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Isz Amerikos
102 METU AMŽIAUS 

PAĖMĖ SUZIEDOTI- 
NES PINIGUS*

Apsipacziavo Su Kita

Springfield, Mo. — Mikolas 
Fenton, 28 metu, likos areszta- 
votas už paemima pinigu nuo 
savo pirmutines sužiedotines, 
kuri jam- davė pinigu ant ves
tuvių o tasai beszirdis apsipa
cziavo su kita. Dabar abidvi 
merginos ji apleido. Pirmutine 
jo mylima su kuria buvo susi
pažinęs du metus adgal, Edna 
Norris, 25 metu o kita, su kuria 
apsipacziavo yra Stepe Weis, 
20 metu amžiaus. Jo pati liepe 
ji aresztavoti ir dabar jeszko 
nuo jo persiskyrimo. Edna tu
rėjo 300 doleriu banke, kuriuos 
atidavė mylimui ant vestuviu. 
Tuom laik jis susipažino su 
Stepe ir su ja apsipacziavo. 
Kada apie tai dažinojo pati, 
liepe ji aresztavoti nes su tokiu 
žmogum nemano gyventi kuris 
savo pirma mylima paniekino 
ir apgavo. 

-f-----------------------------------------

1,500 Permaine Savo 
Negeistinas Pravardes

Cleveland, Ohio — Praeita 
meta sūdąs permaine czionais 
1,500 pravardžių žmonių kurie 
turėjo negeistinas pravardes ir 
jas sutrumpino arba permaine. 
Tarpe permainytu pravardžių 
randasi tokios: Vieczorkievicz 
ant Alton, Skrzypczinski ant 
Skryp, Vojciekovski ant Way, 
Strzemplevicz ant Shemple, 
Andreszkievicz ant Anderson, 
Vaiciekauskas ant Vasil, Sz- 
czypczykovski ant Semple ir t. 
Priežastis tu j u permainų pra
vardžių yra kad žmones, turė
dami tokias sunkias pravardes 
turi užsiėmimus kariszkose 
dirbtuvėse ir bosai negali jas 
isztarti ne paraszyti.

Sudegino Posūni, Pa- 
czia Ir Motina

Amarillo, Tex. — Kada sze- 
rifas dare krata name Ned 
Walsh, malka-kerczio, rado 
krūva suanglijusiu žmogiszku 
kaulu pecziuje o kitus kaulus 
rado ant szaszlavyno ant kie
mo. Kruvinus pletmus taipgi 
surado kuknioje ir kirvi ant 
kurio radosi kruvini pletmai, 
paslėpta senam vežime. Walsh 
likos aresztavotas už nužudy
mą savo posūnio, kurio galva 
surado maisze, senam tvarte. 
Palicija nužiūrėjo Walsh, kad 
tai buvo jo darbas ir padare 
pas ji krata surasdami daugiau 
kaulu ne kaip prigulėjo prie 
vienos ypatos. Palicija yra to
sios nuomones kad jis nužudė 
savo paczia ir jos motina ku
rios dingo slaptingu budu isz 
namo keli menesei adgal o vy 
ras pasakė kaimynams kad jos 
iszvažiavo in sveczius pas gi
mines bet kada j u nemate su- 
gryžtant, kaimynai pranesze 
apie tai palicijai.

, Paėmė Penkta Vyra
' Big Crow, Nev. — Mrs. Wi
nifred Beardale, kuriai jau su
ėjo 102 metai, ana diena iszte- 
kejo už penkto vyro, kokio tai 
Jim Enders, 79 metu, kuris 
taip-gi jau keturis kartus buvo 
vedes.- Motere yra locnininke 
turtingos žemes kurioje randa
si daug aliejaus.

Badai Popiežius Apsi
gyvens Sziaurinej Ar

Pietinėj Amerikoj
New York — Badai del to 

arkivyskupas Spellman iszke- 
liavo in Ryma kad parengti ke
lione del Popiežiaus iszkeliauti 
isz Vatikano kur jam grasina 
didelis pavojus ateityje nuo 
ibombu. Badai Popiežius apleis 
Vatikana su pagialba eroplano 
ir submarino. Isz Vatikano ba
dai jis ketina nusiduoti in Liz- 
bona, Portugalija o isz ten in 
Brazilija. Kiti telegramai vela 
skelbia buk gal Popiežius apsi
gyvens Washingtone isz kur 
vestu savo bažnytinius veika
lus.

Skaitlis Svetim-žemiu
Susimažino Amerikoj

Washington, D. C. —(O.N.A) 
Nuo 1930 lyg 1940 meto, skait
lis svetimžemiu Suv. Valstijo
se susimažino ant 2,564,267 o 
Amerikonu, kuriu tėvai gimė 
užmaryje ant 2,744,603 kaip 
parodo b juras gyventoju sura- 
szu.

Ant kono szimto Amerikonu 
kurie gimė czionais 1940 mete, 
71 isz j u, tėvai buvo taipgi gi
lina czionais.

Skaitlis svetimszaliu žymiai 
susimažino didesniuose mies
tuose, kuriuose svetimžemiai 
buvo papratę apsigyventi. Bos
tonas neteko daugiau kaip 
penktos dalies savo svetimže
miu tarp 1930 ir 1940 metu, kai
po ir Detroitas, Cleveland, Phi 
ladelphia ir kiti miestai. New 
Yorkas turėjo 215,161 mažiau 
svetimžemiu 1940 mete ne kaip 
1930 surasze.

Senuke Dirba Ginklu 
Dirbtuvėje

Middlebury, Conn. — Pana 
Jennie O’Neil, kuri turi 80 va
sarėlių, buvusi daraktorka mo
kykloje Waterbury, kuri dirba 
ginklu fabrike czionais nuo 3 
valandos po piet lyg 11 valan
dai naktije, kalbėjo kad “kož- 
nas kuris yra sveikas ant kūno, 
nedaro jokio skirtumo kiek jis 
turėtu metu, privalo dirbti del 
valdžios idant laimėti kare.”

Buvusi daraktorka dirba sze- 
szes dienas ant sanvaites Wa
terbury Clock Co., ir duoda 
daug bonu del naujai gimusiu 
vaiku savo draugiu.

ŽINUTES ISZ
UŽMARIO

kabe Rusai Prie Donato
PRISIUNSTOS

PER TELEGRAFO BIURĄ 
O. N. A.

London — Vokiecziai baisiai 
nerimauja isz padėjimo Lenki
joj, Czekoslovakijoj, Rumuni
joj ir Vengruose, kad neužil- 
gio turės isz tuju vietų kraus
tytis von. Vokiecziai kalba del 
tuju sklypu buk Rusai da toli 
nuo Krokavo. Gyventojai cze- 
dina pinigus ir perka visokį 
maista kad būtie pasirengia su- 
gryžti in savo tėvynės. Dauge
lis sužeistu Vokiszku kareiviu 
adgabenama kasdiena. Karisz- 
ki žinunai spėja buk Vokiecziai 
žino apie pavoju kuris jiems 
grasina tose vietose jeigu bus 
supliekti Rusijoj.

London — Laikraszcziai skel
bia buk 170,000 Lenku, kurie 
randasi pamusztose sklypuose, 
likos paszaukti ant kariszkos 
Vcjkiszkos tarnystes. Toliaus 
Vokiecziai kerszina Lenkams 
kad jeigu davines del nelaisvi u 
tabaka ir maista tai bus suszau- 
dyti.

Lomiom— Tieji Rusai, kurie 
likos iszsiunsti in Vokiszkas 
dirbtuves pabėga isz j u ir gau
nasi pasekmingai in savo tėvy
nė. Pakelyje užklupineja ant 
Vokiecziu kuriuos szaudo ir 
užmusza kur juos sutinka.

London — Trylika Norvegu 
nuo 20 lyg 30 metu, likos su- 
szaudyti per Vokieczius už 
slapta turėjimą ant saves gink
lu. Daugelis aresztuota. Vokie
cziai tvirtina buk Angliszki 
eropįlanai jiems numėtė tuos 
ginklus kad pradėti pasikėli
mus.

London — Isz priežasties 
Vokiecziu nepasisekimu Rusi
joje, Vokiecziai vis traukia 
daugeli Lenku prie visokiu 
darbu ir sudrutinimo drutvie- 
cziu Lenkijoj, kur tikisi susirė
mimo su Rusais kada begs isz 
tenais. Keli kaimelei prie upes 
Bug, likos sudeginti už tai kad 
Lenkai atsisakė dirbti del Vo
kiecziu. Lenkiszki nelaisviu 
vaikai yra siuncziami in Vo
kiszkas prieglaudas.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

London — Czekoslovakiszki 
kareiviai Rusijoj, kurie iszke- 
liavo ant Kariszku lauku, su
rinko ir paaukavo viena mili
joną rubliu, kuriuos nusiuntė 
Stalinui su praszymu kad už 

i tuos pinigus padirbtu tankas 
!ir juos užvardytu “Lidice” ir 
(“Lezaky” nes Vokiecziai s’\ 
' degino tuos miestelius ir iszžu- 
de visus ju gyventojus kurie 

! pasiprieszino priesz Vokieczius 
1 praeita meta.

Washington — Baltiko skly 
puošė užsinesza ant sukylimo 
kaip Estonijoj, Latvijoj ir Lie
tuvoje isz ko Vokiecziai labai

Afrika Aplaikc Daug 
Maisto Isz Amerikos
Alijentu kvatiera Afrikoj. — 

Kariszka taryba czionais ap
garsino apie prisiuntima 60,- 
000 tonu visokio maisto del 
tenaitiniu gyventoju o ypatin
gai kurie pribuvo isz Anglijos 
ir Amerikos. Tarp kitko randa
si 7,300 tonu cukraus, 20,000 
tonu miltu, 7,000 tonu pieno 
bleszinese, 300 tonu arbatos, 
600 tonu kavos, 2,800 tonu bul
vių, 500 tonu sūrio, 2,600 tonu 
muilo, 270 tonu degtuku, 909 
tonu apredalo, 60,000 tonu cze- 
veryku.

1,500 Žmonių Likos
Užmuszta Loriente

London — Anglikai užmu- 
sze 1,500 gyventoju Loriente, 
Vokietijoj ir sunaikino Vokie
cziu eroplanu dirbtuve.

2,900,000 Tonų Maisto 
Ir Kariszko Materijolo

Del Rusijos
4.-

Washington — In viena me
nesi laiko Amerika iszsiunte in 
Rusija 2,900,000 visokio mais
to ir kariszku materijolu pagal 
Lend-Lease sutarti. Visas ta- 
voras likos pristatytas be jokio 
pavojaus paskandinimo laivu.

susirūpino. Lietuvoje nužudy
ta daugeli Vokiszku kareiviu 
ir virszininku. Lietuvei pra
dėjo daryti amunicija ir bom
bas kurias naudoja ant Vokie
cziu. Ūkininkai užsispyrė ne
duoti Vokiecziams maisto ir 
grudu per ka tankei kyla mai- 
szacziai tarp ūkininku ir pali- 
cijos.

London — Tula Lenkiszka 
szeimyna Liesu, kuri gyveno 
daugeli metu Vokiszkam mies
telyje Loers, likos suszaudyta, 
už tai kad vien as isz j u sunu 
pabėgo isz Vokiszko pulko o 
kiti darbavosi slaptai priesz 
Vokieczius.

London — Aleksandra Misz- 
tovicz, 69 metu, ministeris tei- 
singystes Lenkijoj 1926 mete, 
badai mirė ana diena Vatikano 
mieste. Nuo 1907 lyg 1917 meto 
jis buvo pirmutiniu nariu ca- 
riszko posėdžio po tam buvo 
gubernatorium Lietuvos 1921 
ir 1922 mete.

-------o------

Geneva — Vokiecziu rapar- 
tai skelbia buk isz milijono Žy
du kurie gyveno Galicijoj ir 
Lenkijoj, priesz kare, tiktai 
278,132 ten pasiliko lyg 15 die
nai Septemberio menesyje o li
kusieji likos iszskersti. Kaip 
matyt, tai lyg Augusto menesio 
szimet visi tenaitinei Žydai bus 
iszskersti ir ne vieno ten nepa
siliks per Vokiecziu skerdynes.

Paėmė Kelis Miestus Daug Ka
riszko Materijolo It Užmusze 
Apie 3,000 Vokiecziu Paimda
mi Daug In Nelaisve; Badai 
Amerikoniszkas Submarinas

“Argonaut” Paskandytas
__ + -------------------- -

New York — Žine skelbia buk
Amerikoniszkas submarinas 
“Argonaut” su 102 žmonimis, 
likos paskandytas ant Pacifiko 
mariu muszyje su Japonais ku
rie gabeno kareivius. Allijen- 
tai taipgi paskandino kelis Ja
ponu laivus.

London — Badai Sz vedi j a 
daro parengimus ant padary
mo atskirios taikos su Allijen- 
tais nes jau nubodo jiems kare 
ir būti nevalninkais Vokiecziu.

London — Allijentai vela už
klupo ant keliu Vokiszku mies
tu, bombarduodami submarinu 
stotis ir amunicijos dirbtuves. 
Daug bledes padaryta per ero- 
planus ir žmonių užmuszta.

Rombinis Eroplanas
Pataikė In Skerdiny- 

czia Užmuszdamas 
29 Žmones

Seattle, Wash. — Keturiu 
motoru bombinis eroplanas, 
kuris leke ant iszbandymo, pa
taikė in viena isz didžiausiu 
skerdinyeziu Frye & Co., laike 
piet, praeita Ketverga, sunai
kindamas beveik visa skerdi- 
nyczia užmuszdamas 29 darbi
ninkus ir daug gyvuliu kurie 
radosi ten ant paskerdimo. Le- 
kiotojas Edmundas Allen likos 
užmusztas ant vietos.

Hutchison, Kans. — Didelis 
kariszkas eroplanas susidaužė 
artimoje czionais kuriame žuvo 
visi lekiotojai. Eroplanas vė
liaus sudege drauge su visais 
užmusztaisiais.

■26 Metu Kareivis Apsi
pacziavo Su Motere

64 Metu

Los Angeles, Gal. — Abbot 
Lindsey, locnininkas ezionaiti- 
nio hotelio, užvede teismą sude 
kad tasai pripažintu nelegalisz- 
ku apsivedima jo motinos, He
lenos La Rue Rose, turinezios 
64 metu, kuri iszkeliavo in 
Arizona ir ten likos suriszta 
mazgu moterystes su kareiviu 
Don C. Rose, kuris yra 26 me
tu amžiaus. Sudas perskyrė po
rele nes pripažino buk motere 
tame laike buvo apkvaitus jau- 

!nu vyruku ir nežinojo ka darė.

MOSKVA — Rusai, prisiartindami prie 
Donato aplinkines, paėmė dideli miestą Voro- 
szilovgrada ir dabar artinasi prie Poltovos. Isz 
Rostovo Vokiecziai pradėjo bėgti nes žino kad 
taja vieta neužlaikys ilgiaus. Laike tenaitiniu 
musziu Vokiecziai neteko daugelio tanku, tro- 
ku ir ginklu ir likos užmuszta apie 3,000 Vokie
cziu. Prie Orelo Rusai sunaikino kelis geležin
kelius su didėlėms bledems del Vokiecziu, isz- 
neszdami tiltus ir trukius in padanges. Rusai su
naikino taipgi 276 Vokiszkus eroplanus ir kėlės 
stotis. Rovenko aplinkinėje Vokiecziai taipgi 
likos smarkei supliekti su didėlėms bledems. 
Toje vietoje du regimen tai Vokiecziu likos isz
skersti. Prie Karkovo Rusai paėmė kelis dide
lius miestus ir dvideszimts kaimeliu kuriuos Vo
kiecziai buvo užemia. Pavlogradas taipgi likos 
paimtas prie Dniepro upes kur atsibuvo dideles 
skerdynes Vokiecziu.

Ant Afrikoniszko kariszko lauko Vokie
cziai po vadovysta generolo Rommelio paėmė
Kasserine susmauga kur Amerikonai panesze 
bledes bet generolas Marshall atėjo in laika su 
pagialba supliekdamas Vokieczius smarkiai ir 
vela toji vieta gavosi in Allijentu rankas.

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

London — Allijentai artinasi 
prie generolo Rommelio pulku, 
paimdami dideli skaitlį Vokie
cziu in nelaisve ir daug ginklu.

London — Japonai užklupo 
ant Bunos aplinkines bet likos 
atspirtį su didėlėms bledems ir 
turėjo trauktis szalin.

London — Badai Kinai smar
kiai supliekė Japonus keliose 
vietose kurios radosi Japonu 
rankose. Japonai panesze dide
les bledes.

London — Didysis patrijotas 
Gandhi, kuri visa Indija garbi
na kaipo szventaji ir kuris da
bar yra Angliku nelaisvėje ir 
per tai pradėjo ilga pasninką, 
kadai yra mirsztantis. Jeigu jis 
mirtų tai butu jo paties kalte 
nes pasiprieszino priesz Ang- 
liszka valdžia.

39 Žmones Sužeisti 
Boso Nelaimėje

Stroudsburg, Pa. — Artimo
je Bartonville, didelis pasažie- 
rinis bosas susidūrė su automo- 
bilium ir nukrito nuo kalno po 
tam užsidegė. Badai gal dau
giau kaip 39 žmones likos su
žeisti ir apdeginti. Visi likos 
nuvežti in artimas ligonbutes.

Isz Netycziu Nusitruci- 
no Dienoje Szliubo
New York — Kathryn Kar- 

fil Petnyczioje ketino stoti 
prie altoriaus su savo mylimu 
susiriszti mazgu moterystes, su 
seržantu James Gormley. Atsi
kėlus isz ryto, nesijautė sveika 
ir motina jai patarė paimti so- 
des su vandeniu. Mergina, vie
toje sodes, per klaida paėmė 
panasziu milteliu bet buvo tai 
trucizna nuo ko ji mire in kė
lės valandas vėliau.
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"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Da niekad nebuvo tokios 'ka

res (kuri butu atneszus kokia 
nors nauda vienai ar kitai sza- 
lei. Kare paima daug auku, gy- 
vastemis ir pinigais o tai at-j 
jauezia po tam net kelios gent- 
kartes.

Nereikia vartoti lapus seno— 
tviszku istorijų idant apie tai 
persitikrinti, turime davadus 
'kaip ant delno isz Pirmutines 
Kvietines Kares, ,kuri suardė 
beveik visa svietą ir justume 
vieszpatyst.es in milžiniszkas 
skolas isz kuriu da ir sziadien 
aieiszejo. O ka ežia kalbėti apie 
sziadieniiię kare? Sklypai isz- 
duoda bilijonus doleriu ant ve
dimo mirtino szokio ir jeigu 
taip da ilgai bus, tai ar tik ne
sulauksime kada sklypai iszda- 
vines ne bilijonus doleriu bet 
gali daeiti lyg trilijonu doleriu.

o ji taipgi sutinka ant jo iszly- 
gu ir nejęszkds to, 'ko vyras ne-. 
gali jai pristatyt o tėvai nesi 
maiszo in jaunavedžiu gyveni-( 
ma tai bus laimingas ju gyvo-, 
n imas.

iiisi.maiszymas mirties in lai
minga gyvenimą dvieju myliu-

Jisai 'buvo smarkus juodbru
vas vyrukas su mėlynoms aki
mis, ji szviesplauke, pilna gy
vasties, 19 metu mergaite. Ėjo

Akyvam teisme Richardo 
Laniderbury, isz North Caroli
nes valstijos, turtingo biznie
riaus, įpriesz savo paezia, ant 
persiskyrimo nuo jos, dukters 
nigerio ūkininko, idant sūdąs 
pripažintu jo apsipaeziavima 
nelegaliszku nes jo pati yra 
juodo kraujo, apie ka priesz 
szliu'ba mergina užtylėjo. — 
Landerbury geidžia visokiais 
budais isz tojo ergelio iszsisuk- 
ii o bet gerai žinojo ir mate vei
dą savo paezios da priesz szliu- 
ba.

Juk motere gali teisintis apie 
savo juoduma sakydama: "Bu
vau balta kada isztekejau o po 
isztekejiimui, isz visokiu prie- 
žaseziu, vyras mane apjuodi
no.”

Tūlas Protestoniszkas dva- 
siszkasis, isz Montgomery, Ala- 
9 įamos, apgarsino laikrasz- 
cziuose "tikra” apraszyma 
apie dangų. Raszo jis, buk 
"dangus yra miestas su 15,000 
milijonu ketuikampiniu myliu, 
arba 6,000 milijonu myliu ap
linkui. Viena isz ju pusiu yra 
275 mylios ilgesne už Kiniszkai 
mūra. Murai aplinkui dangų 
yra 380,000 didesni, už Kinisz- 
ka mūra. Danlgus turi dvylika 
bromu, trys isz kožnos puses ir j 
gali jame sutilpti 100 bilijoną : 
dusziu. Visas miestas yra ,pa
statytas isz deimantinio mate- 
3 ijolo o ulyczios yra iszdetos1 
grynu auksu. Visi gyventojai 
dangaus yra doraus budo 'žmo
nes ir jame nesiranda jokiu 
spynų, sudu ne palicijantu.

Tasai dvasiszkasis neraszo 
apie svarbiausia dalykai ar 
danguje, kokiam jis apraszine- 
ja, randasi gerymai. ” O gal. 
pats kunigu'žis isztrauke kelis! 
stiklelius "kalnuotos narni-i 

priesz

MEILINOSI PRIE ’bu{u užkirtęs 'botagu arkli, 
QAVfA P A II tasai 'butu užejas ant geležin- 
jAVU r.AvZilLI vlbo kelio ir reikėtų sziadien kitaip 

apraszyti apie ta ji atsitikima.
Likos Aresztavotas i -----------------

— Nutrucino Savo
Mylimo Sūneli

Beisbolininkas Dabar
Yra Kareiviu

POKARINIS
PASAULIS

Milwaukee, Wis. — Vernon 
Beaton, 25 metu, kelis menesi us 
adgal persiskyrė su savo pa
ezia, 'liet ana diena ant szokio 
vela susitiko su ja ir susitaikė.

Beaton negalėjo dalaikyti 
pialkol atvažiuos namo ir sulai
kė automobiliu ant ulyczios, 
spirdamasis nuo ,]i:acziiiles 
hvczkiu. Margarieta ant to 
nesutiko, kalbėdama, kad pa- ajisipacziavo ir jo motere pali-. 
lauktu pakol parvažiuos namo, ko savo kūdiki kad vyras ji pri-' 
bet Beaton buvo taip inkaites žiūrėtu, tai mylima ji iiutruci- 
kad pradėjo paeziule draskyti no, užduodamajam truciznos.

Amarillo, Texas. — Darata 
Driskio, 18 metu, prisi paižinp 
palicij. i, bu'k ji nutrucino 'kū
diki savo mylimo Homer Scott 
24 metu, už tai kad vaikutis 
buvo jiems ant 'kelio toliaus 
mylėtis. Kada josios mylimas

ste'betii'a gamta ir abudu tylė
jo. Ant galo ji prakalbėjo: 
"Mano mylimas Juozuti, asz 
turiu liūdna prijautimą ir kaip 
man nuduoda, tai neužilgio ta
vęs neteksiu nes turėjau baisu 
sapna ana nakti, kuris mane 
dabar kankina.”

Jaunikaitis jai atsake: “My- kuris juOB uu.bluule allt ]>cnkiu 
Įima. Katrute, nešini pi irk apie 
sapnus, turekie vilti gyvenime 
ir kad neužilgio busime surisz- 
ti ant visados ir mylėsiu tave 
lyg, pabaigai mano gyvenimo. 
Po teisybei, mano darbas ang
linėje skylėje yra pavojingas ir 
nevisados esmių tvirtas savo 
gyvasties.”

Jaunieji da koki laika ėjo 
kalbėdamiesi apie ateiti, ant 
galo persiskyrė ir kožnas nu
ėjo savo keliu namo. Juozas ke in prisiigrudusi bosą, sužeis-' stalo tris dieuas> viena 

sdki skalbė drapanas in du me
nesius, o ir pati nesiprausdavo 
per visa menesi. Pats turėjo 
virti sau valgi ir skalbti drapa
nas. Motere buvo tokia tingi
ne 'kad nesiszukuodavo plau
kus per 'kėlės sanvaites, o kada 
galvoje atsirado bužiu, davė 
sau nusikirpt plaukus. Lovų 

I niekad neklodavo nuo apsive- 
, žodžiu smirdėjo kaip 

szieszkas ir Chalukas ilgiaus 
negalėjo su ja gyvent. Sudas 
juos perskyrė.

ir priversti iszlipti isz automo- 
biliaus. Praeinantis palicijan- 
tas girdėjo poreles barni ir 

J aresztavojo abudu. Ant ryto
jaus abudu stojo priesz sudžia,-

Nenori Gyventi Su 
Tokia Kutvala

Charles [Red] Ruffing isz 
New Ycrko, žymus beisboli
ninkas, kuris inženge in ka
riuomene pamesdamas savo 
kliuba Yankees, dabar ran
dasi Kalifornijoj ir loszia su 
vietiniu kliubu kariszkam 
abaze.

Pittsburgh, Pa.— Nors Char- 
doleriu už nelaba pasielgimą les Erwin yra vedusiu žmo- 
ant ulyczios, su dadeczku idant gulm nuo trijų menesiu ir ti’kc- 
ateityje sziposąutu sau namie. I josi laiminga gyvenimo su savo 

--------------- jauna prisiegelia, bet sziadien 
yra neužganadytais ir nusimi
nąs, nes jo viltis dingo ir turė
jo jesz'koti suraminimo sūdo, 
idant ji perskirtu nuo paežiu- 
les, kuri niekados neatsikekla- 
vo isz lovos aukszcziau kaip 
priesz piet, palikdavo toricl-

Trūkis Trenke In Bosą
Sužeisdamas 30

Žmonių

Gary, Ind. — Trūkis einantis
isz Valparaiso in Chicaga, tren- ^as p. ,puodus nemazgotus ant

nuėjo in dauba in 'butlegerine 'damas 30 žmonių. Isz tuju 28 li- 
angliu skyle kasti angli visai kos nuvežti in ligonbutes. Tik 
liepi įjausdamas kad jo m\li- du žmonis likos pavojingai su- pop visa 'menesi 
mos prijautimas neužilgio ke- žeisti, o kiti likos paleisti mi
tino iszsiipildyt ir kad daugiau nio po apžiūrėjimui.
jis nereges dienines szviesos. |

Katriute taja diena baisei 
nerimavo ir negalėjo iszreiksz- 
ti savo 'baimes szeimynai. Ant' 
rytyojaus atsitiko nelaime ang-j 
lineje skylėje, anglis sugriuvo 
ant Juozo, iszspausdamas isz jo 
jauna gyvastį ir kelis 'kitus but- 
legerius mirtinai sužeidė.

Gailestis Juozo tėvo buvo ne- 
iszpasakyta nes buvo jis viena- 
tino paszialpa tėvu, sesueziu ir 
broleliu nes tėvas sirgo dusu- 

Įlin nuo keliu metu ir negalėjo 
dirbti.

Katriute, dagirdus apie ne
laime, nubėgo prie butlegerines 
'skyles ir regėdama sumankiota 
kinia savo mylimo Juozuko, pa-j 
, , . iii • i • t I vei‘i 'bet tasai,balo kaip drobule; neiszleido .

'ne aszareles laike laidotuvių, j
ln sanvaite po palaidojimui 

Juozuko, drauges nunesze ir 
Katriute ant t u paežiu kapiniu 

mes ji mirė nuo szirdies ligos, 
isz gailesties.

Motere Sumuszdavo i
Savo Bekoji Vyra

| Elizabeth, N. J. — Praszime <lLmo>
ant persiskyrimo nuo savo pa- 

! ežios, James Pearson, paduo
da priežaste del Iko negali il
giaus gyventi savo motere. 
Pearson sa 
jos galežin'kelio • nelaimėje ir 
negalėjo apsiginti nuo mote- 
res užklupimo, kuri in ji mete'];ld 
torielkas, puodus ir krėslus o 
karta ilga mėsini peili, per-l 
pjaudama jam ausi, o kita kar
ta atkiszo in jo krutinę revol- 

uit giliuko, nė

'k<>, buk netdko ko- Perspėjimai Salamono

, iszszove.
' Sudžia tokiu

jo, Įiers'kyre ji nuo bobos, 
liepdamas jai paisijeszkoti 
svei'kesnio vyro, kuris jai 

Ant vienu .kapiniu, Skulkkd’" tu' geriau.

i no paviete, randasi tieji du ka-Į 
pai jaunu szirdžiu, kurie gal 
susivienijo po smert. — To'kis 
tai yra. likimas sziadieniuio an-j 
glino butlegerio, kurie dirba 
ant savo užlaikymo ir redakto- 

] rius F. Boczkauskas, kuris yra 
, , 2 7(tyrinėtoju ipanasziu nelaimiu-"kalnuotos narni-1 . .... .. gu atsitikimu, musu paviete, nes” priesz apraszyma toioi .... . , . . , . . . .. , . * . ' ! prisižiūri tankei ir turi isztyri-dangaus apie kuri mums da , . , . .° , . neti priežastį tuju nelaimiu irniekas nelpranesze kaip jis isz-1 ... T./ . . I visokiu graudingu perstatymurodo o ka ežia manyt apie ta ii L t , ' ..._r , . • , . v. n .kada atsilanko pas tokias szei-Montgomerini kumguzi kuris' , . v. . . mynas.taip gražiai mums aiprasze apie 

savo sapnuojama dangai.

Arklys Turėjo Daugiau 
Iszminties Ne Kaip 

Žmogus

Wendell Willkie 
buk pakol kare pasibaigs tai i 

Po vestuvių vyras gauna pa-lĮprasti reikszme 
■doleriu, 
kožnos 
mynos pripuls apie 10 tukstan- 
cziu doleriu. Žmogus negali su
prasti reikszme 300 milijonu 1 
doleriu. Bus tai brangi kare 
Amerikai, ne tik pinigais bet 
kentėjimu ir žmogiszkoms au 
komis jeigu ja pralaimetu- 
mem.

ežia, pati vyra, svecziai turi1 
gera pasilinksminimą o gaspa- 
diniai paprastai tenka. . . viso
kį rugojimai ir skausmas gal
vos.

Gera receptą ant iszleidimo 
dukreles už vyro, su geroms 
pasekmėms, paduoda tūlas 
laikrasztis. Sztai receptas: — 
jeigu vyras pasako savo myli-
pia.i kad jU sutinku su vįskuom] skaitykit “saulę” platinkit

Skaito “Saule” Jau 
Daugeli Metu!

džia, ’bet jie irgi nori .priklausy
ti prie pulko kuris turės liuosa 
norą placzios iszdirbystes ir 

j pardavimo. Lygiai kaip Vel-
SZIU DIENU KNYGOS sziai ir Szkotai gali būti geri pi- 

APŽVALGA STEPHEN Jiecziai Britu paezedumo, taip 
PEARCE i žmones Europos gali būti geri

Czckai ir Lietuviai didesnes, 
paezedumo vienetos. Politine 

i vienetą gyvuoja todėl kad ji 
| užtikrina laisve kalbos, tiky
bos ir nuo bado ir baimes savo 

i nariams. Bet jie gali ta invyk- 
dinti tilktai tada jeigu jie dar- 
huoiisis bendrai vieneto j kuri 
yra pakankamai didele invvk- I • . 1 r
dint i sziuos užtikrinimus.

P. Carr mato tris permainas 
pokariniam pasaulyje; paszial
pa, atibudavojimas ir paezedus 
sumanymas ant ateities. Jis 
jauezia., kad inisteigimas tarp
tautiniu pulku turėtu gamtisz- 
kai iszisivystyti isz pirmųjų 
permainų pokarinio pasaulio. 
Pirmas reikalavimas 'bus pa- 
\'algydyt badaujanezius, ant- 
i as atstatyt sunaikintas vietas. 
Isz patyrimu, sziose sriovese p. 
Carr mano, kad "Europos Pla
navimo VyriausYbe” turėtu 
iszsivystyti, reorganizuoti Eu
ropos paezedumo gyvenimą. 
Tokia grupe turės atstovauti

Kada Francija puolė .priesz 
Vokietijos mechanizuota (iii-1 
taisyta maszinomis) jėga 1940 
metais, tai buvo todėl kad 
Francuzu auksztoji komanda 
ma^e pravesti pozicijos kara 
amžiuje mechanizuoto karo.

Francuzu auksztosios ko
mandos klaida inrodo bendra 
silpnumą — palinkima veikli, 
pagal praeitus patyrimus bet 
ne dabartine tikrenybe.

Edward Hallett Carr, Ang
las profesoris universitete Col
lege of Wales ir dabartinis vy
riausios redaktorius London 
Times, tiki, kad panraszios klai
dos siprendimuose buvo pada
rytos ir po paskutinio karo. Jis 
bi jb, kad ir dabar tas gali ipasi- 
kartoti jeigu szio karo pama
tas nebus iszaiszlkintas. Jis pa

Ignotas Aukštinis, isz Cata
wissa, Pa., raszo: Prisiuncziu 
tamistomis užmokesti už 'laik
raszti "Saide” ant viso meto 
asz .skaitau "Saule” jau dau
geli metu ir ncgalecziau Imti be 
jo. Laukiu jo atėjimo sn ne- 
kantrybiia, o .sziadien būdamas 
nesveiku, "Saule” mane pa
linksmina ir myliu ja da date 
giau skaityti. Jeigu žmonis 
daugiau skaitytu jusu lailxrasz- 
ti, tai padarytu sau didesne 
nauda ir susipažytu su svietisz-

gražia Lieituvis'zka kalba, 'kuria 
nenorime užmirszti ir geidžiam 
kad musu vaikai ja iszmoktu!

F, Cickeviczius, isz Du B o is, 
Pa., raslzo: Prisiuncziu gerbia
mai rody štai užmokesti ant vi
so meto už laikraszti "Saule” 
su linkėjimais ir viso labo vi-

*♦* Iszmintingas sunūs pra-^ 
ksmina savo tęva, bet kvai-. 

las sunūs yra iiuliudimu savo 
motinos.

Motere patogi, o 'kvaila, 
yra kaip auksinei dantys snu
kyje kiaules.

*♦’ Vaisai teisingojo yra me
dis gyvybes; o kas midiina 
žmonis yra iszmintiugii.

* A loto re yra karima vyro

szvieczia be paliovos po visa 
svietą ir skelbia visas žinos del 
musu žmonelių. . Liudui laikai 
užėjo po visa svietą, visi jauni 
vyrukai iszsiunsti 'kovoti prie- 
szais nevidonus laisves ir tik 
senukai pasiliko varyt tolimes
ni gyyvenima. Linkiu jums viso 
labo.

pa-
sau

t savo; bet toji,kuri ji veda prie 
gėdos ir nužeminimo, yra kai
po puvesei kauluose jo.

* Kas apdirbineja dirva sa
vo, prisotytas yra duona savo, 
bet įkas seka (paskui dyka-dno
nius, tas yra kvailiu.

Adresus Gyvenimo

'Sunbury, Pa. — Ana diena 
arklys isz'gialbejo gyvastį sa
vo locnininkui ūkininkui Louis 
Rerden. Ūkininkas atvažiuoda
vo in miestą su tavom kelioli- 

i k a metu su tuom ipacziu arkliu, 
i Ana diena., važiuodamas in' I e I
; miestą, privažiavo prie gėlo-1 
Į žinkelio. Ūkininkas apsidai- 
le in visas puses ar neužte- 

. .. mins iirisiartinanczio trūkio, o 
300 bilijonu , . . v- ..nematęs nieko, norėjo važiuoti Tas parodo kad ant , v. , . . . .... .L . per geležinkeli bet isztikimas

Amerikomszkos szei-i . ...... Iarklys nenorėjo pasijudmt isz 
vietos. Lailke, Ikada ūkinin
kas norėjo užkirst botagu ark
liui, staigai suszvilpe ekspresi
nis trūkis ant užsilikimo ir pra- 
szvilpe pro juos. Arklys apsi
dairė aplinkui, pakratė ausi
mis ir nuvažiavo toliaus be jo-j 
kio .paraginimo. Ūkininkas j 
net nutirpo isz baimes, nes jei-

Gera Pati

— O del Dievo, kumute! Ma
no vyras pasikorė!
— Tai rakalis! Jeigu mano 

Motiejus taip padarytu, tai 
asz jam verdancziu vandeniu 
akis iszplikycziau!

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja ir, 
kitus miestus ant apsigyveni 
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surast 
kur toki s žmogus gyveno. To 
del, jaigu permainote savo gy 
veninio vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa. 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno 
mums darba ir daug ergelio!

t*" Neužmirązkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai ui- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio PASKUBINKITE I ! 1 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa..

Naujas Lietuviszkas

SAPNO MUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

veliausoj knygoj "Conditions 
of Peace” (Taikos Sanlygos) 
iszleista MacMillan.

IKijekvjenas svarbus politi- , 
uis invykis praėjusiu 20 ties 
metu jis tiki, buvo dalis pasau
lio revoliucijos priesz tris 19to 
szimt-meczio užmanymus; gau
sios demokratijos, tautinio nu
sprendimo ir paezedaus "lais
sez-faire”. Szis naujas pasau
lis prie kurio mes artėjame, tu
ri inineszti in paezedu pasauli 
d cm ok r a t i n i u s u žman y m u s
laisves ir lygybes. Prez. Roose- 
veltas tai vadina "laisve nuo 
bado.” Politine teise turi vir- 
szyti paezedumo jėga, lygiai 
taip, kaip paskutiniame szimt- 
metyje politine teise virszijo 
kariszlka jėga. Taipgi szis nau
jas pasaulius turi iszvystyt mu
myse jausma pareigos valsty
bei vieton užmanymo, kad vals
tybe gyvuoja asmens naudai.

Viena isz svarbiu vietų p. 
Carr knygos yra jo iszaiszkini- 
mas kodėl "self-determination’ 
(laisve iszsprensti visus klau
symus) neiszriszo Europos už
duotis. Vokietijos užkariavi
mai nuo 1939 metu aiszkiai in
rodo kad mažos tautos ateityje 
negales eiti nepriklausomybes 
keliais, nes tarp savos iszspren- 
dimas užduoeziu invede dange 
Ii Europos mažųjų tautu in Vo
kietijos spąstus. Szio j i "nepri
klausomybe” kuria jos turėjo, 
buvo neapkencziama Vokieti
joj. Tikrenybėje tai 'buvo tik 
nu'davimas. Ir ateityje jos ga
les palaikyti sziokia tokia ne- 

jpriklausomybe tiktai, jeigu jos

privalo turėti kariszka ir pa- 
czedžia parama Did. Britani
jos, Rusijos ir Suv. Valstijų. 
Tikslas szios grupes turėtu bū
ti atgaivinti gerlaiki, ir page
rinti gy venimo pagrindi — ne 
invykdinti arba skatinti poli
tinius nesutikimus.

"Senas pasaulis yra miros,, ’ ’ 
sako p. Carr. "Ateitis yra tiems 
kurie gali užmirszt sena pasau
li ir sutikti niauja su supratimu, 
narsumu ir vaizduote.”

—Common Council for Amer. Unity.

Istorija apie Amžina Žydą. 
To kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. 20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
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Kapitonas
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prisidės prie tarptautinio pul- ★ v . I Jko kuris pripažins ekonomini *
ii ikariszlka Europos tikrenybe.'*

P. Carr inrodo kad tai yra * • • V • ★klaida manyti, kad žmones vi- ★ * , * sada turi būti suskaldyti in plo- J
tines vienetas, pagal savo kai- * 
bos ir kultūros vienetas. Keli ★ 
praiieszimai po ])askutinio ka-| — 

. ro insteige 'bendra politine vie-1
! neta. Tai inrodo, kad eilinis
* žmogus ne visada deda veisle ir j 
kalba aukszcziau bendros ge-'

I roves.
i Nepasisekimas szio vieneto 
po praėjusio pasaulinio karo 
invvko todėl, kad negalima bu-I " V . . Ijvo iszsprensti užduotis karisz- 
kbs ir paezedumo jėgos. Paža-i 
das politiniu teisiu p. Carr in-, 
rodo, nieko nereisžkia jeigu pa-' 
'czedumo ir kariszkos užduotys 
neiszsprenstos.

j Žmones turi būti laisvi ir ne- 
prklau-somi po j u iszrinkta vai-
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1943 M.

15 coliu ploczio x 23 U col. J 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 * 
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SAULE PUBLISHING CO., * 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A. J 
*

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
—o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prrsiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

vieszpatyst.es


“SAULE” MAHANOY CITY, PA

k^^V*^*+*V*+***V***<m******V^ ta ydiniie, apėjo .pasiemnis ir Josios Darba Del Amerikonu
----—---------~ , perziurinejo visus lavonus. ,

___ i Pirmiausia ėmėsi už Antanie-
TT Al I? P "F I A_ T kuri be grabo gule3°’ iiu~

A JLa K—v j ome drabužius o ant galo irI , , , . . ,- marszkinius ir paliko ja 'Kaip

Laike vakaciju 
persėdėdavau pas mane gimi- sidave ant malones Dievo ir Jo 1 
nes, pas dėdė ar pas katra teta. Apveizdos. 
O buvo man gerai nes kaipo 
studentuką, visur mane mylėjo Atėjo pirmiausia badas o pas- 
o ir da piemenukas ponaieziu 
pavadydavo isz ko pusdavausi 
kaipo kepta utele.

'Maino dėdės kunigo namas 
buvo didelis, stovėjo beveik so
de o sziiaip, kitu triobu, buvo 
daugybe.

Buvo ir kitas namas, vadina
mas peikorine, del szeimynos. 
Szale sodo stunksojo sena me
dine bažnytėlė tarp szakotu lie
pu, toliaus, szale bažnyczios, į jau toliau, nei 'kunigas, nei var-

—--------------  Padėjo viską ant krūveles ant
tankiausia svietą: kiti pasiliko kaime, at- žemes o smulkesnius daigtus 

susikiszo in anti. Paskui prisi- 
I artino prie Jokūbo, apiplesze

Ir atėjo tas, ko nestikejome.Jviska kas buvo geresnio.
Duobkasis temiiio ant vaidyk- 

kui pavietre. Smertis skynė }os bet negalėjo inžiuret kas tai 
kaime neleiikdama. nei vieno- buvo. Ir taip ėjo isz paeiles, 
Kur katras stovėjo, ten puolė mažesnius daigtus dojo in anti 
ii-gulėjo. Dirbo laukuose ten ir 10 didesnius dėjo ant krūveles, 
likosi, sėdėjo stbboje ir czion 
smertis užtiko, pajuodo ir tuo- 
jaus atliko... Varpai skambėjo 
ir skambėjo, kunigas meldėsi 
ir kasdiena numirusius laidojo, 
nuoryto lyg vakaro.

Taip isz pradžių laidojo bet

stovejo, naminis, kuriamu gy
veno kunigas kamandorius.

Sziadien jau viskas persimai
nė! Sena bažnytėlė jau senei 
dingo, stojo nauja murine baž
nyczia o ir numirėliu dabar ne
laidoja szale bažnyczios nes tu
ri toliaus kapines.

In ta pekorine susieidavo 
szeimyna kass vakara, ateida
vo ir szlpitolnykas ir da keletas 
moterėliu. Bobeles verpe vyrai 
szi ta knibinėjo ir apsakinėjo 
visokes apysakas, apie szipu- 
kus, numirėlius, razbaininkus, 
užkeiktus dvarus, raganius ir 
t.t. Ypatingai senas szpitolny- 
kais, kuris da Koscziuszka pa
minė, tas tai daugybe žinojo, o 
noringai pasakodavo, tai būda
vo visi klauso oasz net kvapa 
sulaikydavau kaip apie baisius 
daigtus sakydavo.

Kada būdavo pagadlyvas va
karas, tai ne taip norėjosi klau
syti senio apysakų bet kada bū
davo lyja, ar taip kokia darga
na užeidavo, tai iszlai'ko apses- 
davome sena Juozą o asz net 
po jo skvernu skrandos ipasi- ' 
slėpdavau kad bužys manes ne
paimtu.

— 'Czionais ne vienas neat
menate badmeczio ne paviet
res. Visi esate jauni ir praszy- 
kite Dievo, kad tėkiu laiku ne
sulauktumėte. Isz pradžių buvo 
baisi žiemą. Sniego buvo dau
gybe, szaltis perkuniszkas, ve
jas 'beveik nuolatos pute nuo 
žiemiu szalies, jog in niekur ne
galėjai kojos iszkelti, — ne ia 
kita kaimą nei in miestą su rei
kalais.

Balandžio menesyje blykste
lėjo saulele, nutarpino sniegą ir 
ledai sujudo ant upiu. Sztai ir 
užėjo tvanai. Vanduo daeitine- 
jo net in klebonija o sziaip kai
mo triobas užseme lyg stogu ir 
daug vanduo nunesze.

Žmonelei gelbejosi kaip ga
lėdami. Ne vieni vos spėjo gy
vastį iszneszti ir glaudėsi pas 
tuosius, kuriuos vanduo neda- 
sieke o daugelis, kaip čigonai, 
ant lauko gyveno.

Vanduo stovėjo ir stovėjo o 
kada pradėjo nupuolinet, užėjo 
dideli karszcziai, kaip vidur
vasaryje. Degino karsztis bega
lo o ežia laukai neapdirbti; ru- 
gei iszszale, tai daigtais žemem 
ugnesze, baisybe!

Žmonelei jau senei suvalgė 
ka turėjo ant žiemos, vaikai 
szauke ir klykė — praszo duo
nos o ežia nėra!

Czia vėla dumblei pradėjo at
sirasti koki tai vabalai ir kito
kį gaivalai, pradėjo smirdėti 
balos, net sunku apsakyti, kas 
tada dėjosi.
Daugelis žmonių pamote grin- 

czias ir iszvandravo in platu

goninirikas nei graborius, nete
ko pajiegu (kad visus palaidoti. 
Isz pradžių laidojo negyvėlius 
grabuose bet kada ir tieji sta- 
loriai numirė, nebuvo kam gra
bu daryti tai guldo negyvėlius 
ant kapiniu in lavonyczia kol 
duobius duobe iszkasdavo ir 
szioki toki graba padare.

Stovėjo lavonai grabuose ir 
be grabu — turtingi ir 'biednio- 
kelei. Duobkasis sunkiai dirba 
nuo ryto lyg vakaro o Dievas 
pridavinejo jam pajiegas ir 
saugojo nuo baisios pavietres.

Pažinodamas aplinkines gy
ventojus, žinojo kas numirė ir 
užraszinejo ju vardus ant po- 
piereles.

Apsižiūrėjo viena karta jog 
kas tokius negyvėlius apiple- 
szinejo — nuo moterių nuimi
nėju, karolius, geresnius apre- 
dalus ir net marszkinius. Neiga- 
dejo sau isz galvos iszmuszti, 
kas tai yra, nes nemate nei die
na nei nakti kad kas vaikszti- 
netu po kapines.

Duobkasys buvo tai drūtas, 
(liktas ir drąsus vyrais; mat, se
nas kareivis, tai ir apmislino 
lavonineja privaktuoti ir nu
tverti vagi.

Viena vakara, kada jau ge
rai šutome, pasislope jis už gra
bo turtingo gaspadoriaus ir 
lauke.

Sztai apie gaidžius iszgirdo 
žingsnius ateinanczius ir jau 
netoli saves. Nors buvo drąsus 
žmogus bet vienok dantimi su- 
barszkino nuo baimes ir prisi
glaudo ne kvapo neiszduoda- 
mas.

Bet insidrasino vela, lauke 
toliau, kas ežia nusities ir atsi
davė ant valios Dievo. Žingsnei 
artinasi... durys lavonines su
girgždėjo, inejo kas tokis ir ei
na pas artimiausia graba.

Duobkasis nutirpo. Jam nu
sidavė kad atėjo giltine jo 
pjauti bet nedrebėjo tiktai kal
bėjo “Kas in apieka.”

Ateivis turėjo apsigobęs bal-

Isz Puikaus Gimimo

_Tai tamista, kaip kalbi, 
tai turėjai savo giminystoję 
garsinga proseni?

— 0 taip, buvo jis garsingu 
admirolu.
— O kaip jis vadinosi?
Nojus!

Tada duobkasis pamisimo 
sau — Alia! Tai nebile kokis 
valgis nes geresnius daigtus pa
ima o prastesnius palieka.

Ir taip prisiartino net pas 
duobkasį o kurio nemate nes 
tasai buvo prisiglaudės prie 
grabo. Tame grabe gulėjo tur
tingas ūkininkas, parėdytas 
pusėtinai tai ne dyvai jog vai- 
duliui užsinorėjo apipleszti ne
gyvėli. Pasodino negyvėli gra
be ir pradėjo nuredineti.

— Vardan Dievo Tėvo, Sū
naus ir Dvasios Szv. — pamis
imo duobkasis ir cziupt! už ko
jos.

Vaičiulis kaišei suklykė ir 
pargriuvo ant 'žemes o negyvė
lis, grabe, paleistas, vela gule 
in graiba. Tame iszlindo isz de
besiu menulis ir apszviete lavo
ną, kaip tyczia.

— Jėzau, Marija! Jonai, leisk 
mane, jau daugiau neateisiu in 
czion, tai bus paskutinis kar
tas, — szaukc vaidulys.

Duobkasys insižiurejo gerai 
in veidą ir pažines vaiduti ta
re: — Tai tu, Magde? O, tu va
gilka, apipleszineji numirėlius! 
Veidmaine! Kuri vaikinus pai
kini, — asz tave pamokysiu!

— O Dievulėliau! O Joneli! 
Susimilk ant manės! Musu 
szeimyneles net dvylika, val
gyti nori, o nieko neturime, te- 
v-ass ir motina amt mirtino pata
lo... Ka galėjau daryt? Isz nie
kur pagialbos nebuvo o ežia rei
kia nuo smerties gintis! Ir ka? 
Pradėjau negyvėlius apipleszi- 
neti, juk numirusioms nieko 
nereikia!

— Paskui galėsi teisintis o 
asz tau tuo laik tiek duosiu jog 
atsinoresi apipleszineti negy
vėliu !

Tai kalbėdamas, pagriebė ja 
per puse, paguldė in graiba ant, 
vietos numirėlio, antvožą už
dare, pats atsisėdo ant grabo ir 
lauke kol iszsidionys. Spardėsi 
nebaigė bet negalėjo iszsigauti. 
Tame pradėjo kaime gaidžiai 
giedoti ir szviesa pradėjo per- 
simuszti per langeli in lavoni
ne. Negyvėlei gulėjo visi su
vartyti per vagilka. O tuo laik 
gulėjo vagilka grabe ir sunkiai 
dūsavo. Ant galo atidarė gra
ba duobkasys kad iszleisti ji.

Magde pasijudino — drąsi, 
niėkas blogo jai nesistojo. Puo
lė duobkasiui in kojas ir praszo 
susimylejimo.

Duobkasys pasigailėjo nelai
mingos vaigilkos nes pažino jos 
baisu padėjimą, jog ne isz ge
ro apipleszinejo numirėlius, ir 
ja paleido.

Daug metu praėjo nuo to 
laiko, — baigė senas Juozas. 

'Magde jau senei pas Dieva. li
ūgai ji gyveno ant svieto bet >pa- 
1 sitaise ir 'buvo nuobažna lyg 
smert.

Po jos smerties, kas tokis 
apie lavonine vaitoja ir bala
dojasi o žmones sako jog tai. 
Magdės duszią pakutavoja... |

' Už poros dienu po užgimimui 
kūdikio, atėjo tasai pats senu-

. . . Apie . . . į kas ipas karaliene ir tarė: 
Melninko Duktere I. r Atiduok ,mari ka Prržade-

Ba-
Ba 
pa-

Pulkininkas Aleksandra George bucziuoja Madame 
nu ant ko jo draugai sutiko su užganadinimu. Motere 
nu, žinodama kad Amerikonai pribus in jos aplinkine, 
siuvo puikia Amerikoniszka vėliava del jo pulko kada pri
buvo jie in New Caledonia.

žiedu,

užsikabina,
Tai iszrodo kai]) senyva 

mergina,
Su Lietuviais nbužsiduoda., 

Tiktai Italus ir ungarus už
kabina, 

Per naktis bambileis 
'baladojasi,

Filadelfijos linksmos bobeles, 
| Pažijnau jas kėlės, 
Ant nieko nežiūri,, 

Savo vyrus už nieką turi, 
In 'bile stuba susirinkineje, 

Vakaruszkas darineje, 
Guzutes gerai pasirūpina, 

Ir linksmai szutina.
Kada jau per gerkle adgal 

iszeina,
Tada svyruodamos namo 

pareina,
Ant saidvoko pargriūva, 

Isz ko nemažai juoku buna.
Palicmonai namo gabena, 
Visi szaukc žiūrėkite ana, 
Kad jus prasmegtumėte, 

Ir žmonių nejuokintumete, 
Jaunu mergaieziu isz kelio 

nevestumete,
* * *

Ant vienu vakaruszuku, 
Buvo visokiu musztyniu 
Vyras turėjo piktumą, ant 

bobos, 
Ant vienos savo mergos.

Pagriebė buteli,
Ir nebagei ant galvos sukalė, 
Apie valanda negyva gulėjo, 
Žaidulius daktaras susinti 

turėjo;
Už tat tokio vyro nereikia 

barti,
Tiktai nutverus tuoj pakarti.

* * *
Brookline da vis rud'akia varo, 

Tankiai girtavimą padaro, 
Ypacz Nedėlios diena, 

Nerasi stilbele ne viena, 
Kad guzutes neturėtu, 

Laike Miszin nelėbautu, 
In ba’žnyezia nereikia eiti, 

B‘a turi pirma pasigerti, 
Taip, geria visi, 

Seni ir jauni,
Jeigu motere nori in bažnyczia 

eiti,
Tai vyras pradeda keikti, 

Tada vargsze turi namie sėdėti, 
In girtuoklius 'žiūrėti, 
Ir ta pati su jais gerti.

Ant rytojaus nieko nežiūri, 
Tiktai per diena lovoje guli.

Vyras pas tokia stovi už nieką, 
Eina kur nori, vyra, palieka, 
Nekurios in kitur karuojasi,

Geru laiku sau jcszkosi,
Besit raukydamos nesveikata 

gauna,
Ziegorelius ir žiedus praranda.

Vai, tieji vyrai turi ikorone, 
Susimilk ant j u Pone.

Nežiūri ne vyro ne vaiku, 
Eina po szimts velniu;

Liūdna ateitis telkias laukia, 
'Nelaimėjo nieką neprisi-

szaukia.
* * *

Vienam miestelyje ant uly'czios 
stovėjau,

Puikias 'komedijas ten regėjau, 
Bobos girtos ant ulyczios 

nardė, 
Ir viena kita spardė,

nasrų kai]) meilei kalbėjo 
Ant tokiu bobų, tpfu!

Po szimts paraliu!

Geri Kaimynai

* * *
Skrantone nėkurios bobeles 

Beveik eina isz galvos,

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT Prisiperka ant kožno pirszto

Vice Prezidentas Henry 
Wallace, ant kaireses, apve- 
dineje Daktarą Alberto Gua- 
ni, minister! užrubežiniu 
veikalu ir Vice-Prezidentą 
Uruguay o po žymias vietas 
Washingtone, kurie pribuvo 
atlankyti Prezidentą Roose- 
velta.

Pirkite Apgynimo Jneli o karaliene suvis užmirszo
Czedinimo

ir Markes.

j Karaliene, isžgirdus tuos žo- 
' džius labai persigando ir tarė 

Kitados gyveno biednas mel- . .. . . . m ji:įlinkas ir turėjo labai patogia, . , . . , .•' 1 ° i _ Ka nori, tai viską gausi,
duktere kuria labai pamvlejo ’ .... . . -j.-n •1 •' 1 i tik palik tu man mano kūdiki,
vienas karalaitis.

Viena 'karta susitiko tasai 
karalaitis melninka ir tare in 
ji: — Ka tavo duktė moka clirb- j

Melninkas atsake: I
— Szviesiauses karalaiti! —j

mano duktė isz sziaudu suver
pia auksini siūlą. Į

Karalaitis vela tare in mel
ninka :

— Jeigu ji taip padarys kai]) 
tu sakai, tai atvesk tu ja pas 
mane in paloviu.

Kaip tik melniii'ko duktė pri
buvo in paloviu, paėmė ja kara
laitis už rankos, nuvedė in vie
na paikaju, kuriame 'buvo dide
le krūva sziaudu ir tare in ja:

— iSzianalkt turi tu tuos sziau
dus suverpt in auksa o jeigu ne 
tai busi smerezia nubausta!

Karalaitis, pasakęs tuos žo
džius, užrakino palkaju ir isz
ejo. Mergina likus viena, pra
dėjo graudžiai verkti ir misti
no, kaip tuos sziaudus suverpt 

in auksa. Tuo kart atsidarė 
durys ir inejo koks tai senukas 
ir tarė:

— Ko taip gailiai verki, ma
no mergele?

Ji atsake:
— Kaip-gi man neverkti, 

kad karalaitis liepe tuos visus 
sziaudus suverpti in auksa o 
jeigu to nepadarysiu, tai smer
ezia busiu nubausuta.

Senukas tarė:
— Ka tu man duosi, tai asz 

tai už tave padarysiu.
Mergina atsake:
— Ka asz tau galiu duoti kad 

nidko neturiu kaip tik szia ske
petaite, tai ta, jeigu nori, galiu 
tau atiduoti.

Senukas priėmė nuo jos ta 
skepetaite, sėdo prie ratelio ir 
tuo jaus tuos visus sziaudus su- 
veipe in auksa.

Ant rytojaus, kada karalai
tis atėjo pas mergina, rado vi
sus sziaudus suverptus, tada 
jis norėjo da daugiau aukso tu
rėt.

Sulaukės vakaro, nuvede ka
ralaitis vela mergina in labai 
dideli palkaju kuriame buvo da 
kita tiek sziaudu, kaip pirma 
nakti, ir tarė jai:

— Jeigu dalbar tu tuosius 
sziaudus suverpsi in auksa, tai 
busi mano pati o jeigu ne, tai 
pražūsi!

Mergina vela likus viena, 
graudžiai verke ir vela tasai se- 
liukas atsidaręs duris inejo ir 
tarė:

— Ko veiki, mano dukrele ?
Mergina apsakė apie viską 

senukui o jis vela tare in ja:
— Jeigu duosi man savo pir

mutini kūdiki, ‘kaip tu pasilik- j Veido Vieszp. Musu Jėzaus Kristaus,
, ............................................................ 10c

| Istorija apie Amžina Žydą. Jo ke

lione po svietą ir liudymas apie Jezu 
Kristų................................................................20c

Trumpas Katekizmas pagal iszgul- 
dima Kun. Pilausko, su nekuriais rei
kalingais padėjimais. . Preke .... 10c 

Novena Stebuklingo Medaliko Die
vo Motinos Garbei. Preke,........... 10c

Tretininkių Seraphiszkas Officium 
įTreczios Regulos nares, sulyg sky
riaus 11.6, kurios kasdiena kalba. 
Preke, ...........................................................10c

Laiszkas arba Muka musu Iszga- 
nytojaus Jezuso Kristuso, perraszyta 
isz laiszkos rastos grabe mums Iszga- 
nytojaus Jeruzolime. Preke,........... 5c

Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Senukas pasigailejas kara- 
llienes tarė:
j — Asz tau duosiu tris dienas 
i laiko, jeigu mano varda atmin
usi, tai galėsi (pasilaikyti sau ku- 
įdi'ki o jeigu ne, tai asz ji palm- t 
I siu.
I Tada karaliene iszsiunte dau- 
Igybe tarnu in svietą kad klau
sinėtu visokiu vardu o ir pati 
per visa nakti mistino viso
kius vardus.

Ant rytojaus vela tasai senu
kas atėjo ir paklausė:

— Ar žinai mano varda?
Tada karaliene pradėjo vi

sokius vardus minti o senukas 
tarė:

— Tai mano vardo neinspe- 
jai! — tai pasakęs senukas isz
ejo.

Ant rytojaus karaliene vela 
neinspejo senuko varda.

Treczia diena pribuvo vie
nas tarnas namon ir tare in ka
raliene :

— Kaip asz ėjau per dide
lius kalnus ir klonius, ant galo 
inejau in didele girria. Eida
mas per girria priėjau grin- 
cziukia, kurioje koks tai senu
kas szoko po grineziukia ir 
taip kalbėjo: “Sziadien asz 
szoku ir džiaugiuosiu nes ryt 
anksti paimsiu karalienes kū
diki, oj! kaip asz džiaugiuosiu 
kad niėkas negali atmint kokis 
mano vardas, mano vardas 
Rumjpelstiltslkin. ’ ’

Kokis buvo džiaugsmas, ka
ralienes kada džinojo senuko 
varda, tai nėgalima apraszyt.

Tuojaus atėjo tas senukas 
pas karaliene ir tarė:

— Na o sziadien ar atminsi 
mano varda?

Karaliene atsake:
— Man rodos kad tavo var

das Rumpelstiltėkin! Senukas 
iszgirdes savo varda baisiai 
perpyko ir iszejo, o karaliene 
likos su savo mylimu kūdikiu.

ISTORIJE apie Gregorius, 
■----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Ant Gavėnios!
arba Pasibudinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kristuso. 
Knygute reikalinga ant Gavėnios. 
Pagal senoviszka būda..........................10c

Stacijos arba Kalvarija Vieszp.
Jėzaus Kristaus...........................................10c

Sapnas Motinos Szvencziausios, 
Viesz. Jėzaus ir Malda Motinos 
Szvencz. Sapnas Motinos Szvencziau
sios, mieganezios ant kalno Alyvų, 
žemei Batanijos, bažnyczioj Szv. My
kolo Arkaniuolo. Preke,.................. 15c

Maldele Arcibrostvos Szvencziausio

si karaliene, tai asz tau vėla Preke, 

suverpsiu sziaudus in auksa.
Mergina pamisimo sau, ar ji 

gali 'būti karaliene ar ne tai da 
to niekas nežino ir prižadėjo 
jam savo pirmutini kūdiki. Ta
da senukas vela suverpė tuos 
sziaudus ir iszejo.

Ant rytojaus, kada karatai-iri
tis atėjo pas mergina, vela rado 
visus sziaudus suverptus. Tada 
jis apsipaeziavo su taja mergi- t 
na.

Pagyvenę juodu koki laika,! 
davė jiems Dievas patogu su-

Bondus jog pažadėjo savo pirmutini 
kūdiki kokiam tai senukui.

“Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.



Žinios Vietines Pergyveno 5 Dienas
Sudaužytam Eroplane
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VAIKAS NUŽUDĖ
TĘVA

Moteres Neszioja
Ilgesnius Plaukus

— Seredoje Szv. Motiejaus 
apasz; Sukatoje Szy. Gabrie
liaus, C; Nedelioje Szv. Roma
no, vysik.

f Jonas Melauskas, 29 me
tu, nuo 901 E. Market Uly., mi
ro praeita Ketverga, Locust 
Mountain ligonbuteje, sirgda
mas koki tai laika. Velionis 
gimė ir užaugo mieste. Paliko 
paczia, motina, dvi dukteres, 
sunu Joną, tris brolius ir viena 
sesere, pati Juozo Szukio mies
te. Laidotuves bus Utarninke.

—• Registracijos ant Nr. 2 
Maisto Knygutes “War Ra
tion Book No. 2 bus szia san- 
vaite, Utarninke, Seredoj, Ket
verge ir Petnyczioje, Publiki- 
nese Mokyklose, ant -Szesztos, 
Pine ir Sjpruce ulycziu mokyk- 
losia, nuo 2 iki 7:30 valanda. 
Utarninke bus registruoti visi 
t io kuriu pravardes prasideda 
su litara nuo A iki E; Seredoje 
nuo F iki L; Ketvergo nuo M 
iki R o Petnyczioje likusieji. 
Atsineszkito savo Nr. 1 kny
gute kada ateisite registruotis', 
kitaip negausite Knygute Nr.2.

r SKAITYKIT
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Ar Norėtumėte Turėti
Szitoki Vyra, 

Moterėles?
r ________

Rockville, Mass. — Mrs. Je- 
va Bordan užvede skunda prie- 
szais savo vyra Edwarda kad 
jai neduoda užtektinai pinigu 
ant maisto ir apsiredymo, no- 
rints jos vyras turi turto ant 
keliolikos tukstaneziu doleriu. 
Sudžia užklausė jos, kiek ji ap- 
laiko pinigu ant pragyvenimo. 
Motere pasakė kad jai vyras 
duoda ant maisto tik po 25 cen
tus ant dienos o ana diena ka
da motere užkalbino tona ang
lių ant apszildymo namo, tai už 
tai ja skaudžiai sumusze. Ant 
szlebiu visai nieko neduodavo 
tik pati turėjo ant j u užsidirb
ti.

Sudžia paliepė vyrui duoti 
moterei po 25 dolerius ant san - 
vaites o jeigu to neiszpildys tai 
uždarys ji kalėjime pakol jo 
paliepimą iszpildys.

Seržantas Pilipas Bock- 
man, isz Kanadiszko lekioto- 
ju pulko, lėkdamas isz Okla
homa City, Okla., in Kanada 
likos pagautas per sniegine 
viesulą ir nukrito tarp kal
nu. Vėliaus ji surado kiti le
kioto j ai ir atgabeno in New- 
foundlando ligonbute.

Būdamas “Indijonu”

Yorktown, Ind. — Keturiu 
i metu Owen Kennedy, jojo ant 
į szluotos po stuba, nuduoda- 
!mas buk jis yra “kauboisu,” 
turėdamas mažus pisztalietus 
lankoje, nuduodamas kad jis’ 
szaudo Indijonus, Prijojąs prie 
,tevo paszauke: “tetuk, asz es
mių ‘kauboisu’ o tu Indijonas, 
asz tave szausiu!” Vaikas, isz- i 
siemes isz stalcziaus tėvo re
volveri, paleido szuvi užmusz- 
damas tęva ant vietos.

Motina adbegus isz kuknios, 
rado vyra gulinti ant grindų 
be gyvasties o vaikuti szale 
stovinti, graudžiai verkenti. 
Tėvas nežinojo buk vaikas bu
vo pasiėmęs jo revolveri isz 
stalcziaus. Motere taip tuom 
atsitikimu persiėmė kad reikė
jo ja nuvežti in ligonbute ant 
'gydymo.

Meldžia Paszialpos Del
Raudono Kryžiaus

Edvardas Bykowski, ap- 
tiekorius, kuris likos sužeis
tas laike muszio ant Solo- 
monu Salų, pribuvo pas Ma
jorą LaGuardia, idant steng
tųsi melsti New Yorko gy
ventoju kad paaukautu gau- 
sei del Raudono Kryžiaus 
Drauguves, kada prasidės 
j u vajus (draivas). Miesto 
New Yorko dalis yra paau
kauti 12,920,700 doleriu.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Mirtis Ji Pralenkė

San Francisco, Cal. — Nels 
L. Nelson, sėdėdamas hotelyje, 
parasze sekanti laiszkeli: 
“Sziadien yra puiki diena ant 
atėmimo sau gyvasties.”

Po tam inside j o laiszkeli in 
kiszeniu, pasiėmė revolveri ku
ri inside j o in dėžutė nuo czeve- 
ryku ir pasakė draugams kad 
eina in pamari. Vėliaus palicija 
rado jo lavona ir dėžutė su re
volveriu gulėjo szale lavono 
bet nebuvo iszszauta ne viena 
kulka. Daktarai nutarė buk jis 
mirė szirdies liga. Taip, mirtis 
ji pralenkė.

Apgynime Motinos
Nužudė Burdingieri

Stroudsburg, Pa. — James 
Stoney well, 40 metu, likos nu
durtas ant smart per Ella 
Ward, 26 metu, kuri prisipaži
no prie nužudymo James, saky
dama buk burdingierius baisiai 
koliojo jos motina ir ja tankei 
plake. Szi paskutini karta, ma
tydama kad motina negales ap
siginti nuo tojo pasiutėlio, nu
bėgo in kuknia, pagriebė ilga 
mėsini peili, 14 coliu ilgio, in- 
smeigdama ji jam in peczius, 
iki kotui, užmuszdama ji ant 

Į vietos.

Paveikslas parodo kaip 
moteres pradeda neszioti sa
vo plaukus. Plaukai bus su
taisomi kaip matome ir daug 
ilgesni ne kaip kitados.

PORCIJAVIMAS
REIKMENŲ PAGAL 
PUNKTU-4SZLYGU
Kiekvienas namas szalyje 

tuoj turės viena arba daugiau 
“War Ration Book No. 2, pri
klauso nuo kick nariu kiekvie
na iszeimynia turi. Be tokios 
knygutes nebus galima pirkti 
bleszinese ir bonkose sudėtu 
vaisiu ir daržovių, vaisiu sun
ku ir sriubu susza'ldytu vaisiu 
ir 'daržovių ir džiovintu vaisiu.

War 'Ra tion Book No. 2 bus 
isz'leisla ■pabaigoje Vasario 
[Feb.] arba kada valdžia gales 
sutvarkyti visa dalyka vienu 
kartu kiekviename kaime, 
miestelyje ir mieste visoje 
szaly'j. War Ration Book No. 
2 taipgi inves Suv. Valstijų 
žmonėmis, poreijavima. reikme
nų pagal reikalus, tai (pirkimo 
būda kuris veikia Anglijoj per 
kiek laiko.

Priežastys del szio punktu 
porcijavimo yra aisz'kios. Ame- 
rikos /pulkai turi eiti in kova 
gerai pavalgydyti ir stiprus if 
turime ju reikavimus visu pir
ma aprūpinti. Turime taupyti 
ma'islta ateities užpuolimams 
ir vartoti ji kaip užėmimo

BALSAI 
MUSU SKAITYTOJU

Skaito “Saule” Jau 
46 Metus!

Sebastijonas Valaiufinas, isz 
Brooklyn, N.Y., raszo: Prisiun- 
cziu 'tamistoms užmokesti už 
laikraszti “Saule” ant visu 
metu ir p ra sza u siuntinėti laik- 
raiszti ant tolinus kaip siunti- 
nejote. Asz skaitau “Saule” 
per 46 metus be perstojimo ir 
skaitysiu pakol Dievas mane 
paszauks in s'avo karąlysta. 
Asz jau turiu 77 metus ir ma
nau kad jau neilgai galėsiu 
skaityti nes 'gal reikės neužil- 
gio apleisti szi svietą. Asz jau 
nedirbu apie 10 metu bet klau
siau patarimu “Saules” kad 
czedinti pinigus ant senatvės 
tai ir paklausiau jus patarimo 
ir isziadien turiu isz ko gyven
ti ir nereikės praszyt susimyle- 
jirno nuo kitu ir skaitysiu 
“Saule” pakol gyvas busiu.

Tyrinėje Ar Da Nesuras Japonu

Pulkauninkas Gavan, peržiurineje žemlapi, ant Guadal- 
kanalo, ar da kur nesiranda J aponiecziu ypatingai ant Hen- 
dersono Field, isz kur paskutinei Japonai iszbego. Gua- 
dalkanalas dabar visas randasi Amerikiecziu rankosia.

ginklą musu pulkams paszal- 
pai badaujantiems gyvento
jams. Kitais maistais turi būti

per laikrašzczius ir radio. Sa
vininkai War Ration Book 
No. 2 turės nueiti in areziausia 
porcijavimo užregistravimo o- 
fisa ir nusineszti ju senas 
knygas su savim. Niekas nega
les gauti Book 2 pakol parodys 
registrant ui Book No. 1. Book 
No. 2 tada bins duota ir No. 1 
sugražinta 'savininkui toles
niam vartojimui pirkti cukraus 
ir kavos.

Naujos knygos nclbus parna
sai os iii senąsias. Jos turės 24 • 
punktus ženkleliais kiekvie
nam puslapiui. Kiekvienas 
ženklelis turės raide ir numeri. 
Raides isuraszytos skersai pus
lapiu pradedant su raide A. 
Numeral bus 8, 5, 2, 1, ir bus 
suras'zyti iszilgai puslapio. Pa- 
vyzdin, bus A8, A5, A2, Al, ki
tam etraipsnyj B8, B5, B2, BU

Nauljoiso “punktu (porcijavi
mo” knygose keturi*puslapiai 
bus mėlynos spalvos, ir keturi 
raudonos. Kol 'kas raudoni pus
lapiai nereikalingi. Tik mėly
nos spalvos puslapiai bus var
tojami bleszinese sudėtam mai
stui. Pirmam paskirtam laikui 
p un'k tu ženki ei i ai t r i j u os e 
straipsniuose A, B ir C bus var 
tojumi. Isz viso bus 48 punk
tai tik tiek bus vartojama 
kiekvienam laikui. Kiekvie
nas paskirtas laikas lygus ka
lendoriaus menesi. Raides pa
žymės kuriame paskirtam lai
kui ženkleliai bus vartojami, 
numeral pažymės ženkleliu 
verte.

Kaip Pirkti Su Punktu 
Ženkleliais

Kada porcijavimas sulaiky
to maisto pagal punktus pra
dės veikti valdžia sustatys 
punktus invairiu rusziu maiste 
ir pagal kieki. Kiekviena * 
krautuve szalyje turės vieszai 
iszistatyti valdiszka surasza.

Pirkdami pagal punktu-ženk- 
leliu būda svarbu atsiminti kad 
reikia praleisti punktu ženk- 
kaina arba preke nenustato 
punktus. Tik valdžia gali nu
statyti punktus ir ji pagal tru
kumą arba pervirszi sulaikyto 
maisto.
Kada punkto verte kokio nors 

maisto permainyta valdžia a- 
pie tai pranesz ir maisto krau
tuves isz'statys permaina. Gail 
tik syki per menesi punktu ver
te mainysi®. Kainos arba pre
kes gali būti permainytos ne
paisant punktu vertes.

Visos maisto krautuves pri
ims punktu ženklelius. Tokiu 
budu jeigu viena krautuve par
duos porci jonuota valgi žemiau 
negu kita krautuve, galite

Du Prezidentai
Susitiko

Ant kaireses stovi prezi
dentas Panamos Adolfo De 
La Guardia kuris sveikinasi 
su savo kaimynu prezidentu 
Costa Rikos, Daktaru Rafa- 
olu Angel Guardia. Abudu 
suvažiavo in Panama kur 
svecziavosi per tris dienas.

| ženkleli negu 2 ir 1 punkto 
i ženklelius. Taupykite mažes
niu Įpunktu ženklelius del že-

pirkti kur kaina arba preke pi
gesne. Bet nors jumis gali kai
nuoti mažiau pinigais turėsite 
atiduoti lygia suma punktu 
ženkleliais jeigu daiktas vieno
das abiejose k ra t u ve s e.

Jeigu jumis patinka aukszto 
vertes maistas nors nedaug pi
nigu kainuoja ir jeigu iszbaigi 
savo 49 punktus in mažiau kaip 
menesio laika piikdamasi to 
kinis daiktus, turėsi laukti iki 
sekamo (paskirto laiko vėl pirk
ti. Valdžia ragina szeiminin- 
kes czedinti savo ženklelius ly
giai kaip pinigus įsanvaiteis 
maistui. Pirkdamas pagal 
‘ ‘budžeta ’ ’ (ezedinimo būda) 
szeimininkes turės pakanka
mai punktu kiekvienam pa
skirtam laikui.

Abelnai. punkto būda lengva 
suprasti. Anglijos szeiminin- 
kes jau vartoja panaszu būda ii 
giau negu meta laiko ir jos jau 
prisitaiko prie tokio plikimo. 
Bet gal ims ilgiau. Ilgiau ima 
suvalgot ka piikti ir ilgiau pa
sirinkti maista, ir ilgiau par
davėjui surokucli kiek reikia 
mokėti pinigu punktais ir 'pini
gais.

Dar du svarbus dalykai apie 
poreijavima pagal punktu. Pir
ma, kad tas kuris perka reik
menis szeimai gali vartoti vie
na arba daugiau knygeliu; an
tra, jeigu galima reikia vartoti 
auksztesniu punktu ženklelius 
8 ir 5. Pav., jeigu maistas, kuri 
perkate ims 13 punktu, geriau 
iszpleszti 8 punktu ir 5 punktu

mu punktu maisto. Pardavėjai 
negali permainyti arba duoti 
“grąžos” (reszto) punktais.

Atsiminkite, kad mėlyni 
ženkleliai bus vartojami tik 
bleszinese maistui 'kuri valdžia, 

liszdalins dalimis. Raudoni 
'ženkleliai justi knygoje bus 
vartojami vėliau mėsos iszdali- 
nirnui. Cu'kru ir kava reikia 
pirkti su ženkleliais isz War 

j Ration Bock No.l kaip praei
tyje. •

Sulaikytas maistas, valdžia 
aiszkina, yra maistas kuris su
dėtas bleszinese, szaldytas arba 
džiovintas, kad ilgiau iszsilai- 
kytu. Tarp hies zines e ir in 
bonkas sudėtu vaisiu ir vaisiu 
sunku yra obuoliu kosze (apple 
sauce], persikai-peached ana- 
iiasai-pineapple, ir grapefruit 
sunka. Taipgi randasi suszal- 
Jyti vaisiai ir daržoves, ir 
džiovinti vaisiai kaip slyvos ir 
rozinkos. Sarasze bleszinese 
daržovių ir daržovių sunku 
randasi rauginti kopūstai, to- 
maeziu keitisupas ir czili sosais, 
tomaeziu Isunka, visokiu rusziu 
Szebelbonu-beans kaiip ir pa
prastu daržovių. Visos sriu
bos bus porcijonuotos.

Taip maisto kuris nebus por- 
cijonuotas randasi czili-con-ca- 
rne, cukraus pasaldinti vaisiai, 
[candied fruits], invairus vai
siu ma.rmaladai, visokį agurkė
liai, bulvių vinogretas [potato 
salad]. —.C.C.F.A.U.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

PRISIUSKITE 
TIKTAI 50^ O APLAIKYSI- 
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.
SETAS Nr. 100 ‘ “V]

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 
Nantoj, 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-siuneziamas pagal musu “lemi 

le'ase” programa kareiviams 
Anglijos, Rusijos ir kitu tautu 
kurios kartu pasiryžusios isz- 
naikinti priėsza padeda užlai
kyti Amerikos gyvybes. Dclei 
vis'a-pasaulini iszda'linima 

i maisto, kurio mes tiek 'daug tu- 
i rime, trūksta “kovojanezio 
i maisto” — maistas kuri karei- 
Iviai turi turėti, yipacz kai ku
rio bleszinese, bonkose sudėto 
ir su.-zaldyto maisto, kuris 
lengvai pervežamais., Del tu

I
trukumu, ir kad žmones, kurie 
turi daug pinigu negalėtu pirk
ti daugiau negu savo 'dali to

I .kas lieka ir kad 'kiti negalėtu 
tar.lpyti per daug, valdžia inve- 
de sulaikymo 'būda. Szi sulai
kymą vadiname poreijavima 
reikmenų pagal punktus. Tai 
demokratinis būdas .lygiai j 
reikmenis dalinti.

Kada War Rat ion Book No.2 
bus pabaigta valdžia pranosz

Anglikai Dabar Valdo Tripoliu

Generolas Bernardas Montgomery (ant deszines) duo-
da savo iszlygas gubernatoriui ir kitiems virszininkams 
miesto Tripoliaus, kada ji Anglikai užėmė. Po paėmimui 
tojo miesto Anglikai nusiyrė in Tunisą,

ma, Pavasaris, Apie Šauta, 
Menesi, Žvaigždes xr 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: 
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

į L. TRASKAUSKAS
i LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes,


