mikolas 
Kruszinskas, kuris savo kre
me, Harwoode, turi pusėtina 
skaitlį kiausziniu kuriuos jam 
padeda jo viszteles, szviežius, 
kas ryta, ana diena surinkęs 
kelis tuzinus kiausziniu, rado 
viena labai nepaprasta ir pa- 
plaska kiauszini, ant kurio ra
dosi pavidalas tekanezios sau
les. Viduryje kiauszinio randa
si raudonas pletmas su gelto
nais spinduliais.

O gal tai buvo Japoniszkos 
veisles visztele kuri toki kiau
szini padėjo.

Rado Pasikorusia
Motina Arti Namo

Fayettetown, N. J. — Kai
mynai ana diena rado lavona 
Mrs. Anthony Stremba, kuri 
kabojo ant medžio apie puse 
mylios nuo namo. Motere buvo 
naszle. Vyriause mergaite, isz 
penkiolikos vaiku, pranesze 
kaimynams buk motina iszejo 
diena priesz tai ir da nesugry- 
žo. Kaimynai pradėjo jos jesz- 
koti, surasdami motere kaban- 
czia ant virvutes. Pagal kaimy
nu apsakyma tai motere labai 
rūpinosi kokiu budu iszmaitys 
savo szeimynele nes pinigu ne
turėjo o ant bargo niekas mais
to nedave, priek tam buvo li
gota ir negalėjo užsidirbti ant 
pragyvenimo.

Priglaudę Žalti; Už Tai 
Likos Nužudyta

Christian Hills, Nev. — Ja
mes Norris, 16 metu, atėjo pas 
Mrs. Edna Starkey, 60 metu, 
praeita meta, melsdamas val
gio ir nakvynes. Motere susi
mylėjo ant vaiko, priglausda- 
ma ji po savo pastogia ir liepe 
pasilikti pas ja ant visados ir 
motere buvo jam kaip tikra 
motina.

Sztai praeita sanvaite tasai 
iszgama nebuvo užganadintas 
isz prieglaudos bet sziuksztai 
pareikalavo nuo moteres pini
gu eiti ant krutamuju paveiks
lu. Žinoma, motere atsisakė 
jam duoti pinigu. Vaikas iszejo 
ir in kėlės minutas davėsi gir
dėt isz lauko szuvis per Įauga. 
Kulka pataikė in moteres šzir- 
di ir motere sugriuvo ant grin
dų negyva. In trumpa laika po 
tam, jos 22 metu sūnūs, kuris 
dirbo ant lauko, likos mirtinai 
sužeistas per ta pati iszgama.

Žudintoja palicija suėmė ar
timam mieste in kur buvo pa
bėgės, prisipažindamas prie 
žudinstos ir likos uždarytas 
kalėjime.

Tures Laukti Menesi 
Pakol Aplaikys Szliuba

Boston, Mass. — Katalikisz- 
kas kardinolas William O’Con
nell, dzekonas Katalikiszkos 
bažnyczios czionais Amerikoj, 
iszdave nauja paliepima kas 
kiszasi szliubu, kad sulaikyti 
greitus szliubus kurie pasidau
gina laike kares.

Ant tojo naujo paliepimo, 
kuris in vyks visoje Bostono 
diecezijoj, ypatos geidžian- 
czios būti surisztos mazgu mo
terystes, turės duoti žinia pra- 
baszcziui menesi laiko priesz 
diena szliubo idant butu užtek
tinai laiko isztyrineti tokias 
poreles. Tokios poreles turės 
pristatyt daugiau davadu apie 
j u gyvenimą ne kaip civiliszkos 
tiesos to reikalauja.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Isz 10,009 Kunigu 3,000
Žuvo Per Vokieczius

London — Isz skaitliaus de- 
szimts tukstaneziu kunigu Len
kijoj, trys tukstaneziai likos 
iszžudinti per Vokieczius. Li
kusieji septyni tukstaneziai ku
rie da pasiliko prie gyvasties, 
randasi nelaisviu abazuose kur 
dirba sunkiausius darbus.

Didelis skaitlis Katalikiszku 
kunigu neteko ku,nigiszku pri
vilegijų. Novgorode Vokiecziai 
aresztavojo visus kunigus. Lai
ke pamaldų vienoje bažnyežio
je Vokiecziai insigavo in vidų 
laike pamaldų Szydlove. Du 
kunigai likos nemielaszirdin- 
gai apmuszti o susirinkusius 
žmones iszvare in abazus prie 
darbu.

Italija Mobilizuoja Mo
teres, Nuo 14 Lyg 

60 Metu
Madrid, Iszpanija — Žinios 

isz Rymo pranesza czionaiti- 
niam laikraszcziui buk Italija 
pradėjo mobilizuoti 14 metu 
mergaites ir moteres lyg 60 
metu ir vyrus nuo 14 lyg 70 me
tu del visokiu darbu karisz- 
kuose fabrikuose. Daug darbi
ninku taipgi yra reikalaujama 
ant ukiu todėl juos pradėjo mo
bilizuoti.

45,000 Žmonių Randa
si Nelaisvėj Afrikoj

London, Anglija — Daugiau, 
kaip 45 tukstaneziai žmonių 
randasi Algiero ir Moroko ne
laisviu abazuose, Afrikoj. Tar
pe tuju randasi 15,000 Iszpa- 
niszku, nelaisviu iszgabentu isz 
Francijos ir 10,000 Žydu. Taip
gi ten randasi 15,000 Faszistu 
isz pamusztu sklypu kuriuos 
Vokiecziai iszsiunte in ten kad 
nuo j u atsikratyt.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Colorado Springs, Colo. — 
Ugnis ana diena sunaikino net 
23 kazarmes prie Camp Car- 
son. Kiti artimi namai taipgi 
sudege bet nieką nesužeidė ne 
gyvaseziu nežuvo. Priežastis 
Ugnies da nedažinota. Tame 
laike buvo didelis vejas todeli 
liepsna greitai prasiplatino ant 
kitu, namu.

507 Kareiviai Žuvo Su 

Paskandytu Laivu

London — Tik dabar valdžia 
apgarsino apie paskandyta lai
vą “Avenger” kuri paskandi
no Vokiszkas submarinas, ap
linkinėje Afrikos. Su laivu žu
vo 507 kareiviai. Viso Anglija' 
neteko 862 laivu, ir transportu1 
in tris menesius.

35 Užmuszti Per Susi- 
daužyma Eroplano

Washington, D. C. — Per su
sidaužyma didelio transporti
nio eroplano, likos užmszti 23 
p.asažieriai ir devyni darbinin
kai prie varymo eroplano arti
moje Dutch Gvinos. Eroplanas 
buvo naudojamas del gabenimo 
kareiviu in j u stotis. Tarp už- 
musztuju buvo ir Majoras Eric 
M. Knight isz New Ycrko. Ero
planas iszleke isz Amerikos 
apie sanvaite laiko adgal.

Vokiecziai Jau Neteko 
700,000

Moskva, Rusija — Nuo Lap- 
kriezio menesio, praeito meto, 
Vokiecziai neteko 700 tukstan
eziu kareiviu, 6,000 tanku, 12,- 
000 armotu, 6,500 eroplanu ir 
likos nustumti 186 mylės nuo 
Stalingrado. In laika vieno me
nesio Vokiecziu likos užmuszta 
500,000 ir 200,000 paimta in ne
laisve. Todėl Vokiecziai jau ne
teko netoli milijoną kareiviu.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Mussolino Afrikoniszka Sosta- 
pyle Paimta Su Didėlėms Ble- 
dems; Tripoliu s Taipgi Paim
tas; Italija Ant Kranto Prapirt- 

ties; Japonai Sumuszti Ant 
Guadalcanalo; Rusai Paėmė 
Starobelska Ant Ukrajinos

Berlinas — Vokiecziai pri- 
pažysta kad panesze dideles 
bledes ir gali tikėtis da dides
niu bledžiu ateityje. Gyvento
jai Vokietijos pradeda baisei 
nerimauti ir neturi vilties lai
mėjimo kares kaip jiems Hit
leris prižadėjo. Net per reidio 
gailės muzike yra grajinama 
del žuvusiu, kareiviu.

Laimėsime Kare 1943
Mete

Admirolas William F. Hal
sey pranaszauja buk Vokie
cziai bus supliekti szimet. 
Kalbėdamas in Japoniszka 
ciesorių, Halsey sake: “Pra
dėjai pats nežinodamas ka, 
bet dabar graudysiesi jog tai 
pradėjai ir vėlinsi sau jog 
butai mires da būdamas kū
dikiu.“

Ligonbute Uždaryta Kad Suczedyt Kuri

Isz priežasties trukumo aliejau,s ir augliu, valdžia buvo 
priversta uždaryti vaiku ligonbute Rockaway, N. Y. Visi 
vaikai likos iszvežti in kitas ligonbutes.

LONDON — Angįikai ir Amerikonai pa
ėmė Mussolino Afrikoniszka sostapyle kur Ita
lai likos baisei supliekti ir nesitikėjo kad neteks 
savo puikaus miesto iii kuri inde jo milijonus do
leriu ant pagerinimo ir intaisydami puikius 
vieszkelius. Anglikai taipgi paėmė ir Tripoliu 
kur sudegino daugeli namu ir paskandino dau
geli laivu kaipo ir suszaude apie 50 eroplanu.

Dabar visoje Italijoj vieszpatauja didelis 
neužganadinimas isz tojo nepasisekimo ir skly
pas randasi ant kranto prapulties. Jau pradėjo 
kilti neužganadinimai ir nekuriose vietose su- 
kylimai. Priek tam Allijentai paėmė keliolika 
artimu miesteliu ir kaimu isz kuriu Vokiecziai 
ir Italai turėjo bėgti, netekdami daugelio karei
viu.

Rusai nepaliauja užiminet naujas vietas isz 
kuriu iszgujo Vokieczius. Ana diena užėmė Uk- 
rajiniszka miestą Starobelsk ir kitas vietas. Ant 
Kaukazo iszvijo Vokieczius ant 40 myliu su di
dėlėms bledems paimdami taipgi dideli miestą 
Armariev kur randasi daug geležkeliu, 40 myliu 
nuo Rostovo. Ten musziuose Rusai paėmė in 
nelaisve 12,000 Vokiecziu kuriu užmuszta taip-
gi apie 64 tukstaneziai in kėlės dienas muszio.

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

London — Isz Žiemines Af
rikos skelbiama buk Anglikai 
Eizerte nuszove daugeli Vokie
cziu ir Italu, eroplanu kaipo ir 
paėmė daug amunicijos ir gin
klu. Daug Vokiecziu ir Italu, 
likos užmuszta.

Anglikai praeita Petnyczia 
bombardavo Vokiecziu stotis 
Lorente ir Brest, Francijoj, kur 
Vokiecziai turėjo dideles ka- 
riszkas dirbtuves ir stotis.Ang
likai taipgi bombardavo Kolo
na kur padare dideles bledes.

Moskva — Ant Ukrajinos, 
prie Karkovo, apie tūkstantis 
Vokiecziu likos užmuszta pas
kutiniam muszyje ir daug pa
imta in nelaisve. Dono aplinki
nėje taipgi Vokiecziai panesze 
dideles bledes.

Ant Guadalcanalo, Ameriko
nai turėjo kelis smarkius susi- 

i rėmimus su, Japonais kur už
musze apie penkis tukstanezius 
Japonu. Tenais jau Japonai ne
teko pajiegu ir visai j u, mažai 

į ten randasi. Generolo MacAr- 
turo vyrukai beveik kožna die
na susiremia su Japonais kiu
riu,os pradeda iszczystyt ant to
sios salos.
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Kas Girdėt
prakaitu žmogaus ir pasiszveii- 
timo visos tautos.”

Apie tai privalo atsiminti vi
si o ypatingai tieji, kurie yra 
neužganadinti isz priežasties 
kares, civiliszkam gyvenime ir 
nesavžiningi biznieriai kurie 
nori pralobti greitu budu isz

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU U;,l.'di.<.'.

musu svarbiausiu budu nunosz- 
ti kara musu prieszui, pristaty
dami musu Allijentams karo 
medžiaga ir ginklus dėl varto- 

Į jimo priesz Aszies jegu visose 
pasaulio dallse ir aprūpindami 
aptarnavimus, maista ir kitus 
svarbius reikmenis, kur tik jie 
1 blausia reikalingi — musu Ai

di jentu kareiviams ir civiliams. 
| Nuo Kovo 11 d., 1941 m., iki 

|de kad nei viena tauta nebuvo Lapikriczio 30 d., 1942 m., Jung.
• j Valstijų Lend-Lease pageiba

tetervincli, gal nusileistum ant ba laisvc-mylinczioms tautoms 
" >, sau pasivaikszcziot, kurios jau kovojo Aszies jogas 

mudu pasisznekucziuotume o ir tiems kurie buvo grasinami, 
nuo medžio asz tavęs negi)'- Kada instatymas buvo pra-

■ džiu.
i — Bijau, — sako tetervinas;
j-— mums paukszcziams baisu 
ant žemes vaikszczioti.

darbuosia ir kad Die-, _ (}al (u manes bijai, _ pa.
vas laimintu toliaus darbuotis' vi,,,,^ 1orwi1 Kiauše lape.

tuviu pakol da Lietuviui
tauta g\\ uos. i bijau, visokiu yra.

~ ra Uo-nri — Nebijok, neiszmaneli, Juozas Kiedis, isz Cleveland,
. n • ■ . -4- bar iszejo•Ohio., raszo: Prisiu'ncziu tanus-, d

toms užmokesti ant 1943 m., ir
linkiu jums laimingu nauju me
tu, kad sulauktumėte kitu me-j 
tu, ir kad Dievas užlaikytu jus ; ... , „ tetervinas — nes sztai atbėgailgus metus leidinieti ta gar-l szunes o kad ne ukazas tai tau i

Jonas Vii'tralkis, isz Detroit, 
Mieli., raszo: Prisiunicziu tn- 
mistems užmokesti už ‘Saule,’ 

- - • • - - • . ir linkiu jums visiems viso ge-
kariszko biznio isz darbininku r0 <1U!SU

Kas turi tiesa iszdavincti pi
nigus uždirbtus iper vyra? Vy
ras ar motore ?

Yra tai labai svarbus ir erzi- 
liautis 'klausymas, kuris <lave-'d!lrbo 'liurio tankei straikuoja. - 
de daiigdi vedusuiu poru prie be -’oklos Pažasties o tokiu Uel Uu 
persiskyrimo. Tasai klausymas straik“ Jau ’buv0 dau«- 
yra taip senas <ka-iip svietas:! 
Kas privalo valdyti pinigus ir Į 
iszdavinet juos ant užlaikymo 
namo ?

Vyras 
uždirbta 
iszduota 
tosios nuomones kad ji geriau 
žino ant ko kožnas centas turi 
būti iszduotas ir geidžia pati 
valdyti pinigus. Kokiu būdu j, 
taji klausymya užbaigti? Vy-pu manMe kokiu budu pada-j 
ras sako buk isz jo draugai 
juoktnsi jeigu jis bobai viską j 
atiduotu, vela motere sako, į 
kad daugiau suezedins ir ge-j^' 
riau sunaudos pinigus jeigu tu
rės juos savo rankose.

Ir vienas ir kitas turi teisy
be, sako nėkurie. Bet tūlas ad-, 
vokatas pasakė kad kožnas 
teismas turi tris szalis. Tavo 
szalis, mano szalis ir teisybe.

Daugelis moterėliu žino ge
riau kaip suezedint pinigus ne 
kaip vyras bet ne visos moteres 
yra tosios paezios nuomones. 
Taip, vyras uždirba pinigus, 
bet jeigu motere paima nuo jo 
visus pinigus tai tai]) iszrodo 
kad nebūta tinkamas vesti sa
vo reikalus. Jokis vyras nesi- 
jauezia ponu savo namo (kaip 
jam priguli) nes yra panaszus 
in maža vaika, jeigu turi ati- 
duouti visus pinigus o toji nu
meta jam kelis centus kaip szu- 
niui kaula.

Ir taip negerai ir tai]) piktai!
Geriau sprensti szitaip: Te

itais, kur vyras nesirūpina ar 
pinigą randasi pas ji ar pas pa
ezia ir kuris pripažysta pats 
kad nežino kaip pasielgti su 
pinigais, tegul pati paima ka
na po savo valdžia. Tenai, kur 
vyras moka czedyt pinigus 
(tik ne per s'kupei), lai jis buna 
kasierium namie. Ten, kur vy
ras ir pati supranta verte pini
gu, juosius abudu czedina, lai 
dalinasi sau “peide” pusiau, 
arba kaip Anglikai sako: fifti- 
fifti. Lai vyras užmoka dalis 
skolų o motere antra dali ir te
gul vienas kitam iszduoda tei
singa rokunda kur ir ant ko pi
nigus iszdave o jeigu kiek lie
ka, sudeda in banka ant abieju 
vardu ant “juodos valandos” 
o tada užžydes taika ir sutiki
mas tarp vedusiu poru.

'vestas, buvo manoma, kad tei
kimais Amerikos paezedumu 
zoposties sza'lims, kurios kovo
jo Aszi, gal invvkdins inveiki- 
ma Aszies be karo mums pa- 

į tiems. Bet baisus Japonu užy 
— Ne tavęs lik kitu žvėrių puolimas Perlu Uosto tik paro-j

mano kad ‘ ‘ peide ’ ’ 
per ji, privalo Iruti 
per ji. Pati vela yra

Kada mergina susilaukia, 
' t r i s'd e s z im t s metu, ] i ra d e d a Į 
(mažiau maustyti apie svietisz-l 
įkas garbes o daugiau apie toki j 
kuris jai uždirbtu ant maisto 
ir duotu jai pagtogia.

binga laikraszti “Saule” 
|Lietuviu Rymo Kataliku, 
“Saule” daug paklydėliu at-į 

i verte ant gero kelio. Turiu isz-!
... . . . . įtarti aeziu del visos redakcijos; ryti szioki toki bizni idant io’, , ... , , .. . ,•1 kad nesulaikete man laikraszti

.spaustuve nesubankrutytu.Ant, v , ... ,. J .užįkuria pasivėlinau truputi su
, galo puolė jam gera mislis inl v „. . ? . . i uzmokescziu.galva, apgarsindamas jog ka 

tik iszejo isz spaudos labai aky
va ir naudinga knyga, puikei 
apdalyta, po vardu: “Ka kož- 
na jauna mergina privalo žino
ti priesz isztekejima — preke 
du dolerei. ”

Pasipylė isz visos Amerikos 
užkalbinimai ant tosios stebuk- 
llingos knygos. Dideli pundai 
knygų buvo iszsiuntineti kas
diena del merginu kurios geide 
dažinoti tuju slaptybių. Isztik
ruju, knygoje radosi reikalingi 
dalykai apie kuriuos privalo 
žinoti kožna mergina kuri gei
džia iszteketi — buvo tai pap
rasta knyga... kaip iszmokti 
virti valgi ir kepti duona.

Iszduotojas 
dauja ir 
riausia o viską tai padare —ap-,

Detroite, Miehigane, radosi 
tūlas iszdavejas laikraszczio, 
kurio biznis vos laikėsi ant ko-1

garsinimas.

Kasztai tebyres kares, 
kada Japonai užklupo

da- saugi nuo Aszies užpuolimu.
ukazas, ’ kad ant iki Gruodžio 7 d., 1941 m.,'pasiekė 7 ir puse bilijonu dole- 

visos žemes butu meile ir suti- jjencĮ,Lease turėjo kelias svar- riu. Kur tik musu kovotojai 
kimas. Dabar jau žvėrys viens ]aas pasekmes. Didžioji Brita-nandasi svetimose szalyse, ten 
kitam nieko nebedaro. į nija, vienu viena'kovodama iki, vietines valdžios, musu drau-

I — Tai labai gerai! tara jpr^ep0 21 d., tais metais — 
kadanaciai užpuolė Rusija — 

deLsz,Ltnes ° lie ltlVčlz'U!5 IU1 uaLl'turėjo užtikrinimą musu neap- 
nes'reiketu bėgti o dabar nėra ■- ........

j tau bijoti.
| Lape, iszgirdus

Juokai - Nejuokai, o 
Vis-gi Pamokslas

apie szuni, 
jausis pastate ir jau buvo pasi- 
kaiszius bėgti.

— Ko-gi tu begi? — tarė te
tervinas: — juk “ukazas” isz- 
ejo, szunes nieko nedarys.

— O kas juos žino! Szunes 
“ukazo” gal negirdejo.

Tai pasakius, lape sau nube-

i ribotos medžiagines paramos. 
'Po naciu užpuolimą Rusijos, 

’ ‘ smaikiai-kovojanczios Sovietu

APIE
LEND - LEASE

Sziu dienu invykiai inrodo

armijos gavo medžiaga nuo 
musu. Begyje metu Lend-Lease 
programa reiszke dideli iszsi- 
pletojima musu karo iszdirbys- 
tes paran’kumu. Toliau — val
džios invest i sucentralizuoti 
budai permaine senus “cash- 
and carry” budus, pagal kuriu 
valdžios, 'kurioms karo medžia
ga buvo reikalinga, padavė in- 
sakvmus tiesiog Amerikos fa'b- 
ri'kams. Sziuomi budu, musu 
“totalines apsaugos” planavi
mas prakirto taka sunkesniam 
darbui, karo vedimui.

Nuo Perlu Uosto užpuolimo, 
Lend-Lease buvo vienas isz

Privažiavo žmogus upia. 
Ant upes nebuvo tilto, reikėjo 
kelte keltis. Žmogus nukinkęs 
kumele ir užtraukęs ratus ant 
plausto, norėjo užsivesti ir ku
mele. O ta kumele turėjo niki:(
žmogus ir už apynasrio ja trau-, vienybe tarpe tautu, pa- 
kia ir isz užpakalio užejas stu- taipusaviu supratimu ii 
mia, nieko nepadaro, neeina ji Panai’ba \ ra vienatine viltis del 
ir gania. Bet žmogaus to ne- ydertres.
kvdrilo butą: užejas isz užpaka- Lend-Lease darbai vis mums 
lio, jis ome kumele už uodegos Paro^° ka tokia, vienybe reisz- 
atgal traukti. Kumele, jam rre- A’a- Ąpsimiiinynms po Lerrd- 

' pasiduodama, ėjo rre iii ta puse kease instatymu nei a komei ci-
sziadien neba- j.ul. ja trauke bet in kita ir rre- .pliekos paskolos kitoms tau- 

biznis eina kuoge- pasijuto kaip ant plauto užėjo. ^oms- ',a piidirtymas me- 
J Įdžiagos in 'bendra szaltini isz

Dvi žiurkes rado kasžin kur kurio karas ‘bendrai bus vyk-' 
kiauszini. Rengėsi ji pusiau pa-,^omas' Su\. Tautos, pa
sidalinti ir czia-jau suvalgyti 'Sal iszigfiles, teikia bendrai ko- 
bet žiuri, - lekia varna, gali,vai — vp’us, medžiaga ir ma- 
atimti. Jodvi szen puolusios, szūias. Jie mums pristato giiius.- 
ten puolusios, kur kiauszini lu 5r reikmenų, kuriuos mes, ne 
dėti? Nesztis? Nepaimsi. Ris-1 iie’ ^lime kopasdkmingiausia 
ti? Da galima sumuszti. Ir ka-lvartoti- Negalima tikra kara 
gi jodvi daro ? Viena, atsigulus 
augsztienika, pasiėmė kiauszi
ni sau ant pilvo o kita, nutve
rus už uodegos nusivežė ji kaip 
ant kokiu rogių.

tyri- 
szta-
pus-

aipraszineja

Profesorius K e n d r i c'k, 
nedarnas gyvenimą seno 
mo gyventoju Maya, ant 
sales Yukatan,
kaip fenais jaunikis stengėsi 
aplaikyti mergina už paezia. 
Ateina jis pas merginos tęva, 
ir pasako ilga kalba pagiriai)t 
jo dukrele. Bet tėvas merginos' 
nepasiduoda jaunikiui ir kalba 
sekaneziai.,

“Mano dukrele da yra per 
jauna ir visados buvo nepa
klusni dukrele. Yra piktai už
auginta, nemoka sint, virt nei 
verpt. Norėtu ji da pasilikti 
prie tėvu nes czion gali valgyt, 
miegot ir siaust ir czionais turi 
ji gimines.”

Jaunikis klauso tuju panie
kinimu su didele atyda ir eina 
namo. Bet ant rytojaus atejas 
vela paantrina savo maldavima 
o tik už kokio szeszto atsilan-

nuo kymo, jeigu tėvas atsileidžia 
ant t.ai susižada ir apsiveda. Bet 

Pearl Harbor lyg pabaigai pra -!jeigU tėvo kalba nepersimaino, 
eito 1942 meto, claeis lyg 1944 fai reiszkia kad jaunikis yra 
meto ant 196,000,000,001) arba negeistinu ženteliu ir daugiau 

kiek likos iszduota ant' jįs neateina.

kaina nei matuot i nei palyginti 
nei pinigais užmokėti. Tik 

1 krauju ir sunkiausiu darbu.
I Kada Kongresas pravedė 
Len'k-'-Lease Instatyma KoVo 
menesi, 1941 m., jo vienatinis 
tikslas buvo “ugdyti apsauga 
Jung. Valstijų.” Nors nebuvo- 

tetervi- mekareje su agresorių tautoms

Medyje sėdėjo tetervinas.
Lape, priėjus ji užkalbino:

-—■ Sveikas, 
neli, iszgirdus tavo balseli, ate-'ju neiszprovokuotas užpuoli- 
jau pasiklausyti. jmas ramiu szailiu ir pasiseki-

—Sveika, atsilankius! — ta- mas ju — (pasauli užkariauti — 
re tetervinas. Lape nudavė ne- programos pavojun iszstate 
girdinti. musu saugumą. Mes pasiūlėme

tieli 
varymo musu sklypo nuo laiko 
kada Washingtonas buvo pre
zidentu Suv. Valstijų.

Prezidentas Rooseveltas pa
reikalavo kad Kongresas pa- prį 
skirtu ant kares 109,000,000,- 
000 doleriu, sakydamas kad 
nors reikia tiek pinigu ant ve
dimo kares, tai ne eina apie do
lerius tik apie ginklus, amuni
cija, zopostis kokius galima už rios maldaknyges buvo spaus
tuos pinigus pirkti nes vien ! dinamos net 1875 mete, Tilžėje, 
tik dolereis negalima ingaleti Žmones szirdingai dekavoja už 
'nevidono.

Prezidentas teisingai iszsita- Jeig-u ir jus turite kokia sena 
knyga tai prisiunskite o bus ji 
apdaryta gražiai ir drueziai.

Isztikruju czinoais pas žmo
nes randasi daugybe senu kny
gų atsivežtu da isz Lietuvos. 
_ riesz szventes redakcija 
“Saules” turėjo apdaryti dau
giau kai]) szimta senu malda - 

j knygių kurias žmones labai 
guodėja ir žino kad negreitai 
gales nusipirkti naujas. Neku-

apdaryma tuju maldaknygių.

i-e: “ Ingale jimo negalima pirk
ti už pinigus, kad ir už didžiau
sia suma; ingalejimas turi būti 
Jaunėtas tik krauįių darbu per SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKIT

gai, ju reikalavimus aprūpina. 
Ju maszinos, iii reng imą i ir in- 
rankiai pataisyti ir kiek gali
ma viskas sutvarkyta. Jie gavo 
vietinio maisto. Jiems pavesta 
oro stotys, laivynu stotys ir 
laivu statybos vietos. Musu 
konvojai apsaugoti jurose kaip 
ir kareiviai ant žemes. Ir apart 
to visko, gavome daug žalios 
medžiagos po Lend-Lease pa- 
tvaikymu ir ateityje gausime 
daug daugiau.
Daugiau kaip puse visu Lend- 

Lease reikmenų, kuriuos mes 
iszsiuntem 1942 m., buvo ka- 
riuomcniszki daigtai. Ameri
kos tankai ir lėktuvai buvo 
svarbi dalis Britu sziauru Af
rikos kovose nuo 1941 m., rude
nio. Britu lakūnai Amerikoje 
gamintais lėktuvais musza na
ciu lakūnus ir naikina naciu

karo centras su musu bombo
mis. Rusai, vis' auganeziais 
skaitliais, vartojo musu ‘lėktu
vus ir tankas priesz nacius. Su 
netekimu Burma kelio, musu 
Lend-Lease pageiba Chinijai 
siuneziama per Indija — pavo
jingiausiu oriniu keliu visame 
pasaulyje — virsz Himalaya 
kalnu. Cliiniecziu oro kadetai 
iszlavinti szioje szalyje ir per
kelti in savo žeme lėktuvais.

Iki praeito Spalio menesio 
mes iszsiunteme pramoniszku 
inrengimu ir medžiagos po 
Lend-Lease, iki virsz bilijoną 
doleriu vertes ir kita bilijoną 
doleriu vertes ukiszku produk
tu, ypatingai maisto. Bet mes 
užsienyj siuntėme tik maža da
li visu nauju Amerikos reikme
nų. Maszinerija ir maszinu da
lis, kurias siuntėme Allijentam 
kad nors buvo maža dalis mu
su iszdirbystes bet labai svar
bi dalis Allijentams. Musu mai
sto iszsiuntimai buvo ypatin
gai svarbus Suv. 
Sovietu Rusijai, 
maistas sulaiko 
Sbiauru Afrikoj 
tuose nuo bado.

Galima sakyti
Lease yra tikriauses užtikrini
mas tarpusavines pagelbos tar
pe- Suv. Tautu kareje del lais
ves nuo Aszies plesziku, kuriu 
užkariavimo programa stengia 
perskaldyti tautas.

—Office of War Information, 
Washington, D. C.

Karalystei ir 
Ir Amerikos 
tukstanezius 
ir Vid. Ry-

kad Leii'd-

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
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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 Trys istorijos, apie 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

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

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

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

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

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Su

404 
50e 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
pa- 
35c 
Ne-

Č5
— Ka sakai? Negirdžiu... Tu, tada, teikti Lend-Lease pagel- bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 

I Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel

enais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
j pasaka) ; Užliekos isz senovės pada- 
Įvimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
i jisai atrado žemgali. 64 •'us. 25c 
į No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg
szo paskutinis skatikas; 
Preke 

I No.
puikus 

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

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

’ No. 123 Septynios istorjos apie 
i Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 

-gonus. 45 puslapiu.......................15c
No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 

I ne Pana ir Apie Baisi istoraa. 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
ate pustyniu; Peleniute; Du brolei

Dovana Už Nupieszima Kariszko Medalio

Kareivis Walteris Hancock, isz St. Louis, kuris nupie- 
sze szita kariszka medali, aplaike nuo valdžios 1,500 dole
riu kaipo pirma dovana. Dovana inteike jam kapitonas W 
M. Dixon, isz Camp Livingston, La.

Juokai.
. ..15c

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

Haremo nevalninke; Luoszis:

Vargutis ir Skunutis. 60 pus...15c
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 

mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
No. 129 Keturios istorijos apie 

Ketvirtas prieakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu............15c

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

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu......................................... 15c

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

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus..................15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 158 Ketur’os istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė: Kas-gi isztyre: Prigautas vagis. 
GO nnslnnin  15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats 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. 25c

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. Kode! 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu............25c

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

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

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia, 
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 ........... 15c

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

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

Keleta Juoku ir Paveikslo.
...................................................15o

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna
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ma, atidryve skolinta~ - ir savo. Po keliu menesiu pare- nyczia, per skaudu veja, klam-|ĮQ ^AuBl IT A T Al E F P Al /I A žinia’ Arturo sveikata pod'aima sniegą, visu keliu de- pasikinko liuosaji volą važiav UlO įjlll U l\H I oLIIILj B oOiLIH žymiai pasitaisė, kad jis suta- kojo kūdikėliui Jėzui. Po pa-per veja ir szalti. Parvažiav 
re su savo dede apsigyventi maldų in girininku bakūže ate-■ saulei besileidžiant ir giri:::: 
Michigan’o giriose ir tereikejo jo ir kunigas. t „ (
tik Onelei apsigyventi tenai. ) suprantantis žmonių szirdis.j 

. i Jai buvo sunku, bet ji jauten'au asz jiedviem. į

Jiedu nuszvito džiaugsmu.m , ‘smarki Metodiste, apsiėmė pri-Trumpa apeiga asz veikiai at-i / ; 1
.... . , . , • ,. • žiūrėti du didesniuoju vaikeliu,likau, bet pridėjau abiem rim- ......3 .. o (1 • Ona pasiėmusi ui glebi jauniau-tu ir sunku persipejimu. Paskui | 
man pasikalbėjus su vieszbu-

• • q , 3 .(1 1 Michigan oežio savininku praneszta laik- ° 
raszcziams kad žinia apie mo
teryste indetu in rytmetines 
laidas. Jaunavedžiai iszvažia- 
vo in tolima miestą pas vyro 
motina.

Tokiu atsitikimu gana daug j 
pasitaiko. Geri Katalikai tėvai,' 
iszleide sunu in kunigus, neno
rėjo, kad duktė iszteketu už 
Protestanto nežiurinezio nei 
savo religijos. Tuo tarpu mer-

— Acziu, teveli, kad atėjai. 
Tai dar atsitikimas. Mergina 
nenori vestuvių be kunigo. Jau
nasis ja atveže iki czionai o to
liau neiklipszt! Kiek jis, varg- 
szas, jai prisznekejo, priprasze. 
Ji vis savo ir gana. Manoji vi
sa laika buvo jiedviem nuo to, 
kaip tik juodu pas mus atvyko.

Taip man kalbėjo vieszbu- 
czio savininkas, kuomet asz jo 
kviecziamas nuvykau.

— Kur juodu ? — paklausiau 
asz rimtai.

'Savininkas mane nusivedė in 
maža vieszkambari, kur szei- 
mininke sėdėjo su jaunaja po
ra. Vaikinas rimtai kalbėjo jau
nai ir gražiai merginai. Pama- 
czius mane ji atsistojo ir su pa
garba pasitiko mane.

— Kokis geras tėvelis, kad 
atėjo sziezia! — tarė ji, kaip 
merginos papratusios apsieiti 
su iszlavintais žmonėmis.

— Gerai, tamistele, — atsa
kiau asz, — bet ar tamsta neži
nai kad visas tas tamstos daly
kas yra gana keistas. Juk tiems 
dalykams reikia tėvu pritarimo 
ir kitu gana rimtu formalumu. 
Nepridera iszteketi taip sau ty
lomis.

— Teveli, asz visa ta gerai 
žinau. Žmones užplaks mane 
liežuviais už pabėgima su vyru. 
Bet jau taip yra ir nėra kaip 
daryti kitaip. Asz jau viską 
permaniau. Namie asz negaliu 
iszteketi. Nors mudu lauktume 
ir szirnta metu, gimines nevely
tu mudviem susituokti. O asz 
ne eisiu už kito kaip tik už Ar
tūro. Asz neatsižadesiu savo ti
kėjimo ir kada nors asz ir Ar
tūrą padarysiu Kataliku. Kiti 
dalykai mudviem nerupi. Mudu 
abu jauni ir stiprus, užsidirb
sime sau duonos.

— Tas tiesa, tam is ta — pri
tarė jaunikis. — Asz busiu jai 
geras vyras ir niekados neuž- 
kabinsiu Onutės tikėjimo. Asz 
pats visai neturiu tikėjimo, ne- 
gut ka tikiu in ja. Ji apsiėmė 
tapti mano moterim, jeigu asz 
gausiu kunigą vestuvėms. Ma
no geras pažinstamas ir jo mo
teris, acziu jiedviem už tai, pa
dėjo man tiek kad tamsta esi 
ežia. Man rodos, kad jus pasi- 
pa žins tat e.

— Taip, tai taip! Jis yra ma
no senas draugas ir žinojo, kad 
sziuomi laiku asz esmių neto
liese. Suprantu, kad nuotakos 
parapijoje jau nebelengva su
tvarkyti szita daU'yka. Iszbegu- 
sioji isz namu mergina nežine 
ka vereziau apsiimtu, ar gryž- 
ti, ar įnirti. Bet jeigu ji liksis ir 
czion gyventi ilgiau, tai jos 
garbe iszgaruos bematant. Ar 
judu galite palaukti pora va
landų? Asz eieziau pats pas 
vyskupą. Jis netoli nuo czionai 
ir sugryszi'u.

— N uos žiedžia i, kar sztai a- 
cziu, teveli! — tarė mergina 
visa szirdimi. — Mudu turime 
palaukti. Ar turi “Moterystes 
leidimą” kiszeniuje? (Mudu 
abu esame pilnu metu. Žinau, 
kad be dispensijos neapsieisi
me. Juk ir asz kunigu gimine, 
— pridėjo ji szypsodamosi.

— Žinau ir asz, — tariau. — 
Dar ir ta žinau, 'kad kaip mo
teris užsimano, tai vis savo isz- 
varo. Ir dabar mums belieka 
isz dvieju blogumu rinktis ma
žesni ji.

Tai pasakęs asz iszejau. Dvi 
valandos truko, kol sugryžau. 
Savininkas ir jo žmona, dar te
bebuvo su jaunaisiais.

— Dabar rengkites instoti in 
moterystes Sakramenta, — ta-

giriniu-
Jis buvo žmogusikams pareinant namo.

TOLIAUS BUS
'Arturo dvasioje nedaug užme- 

'kad tai jos uždavinysy. Anyta, tirnu buvo teliko priesz Katali
kyste ir tuos paežius kunigas 
veikiai nugriebė szalin. Ligo
nis priėmė Krikszta linksmas 
ir dėkingas savo paežiai.

— Asz dar sugrysziu priesz

teriszke

5 į pažinti Kristaus tikėjimo tie
sa.

Giriose už trijų myliu nuo 
. kaimo buvo isz strampu sumes- 

~ ta triobele. Ten gyveno dede ir

gina nepaiso nieko, tik savo 
szirdies. Tėvai nei klausyti ne
norėjo dukters. Bepig, kad 
daugiau butu tėvu taip bran- 
ginaneziu savo tikėjimą. Bet 
szioje aszaru pakalnėje reikia 
kartais pažiūrėti taip-gi ir in 
vaiku szirdi, nors ji neklauso 
proto. Senųjų nesuprasdami o 
savo jausmu nesu valdydami 
jaunieji sutarė, iszbego ir susi- 
žiedojo vieszbutyje svetimam 
mieste. Sunku apsakyti, ka per- 
kentejo gimines perskaitė lai'k- 
raszcziuose, 'kad jau po vestu
vių. Geras dukters auginimas 
iszaugo kreivai. Jis jai davė 
jiegos brangiojo jaunikaiezio 
meile paskaityti augszcziau už 
savo gyvenimą.

Priežodis sako, kad kartais 
isz blogo iszdygsta gerumas.

Onute apsigyveno su savo 
vyro giminėmis. Ji tik viena 
tebuvo Katalike bet ji apsiėjo 
taip, 'kad visi gerbė ja ir jos ti
kėjimą.

Gimė pirmasis sūnelis. Vyro 
sveikata nežinia delko eme ei
ti silpnyn. Gydytojai ji pasiun
tė in vakaru tyrus laukus. Jis 
sugryžo truputi stipresnis. Gi
mė du vaikucziai, bet jųdviejų 
tėvo sveikata vėl dar labiau su
silpnėjo. Mažai buvo isz ko an
tru syk keliauti in geruosius 
orus, bet Onele iszsiunte Artū
rą, pasilikdama su vaikucziais 
ir sunkiai dirbdama, kad 'butu 
isz ko iszlai'kyti vyra, vaikelius

Kariszka Darbininke

W'-i
"I

si mažyti kūdiki iszkeliavo in 
valstijos pakrasz-

;ežius, kur tebuvo tik neaiszkiu Naujus Metus, — tarė kunigas, 
'civilizacijos ženklu. Jauna mo- Tada tamsta galėsi priimti pir- 

mate, kad jai teks ma Komunija. Žmona iszmokys
daug kentėti bet ji apsiėmė, ko reikia.
melsdamosi mintimi kad Die-( Ir isztiesu Ona mokino savo 
vas už tatai duotu jos vyrui’vyra o jis domėjosi geriau ne

gu mažieji. Kunigas ir vela atė
jo ir davė Szventa Komunija. 
Kadangi ligonis dar labiau nu- 

I silpno jas ir netolimoji mirtis 
buvo aiszkiau numanu, todėl 
paaiszlkines apie Paskutini Pa
tepimą, kunigas suteikė Artū
rui ir ta S'akramenta.

Moteriszke džiaugėsi: keleto 
metu kentėjimai ir maldos at
vedė savo vaisius — toli nuo 
namu, szaltose Micliiga.no gir
nose tarp sunkiai dirbaneziu 
vargingai gyvenaneziu girinin
ku. Jie nors nuvargę gryždavo 
isz darbo, bet užjautė jos 
džiaugsmui ir vargui, padeda
mi mažinti varga, kiek galėda
vo.

Viena diena jiems iszejus to
li in girria Arturas ramiai, 
szviesiai pasimirė. Susispaudė 
vargszes žmoneles szirdis, su
kliko Onele isz gailesties bet 
viltis ir tikėjimas ja nuramino. 
Užspaudžius nebasziiinko akis, 
sudėjus jo rankas ant krutinės 
pasiėmė kūdikėli ant keliu ir 
eme mislyti, ka dabar daryti.

Reikia eiti pas duobkasį; rei
kia telegrafuoti giminėms. Vy
rai girnoje tolli. Arcziau nueiti 
in kaima negu juos surasti.

Papenėjus kūdiki, suvynio
jus ji gražiai, Onele padėjo pas 
nebaszninlko tėvo kojas, apsi
siautė kuomi turėjo ir iszejo in 
kaima priesz pietus. Sausas 
sniegas su veju kirto jai in vei
dą bet ji ėjo drąsiai, gerai ži
nodama kelia. Atėjus in kaima, 
isz mažos geležinkelio stoties, 
Ona pasiuntė telegramus any
tai ir savo tėvams praneszd'a- 
ma Artūro mirti ir klausdama 
ka daryti.

Nuėjus pas duobkasį ji paty
rė kad jis neturi valdžios leidi
mo ir dėlto neįgali užsiimti pa
laidojimu. Jis jai pasakė kad 
valdžios ingaliotasis duobka
sys gyvena už penkiolikos my
liu. Viskas buvo tame kaime ne 
taip kaip Ona buvo papratusi. 
Czia visi žmones buvo1 rankpel
niai, moterų buvo mažai ir tos, 
kurios norėjo jai padėti, nedry- 
so to padaryti. Jos maeziusios 
ir kitus mirsztan't tokiose pa- 
cziose apystovose.

Ona nežinojo 'ka daryti, tik 
verkė. Netikrasis duobkasys 
pasigailėjo jos ir davė szilto

tĄ-s girininkai. Visi keturi ga
na sziurpus bet geros szirdies 
darbininkai. Prie ju buvo ir 
Arturas. Tik jis neejo geryn 
bet blogyn. Per sienų plyszius 
pusdavo vejas, inneszdavo ir 
sniego o atdrekyje vanduo ap
tekdavo ir rastus isz vidaus.

Ona buvo vienui viena mo
teriszke tuose namuose ir viena 
Katalike. Jai teko visa namu 
ruosza ir serganezio paties pri
žiūrėjimas. Girininkai buvo 
malonus bet įkas kart labiau 
reikėdavo ko nors virszaus prie 
malonumo. Žiema vis ėjo smar
kyn ir szaltyn. Visi triobos gy
ventojai susitelke in viena 
kambarį. Jame buvo ir kakalys 
ir virtuve ir stalas szeimynai 
valgyti ir girininku kėdės ir li
gonis. Beveik kasdien jis ėjo 
menkyn.

Už trijų myliu nuo tos vietos 
buvo maža bažnytėlė in kuria 
kunigas atvažiuodavo syki in 
menesi. Vargszei moteriszkei 
buvo skaudus tas gyvenimas. 
Kuczioje ji sėdėjo nuliudus ir 
pailsus mislddama apie savo 
svetur paliktus vaikelius, apie 
teviszike ir apie ta, ko ji buvo 
netekusi. Aszaros veržte veržė
si in akis bet ji nedave joms isz- 
byreti. Jos vyryas suvyniotas 
užklodemis sėdėjo kreseje ne
toli ugnies o jo sausas kosulys 
drėskė jai ausis. Ji greitai pri
ėjo prie Arturo.

— Onute, — tarė jis ka tik 
girdimai. — Juk eisi rytoj in 
bažnyczia?

— Taip, Artureli! Juk žinai 
kad rytoj ir Kailedos ir Sekma
dienis drauge.

— Kalėdos! — atsiduso ligo
nis. — Kalėdos ir kokios Kalė
dos tau, Onele! Kaip man gai
la, kad asz tave iszviliojau isz 
tavo ramiu nameliu!

— Cit, Artūrai! Kam pradedi 
j niekus kalbėti ? Kaip tu gali 
užduoti man szirdi lyg nenorė
damas kad asz czia bueziau. 
Nei viena vyra-mylinti mote
ris, nei viena gera Katalike ne
padarytu kitaip.

j — O je! Nei viena gera Ka-

Darata Graves, 19 metu am- 
žiau^, kuri dirba kariszkam 
fabrike, ana diena iszlaimejo 
kontesta ant “skis” arba 
cziuožyniu, kuris atsibuvo 
Bear Mountain, N. Y. Dara
ta nuszoko tolumo 117 pėdu, 
tolumo. Buvo ji vienatine 
mergina kuri dalyvavo tame 
konteste.

BALTRUVIENE

jau tik atliktas kriukis,
Jeigu boboje tupi striukis, 
Tankiausia vyra geriausia, 

Palaiko už niekiausia.
Vyras turi būti visados, 

Galva del savo bobos, 
Jeigu savo bobai per daug 

' tupinės, 
Tai gyvenimo gero neturės.

Mažai yra tokiu moterių, 
Kad butu geros del savo vyru, 

O daug ir tokiu atsiranda, 
To szirdeles nedarytu, 

Jeigu kiek apszvictos turėtu,

liti in sveczius. Ten jiems atvy- 
■kus, karalius juos gerai pavai- 
szino, parode savo gerybes ir 
'priesz einant jiems namo, nu
sivedė juos in viena kambarį ir 
atidarė skryne auksiniu pini

ngu. Tarė jis senukams: “Seni
ki te judu szitu pinigu kiek no
rite!” Senukai, prisisėmę pini
gu, gryžo in miszka džiaugda
miesi karaliaus duosnumu.

Bet karta bobute sako diedu
kui: “Pamieruokime kiek mu
du pinigu parsineszem.” P’a- 

nnierave randa jog du pilni gor- 
cziai ir treczias nepilnas. Tuo
met jiedu imasi smarkiai dirb
ti, blogiau valgyti, kad tik pri- 

i pildžius treczia goreziu pinigu. 
( Taip jiems bepildant treczia 
goreziu, ateina vela tas pats 
karalius senukus aplankyti, 
įmanydamas ‘kad dabar senukai 
gerai gyvena. Bet jis labai ap
siriko nes senukai karalių sziuo I. . . .įkartu blogiau pavaiszino negu 
praeita karta. Tada karalius 
sumano szitoki szposa jiems 
iszkresti. Atsisveikindamas jis 
padėkojo senukams už nakvy
ne, vaiszes ir vela praszo kad 
atsilankytu pas ji atsineszdami 
kartu ir savo pinigus.

Na, ir viena gražia diena se
nukai nuvyksta' pas karalių, 
neszdamiesi pinigus in vaiszes. 
Czia vela juos gražiai pavaiszi
no ir senukams rengiantes eiti 

Dabar gailesi savo pasielgimo, namo karalius juos nusivedė iii

u piktumu,
i, 'kaip vyra in- 

įpykina, 
Tai ir iii kaili gerai gauna,

O 1110

T:ii jau nebūna. gana,

Ant galo to datyre,

Iszeina ant nieku,

Pažinojau

B jaunei

Toki ir ju vaikai.
* *

kad viena dora 
mergina, 

padare gana,
Tėvelius savo pamėtė, 

In kita miestą nusi'boste.
Badai su liuteronu apsiporavo,1

•Szviesi motere szlekta vyra, i
Padaro žmogų geru, 

Niekszas 'boba savp vyra 
apkalba,

Ir per visa savo gyvenimą turi 
‘balda.

Juk ir asz vyra turėjau,
Ir aisz guodot ji nemokėjau, 

Ir pati pripažinau,
Jog isz szio svieto iszkrimtau, 

Sziadien kokis mano gy ve
nimas, 

Kankina didis vargas, 
Turiu po svietą trankytis, 
Ne sziaip ne.taip maifytis, 

Su tokia vigada,
Tai jau kūmutes gana, 
Jeigu turecziau geriau, 

Pamescziau služba tuojau, 
Velulk sausa duona valgyti, 

Bile p alk a j u turėti.
iSzirdeles, mylėkite savo 

vyrelius,
Nerodykite savo ragelius,

O jeigu norite vyra pataisyti, 
Turite priesz ji nutylėti, 
Reikia progos laukti, 

Tada jo klaidas iszrodyti, 
Bet tik su gražumu,

talike. Ta gerai pasakei. Onute, 'pieno pavalgyti nes ji buvo už- 
asz daug syk žiurėjau in tave.!mirszus pavalgyti iszeidama.l 
[Jeigu yra ant žemes teisingo Jis surado jai arkli ir rogutes, 
tikėjimo, tai tas yra teisingas, tik klausė ar ji moka važiuoti.

tave užaugino. Onele,katras
rytoj, i>o pamaldų, parvesk pavalgyt 
man savo kunigą.

j — Ka tu sakai, Artūrai? —'gaisztis. Tat persižegnojus pa
'paklausė visa nudžiugusi mo- 
teriszke.

— Asz sakau ka mano žo
džiai taria. Asz noriu pasikal
bėti su jus kunigu. Jau nedaug 
laiko man tebeliko.

Ji paabejojo ar neiti namo 
Gyti kūdiki bet isz to 

nebutu buvę naudos tik su-

eme vadeles ir melsdamosi kad 
Dievas saugotu jos mylimus, 
gy vus ir numirusius, leidosi va
žiuoti. Arklys buvo menkas ir 
kelione nesparti. Bet Ona rado 
duobkasį, kuris paėmė prastu

Ona verkdama pasilenke prie lentų karsta, inside jo in roges, 
savo vyro bet jos szirdyje bu- pririszo savo arkli isz užpaka- 
vo džiaugsmo ir dėkingumo. lio rogių ir sėdo važiuoti. Galu

Ant rytojaus, eidama in baž- gale juodu parvažiavo in kai-

Ka ant to gali sakyti, 
Ir kaip apie tai mislyti?

Del ko taip padare, nežinau, 
Ba apie tokius triksus daug 

jau girdėjau,
Kad ir iszrode- ant dievotos, 
Bet buvo nuomones kitokios. 

Merginos sziadien ant niekszo 
žiuri,

Ne ant vieros keikia kas turi, 
Mat, Anglikas geresnis,

Ir poningesnis,
Ant Lietuviu nežiūri, 
Ba už grinorius turi.

Jau daug taip Lietuvaieziu 
padare,

Sau akis uždare,

Ir szuniszko gyvenimo.

Diedukas ir Bobute
Žiloje seno ve je miszke gyve

no diedukas ir bobute. Jiedu 
turėjo maža triolbele. Jiedu pin
dami pintines isz medžiu szak- 
nu sziaip taip prasimaitindavo.

Karta karalius su savo paly
dovais medžiojo miszke. Jiems 
bemedžiojant sutemo. Jie pa
mate tolumoj spinksanti žibu
rėli.

Po kiek laiko karalius su pa
lydovais ineina in triobele ku
rioje randa dieduką, ir bobute. 
Jiedu susilaukia auksztu sve- 
cziu, kuogeriausia juos pavai- 
szino. Anksti ryta karalius su 
savo palydovais padėkojo die
dukams už nakvyne ir vaiszes 
ir praszo ju dvieju kad atsilan
kytu pas ji in sveczius.

Senukai, kiek laiko ramiai 
pagyvenę, iszsirenge pas kara-

ta pati kambarį kur pirma pi
nigus seme. Atidaręs pinigu 
skryne jis tarė: “Kad judu, 
tiek pinigu turėdami, gyvenate 
dar (blogiau negu kada ju ne
turėjote tai praszau supilti pi
nigus atgal in s'kryne.” Se
nukai pinigus supylė o verk
dami sugryžo namo ir vėla gy
veno kaip pirmiau.

Senukas—pasakotojas, pa
baigęs szia pasaka sako: “Tad, 
mano mieli vaikeliai, matote 
kaip margam pasaulyje dedasi, 
— jeigu žmogus daug pinigu 
turi, tai nori kad dar daugiau 
ju turėtu ir matote kas atsitin
ka.”
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Žinios Vietines
— įSeredoje Szv. Jono Kry- 

zostomo ir Ketverge Szv Petro 
Nolaško.

SHENANDOAH, PA.

J Motiejus Garmus mirė 
praeita Petnyczia pas savo žen
tą ir duktere Antana Ku'czins- 
kus, 222 E. Pelnu uly. Velionis 
gimė Lietuvoje, paliko du sū
nūs, penkes d aktores ir penkis 
ataukus. Laidotuves atsibus 
.Utarniiilke su apeigomis Szv. 
Jurgio bažnVczioje per grabo- 
riu Menkeviczin.

Austrijokai Bus Priimti 
Ant Tarnystes

I ______________

Washington, D. C. — Visi 
Austrijokai, gyvenanti czio- 
nais, Amerikoj, kurie yra tin
kami ant kariszkos tarnystes, 
bus priimti ant tamystos per 
savo vietinius bordus kaipo 
liupsnoriai in paskirta batali- 
jona, susidedanti vien tik isz 
Austrijokiszku padonu. Tieji, 
kurie geistu užsiraszyti in ta j i 
batalijona, turi kreiptis in vie
tini borda ir bus priimti pagal 
'duotas jiems tiesas. O kad Aus
trija yra sziadien po valdžia 
Vckiecziu, todėl visi Austrijo
kai yra laikomi kaipo nevido
nai bet per duotas jiems tiesas 
ęzionais Amerikoj, pavėlinta 
jiems insiraszyti in kariuome
ne. Tieji Austrijokiszki pulkai 
bus valdomi per Austrijokisz- 
kus aficierius.

ŽINUTES

Salem, Ore. — Mrs. Morta 
James, 21 metu, pati aficie- 
riaus, likos nužudyta kelionėje 
pas savo vyra ant trūkio, lovo
je Nr. 13. Manoma kad kokis 
tai nigeris ja nužudė.

Brushton, N. Y. — Septyni 
vaikai isz skaitliaus 18 sudege 
name savo tėvu Elmer Shutts, 
o kiti iszsigialbejo per szokima 
laukan. Vaikai buvo nuo 5 san- 
vaieziu amžiaus lyg 17 metu.

Philadelphia, Pa. — Ritten
house hotelyje kilo ugnis kuri 
greitai prasiplatino bet 180 sve- 
cziu pasekmingai iszsigialbejo 
szokdami per langus. Niekas 
nesužeista.

— Isz musu pavieto 63 vy
rukai isz skaitliaus 89 perejo 
pasekmingai sveikatos egzami
ną, Allentown, Pa., ant karisz
kos tartaystos, praeita Petny
czia 22 d. Sausio. Visi turės 
stot in savo borda 108 E. Cen
tre uly., iszkeliauti in New 
Cumberland, Pa., po trumpam 
atsilankymui namie.

Mahanoy City
John I. Greager 
Thomas J. Ryan 
Edward C. Durnelius 
Samuel J. Graham 
Joseph C. Being 
John W. Pakalinsky 
John J. Pollock 
John S. Maikus 
John A. Žukas 
Peter J. Balinskie 
Robert J. McCann 
Thomas J. Dalton 
Ignatius J. Martaus 
Michael Kaczmarczyk 
William J. Lewis 
Joseph A. Deriscavagc 
Andrew Walitis 
Joseph F. Bross 
Thomas W. Higgans 
John Lowatti 
Frank J. Engle 
John P. Price 
Nelson R. Stride 
Joseph P. Curley 
Lewis E. Jeffery

Patriotic Hill, Mah. City
Edward F. Salukas

Barnesville
Julius Smulligan

Locust Valley
Rudolph J. Mlynek

Yatesville, Shenandoah
William P. Foley

Robinson, Mah. City
William J. Burke

New Boston
John J. Merook 
Nicholas Paluka 
Vincent A. Lorent 
Joseph C. Prossick 
Albert F. Zegley

Morea
Michael Katchmaric 
Thomas T. Paisley

Paterson, N. J.
Charles D. Wisher

London — Isz Norvegijos 
aplaikyta žinios buk ten Vo- 
kiecziai suszaude daugeli Vo- 
kiszku virszinyku ir gyventoju 
už pasiprieszinima priesz val
džia. Apie tūkstantis likos ar- 
esztavota.

New Philadelphia
Joseph A. Poplosiky
Joseph L. Toomey
Michael J. Dobilas
Joseph A. Bersonavage
Francis J. Boran
Robert V. Gannon
Joseph A. Skuteli
Frank A. Špokas
George B. Bagdonis 
Frank A. Zutelnis, Jr. 
Lee J. Stessalavage 
Vincent E. Matalavage

T. Laurinaitis, 1943 m., Sausio [ 
[Jan.] 24 diena, atlaike savo 
Pirmąsias Iszkilmingas Szven- 
tas Miszias, Szvento Kryžiaus 

.Bažnyczioje, Mt. Carmel, Pa., 
jin Kunigus inszventino Jo Į 
1 Ekscelencija Jurgis L Leech, 
1 D. D., SS- Kyriliaus ir Metodi
jaus Koplycziojie, Danville’, Pa.
Sausio [Jan.] 23 diena.

Primicijantas yra sūnūs A. 
A. Leono ir Stanislovo Laurin-' 
aieziu, 321 So. Poplar St., Mt. 
Carmel, Pa. Nors jau abuciu 
tėveliai yra mire, visgi juju 
Katalikiszkas auklėjimas, ta 
inberta Dievo meiles sėkla jau
no Stanislovo jautrioj szirdyj 
gražiai iszaugo ir davė gausin
go vaisiaus.

Szis jaunas darbininkas Kris
taus vynuogyne mokslo pagrin
dą .pirmiausia insijo savo para
pijinėje Szv. Kazimiero Seserų 
vedamoje mokykloje. Czia pa
simokinęs—baigės tuoj nistojo 
in Mt. St. Mary’s Kolegija, 
Baltimore, Maryland. Laikui 
bėgant jaunas studentais jaus
damas pas z auk ima pradeda 
kunigystes mokslus Szv. Karo
liams Seminarijoje, Overbrook, 
Philadelphia, Pa., Czia per sep
tynis metus, besiruoszdamas 
savo pasirinktam atsakomin- 
gam darbui, jis stropiai ir ne
nuilstamai darbavosi. Jo gra
žus budais, kantrumais ir kiti 
asmeniszki ypatumai patrau
kė prie saves daugybe draugu- 
prieteliu, netik isz seminaristu 
bet ir profesorių.

Nežiūrint to, kad tarp kita- 
taueziu seminarijoje mokinosi, 
jis niekad nepamirszo, kad jis 
yra Lietuvis! Nes ir su kitais 
ten Lietuviais 'studentais, kur 
tik radęs atliekama valandėlė 
jis pavartodavo Lietuviszko 
mokslo tikslams, netik žodžiu 
bet ir plunksna. Seminarijoje 
Lietuviu kalbos profesorius ne
karta yra pažymėjus ji kaipo 
ateities pamokslininką^ “kuris 
moka visiems suprantama pa- 
praseziausia isz gilios szirdies 
paeinanezia kalba kalbėti ir 
patraukti klausytojus.” Tai- 
posgi jis buvo energingais na- 
rysy Seminarijos Lietuviszkose 
Organizacijose: Dainos Choras, 
Lietuviu Studentu Kliubas. 
Pastarojo Draugystėje per du 
metu ėjo Iždininko pareigas.

Melskimės visi, kad jauno 
kunigo Laurinaiczio kilnios 
szirdies troškimais k nepui
kiausiai išsipildytu, būtent: 
padėti iszganyti kuodaugiau- 
siai nemirtingu sielų. — Sztai 
Kunigo amatas bei pasiuntiny
be. Sveikiname ir linkimo 
jam gausios Dievo palaimos !

—Raidas.

Szuo Su Czeverykais

Kur Ten Indijoj

Pasikalbėjimas su senu In- 
dusu. Kapitonas James Sny
der kalbasi su juo apie pra
eitas metus ir senovės kares 
nes kapitonas Snyder yra žy
miu rasztininku ir istoriku. 
Tasai Indusas dalyvavo ka
rėje, daug metu, adgal, drau
ge su lordu Kitchener ir lor
du Roberts, laike Indusu pa
sikėlimu.

Smarki Moterėlė Tikra 
Revoliucijonierka

Pittsburg, Pa. — Per 18 me
tu gyvenimo drauge, Charles 
Rieley, padavė savo pacziule' 
teismui del divorso. Jisai pri
statė sekanti surasza apie
savo pacziules biaurus pasiel
gimus su juorn kuriuos jis su
raižydavo kas diena.

Pati dėdavo mažas vinutes 
tarp paklodžių jo lovoje. Ji 
mete jam in akis sutrintu rau
donu pipiru. Karta apmėtė 
ji talkam pauderiu. Dvylika 
kartu uždavė jam in galva su 
pagaliu. Mete syki in ji mėsi
ninko peili. Ir buvo aresztuo- 
tas jeigu nesugryždavo namo 
su saules nusileidimu.

Penkiolika Metu Mer
gaite Gyveno Su Vyru 

Be Szliubo
Dayton, Ohio. — Palicija

Neturėjo Niekad 
Daktaro

Augusta, Maine — Izaokas 
Stern, kuris nesenei pabaigė 
103 metu,s, mirė ana diena ant 
farmos savo sunaus. Senukas 
džiaugėsi gera sveikata ir dir
bo kožna diena bet ketures die
nas adgal jis apsirgo staigai ir 
mirė. Neturėjo jis savo gyveni
me jokio daktaro ir niekad 
priesz tai nebuvo sirgęs. Ru,ke 
jis tankiai, daug vaiksztinejo 
ir gere namine kuria pats dir
bo.

Dainavimas Priežastim 
Žudinstos

Manitowac, Wis. — Petrone 
Hossak, 36 metu, mirė ligonbu- 
teje nuo susižeidimu kokius jai 
u,ždave jos vyras. Vyras taja 
diena buvo pusiau girtas ir no
rėjo parodyt savo kaimynams 
koki gera baisa jis turi ir pra
dėjo dainuoti. Pati melde jo 
idant jis uždarytu žioti ir ne- 
jupkytu kaimynus bet vietoje 
paklausyt geros rodos savo mo- 
teres tai vyras pasiuto isz pik
tumo, pagriebė ilga duonini 
peili ir uždavė moterei kelis 
mirtinus žaidulius nuo ko toji 
mire in kėlės valandas vėliau. 
Pasiutėlis likos uždarytas kalė
jime.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

:: Ka Raszo ::

Pilozopas Raulas

Kokia tai Misis Džiks yra 
’bistki kreizi. Yra tai naszle ir 
geidžia labai ženytis neš sako, 
kaip tik szita “vor” pasibaigs 
tai negales sau surasti vyro ba 
visi bus arba “kilt” arba su ki
tom apsiženys o gal pasliks 
kilpelei.

Dažinojo ji apie viena boisa 
soldžeri, kuris iszkeliavo net in 
Floridos steita ir davė jam tili- 
pona kad atvažiuos pas ji duo
ti jam “gud bai.”

Jis jai atsake: “if you van t. 
den kom.”

Ji labai norėjo su juom pasi
matyt ir nuvažiavo ir užklausė 
soldžerio: “Ar nori su manim 
ženytis?”

O jis jai atsake: “mai dir,
nuėjo ana diena iui tūla narna 
kur rado penkiolikos metu 
mergaite Olivie Burkhard, ku
ri gyveno su vyru turineziu 32 
metus. Mergaite likos atiduo
ta in pataisos narna, o vyra už
dare kalėjime. Abudu pribu
vo in czionais isz Clevelando. 
Mergaite pasakė palicijai, kad 
josios jaunikis ja in czionas at
vežė prižadėdamas su ja apsi- 
paieziuot. Jo teisybei, iszeme 
laisnus del ženybu, bet szliubo 
negavo, nes mergaite nebuvo 
meluosią. Mergaite prisiege 
kad jau turi devyniolika metu.

Juozas Damidovicz, isz Her
kimer, N. Y., raszo: — Prisiun
eziu tamistoms keturis dolerius 
už Iaikraszti “Saule” ir pripa- 
žystukad “Saule” yra geriau
siu isz visu, įkuria skaitau nuo 
1902 meto, per 40 metu, be per- 
stojimo ir man geriausia patin
ka nes jame randasi puikiu, 
skaitymu ir visokiu naudingu 
straipsneliu, pasakėlių ir isto
rijų ir jau pasenau skaityda
mas bet ja skaitysiu pakol Die
vas užlaikys sveika ir turėsiu 
geras akis. Sveikinu visa re- 
dyste su Naujais Metais, idant 
Dievas užlaikytu visus sveikus 
ir gyventumėt da ilgus metus 
idant darbuotis del musu Lie
tuviu Amerikoj.

* Cumbola
Stanley R. Smith, Jr.
Daniel T. Kemple
Vincent J. Kadany
Alb. J. Garrish - Bear Ridge

Middleport
Vincent E. Niadna
Joseph Lapinsky
Joseph A. John

Silver Creek
Francis J. Fogarty
John J. Haikins

Kaska
Lewis J. Shields
Walter Kupchinsky

' Fraink Yurdodk
Leonard P. Oravage

Mount Carmel, Pa. — Pri-
mici jautas Kun. Stanislovas

Szuo “Kim”, kurio locni- 
ninku bpvo mirusis beisboli- 
ninkas Lou Gehrig, isz Dover, 
N. J., yra mokinamas kaip 
sekti paskui piktadarius. 
Idant jam palengvint jo dar
bą, locnininkas davė padirb
ti jam czeverykus kad szu- 
neliui kojas neskaudėtu lai
ke tarnystes.

Klaida Kuri Jam
Iszgialbejo Gyvasti

Denver, Colo. — Simon Gli
kins norėjo pasidaryti sau gala 
gyvenimo ir sumanė szitoki bū
da sutrumpinimo sau gyvas
ties: Pririszo prie karabino 
vamzdžio szniura o kita gala 
prie savo moteres kojos. Atsi
sėdo ant kėdės ir paliepė mote
rei bėgti laukan. Motere buvo 
baisei persigandus, parpuolė 
ant slenksczio, karabinas nu
puolė nuo stalo, szuvis nepatai
kė in vyra tik in langa, motere 
iszbego laukan pas kaimynus, 
praneszdama apie ta j i atsitiki
ma. Kaimynai, subegia, su,riszo 
vyra ir nugabeno ji in palicijos

Senam Pecziuje 
Velnes...

Tanners Falls, Pa. — Mare 
Kovai, 54 metu, užvedė teismą 
prieszais savo vyra Jokūbą 63 
metu ant persiskyrimo, paduo
dama priežasti, buk josios pri- 
siegėlis draugauje su sveti
moms bobelkoms, pasamdo 
bambiliu ir iszsiveždavo mer
ginas su kurioms trankėsi per 
naktis po rodhauzcs ir kitur ir 
apdovanoja jas dovanomis. 
Negana to, susiraszinedavo su 
daugeliu moterių pakvies
damas jas ant suėjimo. Sli
džia nedave persiskyrimo, tik 
davė tokiu szuincpoteriu kad 
Jokūbas neužmirsz pakol gy
vas 'bus.

Nuotaka Tik Ant
Vienos Dienos ____ *

Horningford, Md. — Apsi- 
vedus tik viena diena, ant ry
tojaus josios vyras dingo neži
ne kur, Delia Answer t, 18 metu 
likos užlaikyta ant palicijos, 
pakol bus isztyrineta josios 
gyvenimas. Mergina pasakė 
palicijai 'buk ji pabėgo su 
James Farley, bet po vinezevo- 
nai prisipažino jis jai buk 
jau yra vedės su kita motere ir 
yra tėvu trijų vaiku ir po tam 
iszpažinimui dingo isz miesto.

su Lietuviu.

stoti kur daktarai apžiureja ji To kelione po svietą ir liudymas 
nutarė kad jis staigai neteko apie Jezu Kristų. 20 Centai, 
proto. I Saule, Mahanoy City, Pa.

Ponia Ona Stalonis, isz Kings
ley, Pa., raszo: — Su sziuomi 
laiszku prisiuneziu tamistoms 
užmokesti už iaikraszti “Sau
le” ant puses meto ir tariu szir- 
dinga ‘aeziu’ kad man laikrasz- 
ti nesulaikete nes kitaip negy- 
veiiicziau ant ukes kad “Sau
le” neateitinetu nes nieko ne- j 
žinotumėm kas ant svieto de
dasi o justi puikus apraszymai 
mus palinksmina ir aeziu u'ž ju- i’ 
su gerus velinimus ant Naujo 
Meto ko ir mes jums linkime isz 
visos szirdies.

Kazimieras Bauža, isz West- s 
ville, III., raszo: — Prisiun
eziu užmokesti už “Saule” ku
ria skaitau jau daugeli metu ir 
nenoriu paliauti būti justi skai
tytojam. Praeita meta sirgau 
ir buvau ligoributeje ir jau ne
dirbu keturi metai bet butu ne
malonu skirtis su “Saule’ todėl 
prisiuneziu užmokesti nors ant 
puses meto su gerais velinimais 
del visos redakcijos ir laimin
gu Nauju Metu.

asz rytoj galiu būti užkilytas. ’ ’
Ir nenorėjo jis su boba ženy

tis.
Na ir tasai soldžeris iszkelia

vo nežine kur o ji sugryžo prie 
savo biznio.

Ir dabar ji vaczys ar atsiras 
kokis kitas soldžeris kuris no
rės ja paimti už paezia. Sziur, 
Mark!

Kokia tai nebutu motere, ar 
tai naszle, ar mergina, nepriva
lo bėgioti paskui jaunikius ar 
tai soldžeris ar prastas vyru
kas, tegul vyrai laksto paskui 
merginas.

Viena imisiuke, kuri per visa 
savo gyvenimą dirbo sunkei 
kad užlaikyti savo kidzus — 
dabar girdi nuo savo kidzu kad 
viskas kas senas tai niekam ne
vertas. Sziur, Maik. Tuju senu 
nevertu teveliu tik pinigai geri 
ant spendinimo. Jurs truli,

Pilozopas Raulas.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Ponia Kazimiera Gedraitis, 
isz Russellton, Pa., raszo: — 
Siuncziu tamistoms užmokesti 
už Iaikraszti kuri mes mylime 
labai skaityt o ypatingai Bal
truviene ir Taradaika kuri pa
mokina žmones kaip eiti doros 
keliu. Linkiu jums visiems ge
ro pasivedimo ir geros sveika
tos su Naujais Metais.

A. Jacknevicziius, isz Provi
dence, R. I., raszo: Prisiuneziu 
tamistoms u'ž Iaikraszti ‘Saule’ 
keturis dolerius ant viso meto, 
nes man ‘Saule’ gera use patin
ka, kuri paduoda visokias ži- 
nes isz svieto ir be josios nega
liu apsieiti. Linkiu tamistoms 
laimes su sziuom metu ir sveiki 
darbuotis del mus.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

USF3 PRISIUSKITE 
TIKTAI 50b O APLAIKYSL 
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.
-------  j

SETAS Nr. 100
Velniszkas Malūnas, Ant 

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 Šauta, 
Menesi, Žvaigždes W Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve
šis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.
J. Damuszis, isz East Hart

ford, Conn., raszo: Prisiuneziu 
jums užmokesti už atnaujinima 
“Saules” p r e n um e rat o s ant
1943 meto. Siuntinekite vela
man “Saule” kuria jau skaitau 
apie 23 metus ir linkiu kad gy
vuotu da szimta metu, nes tai 
smagiausias laikrasztis del mu

Istorija apie Amžina Žydą.

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

Preke, 15c
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.


