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Isz Amerikos SZEIMYNA
NUSITRUCINO

MINKSZTUJU ANG- 
LEKASIU POSĖDIS

PRASIDĖJO

Valdžia Reikalaus 
Greitos Sutarties

New York. — Minksztuju 
Anglekasiu Unijos IU.M.W.A., 
posėdis prasidėjo czionais, kas 
kiszasi apie padidinimą mokes- 
ties ant dvieju doleriu ant die
nos. Prezidentas John Lewis 
su komitetu veda posėdi su loc- 
nininkais minksztuju kasyklų.

Jeigu locnininkai nesutiks 
ant ju pareikalavimu tai Lewis- 
as iszszauks straika 1-ma die
na Balandžio (April), bet kaip 
girdėt tai Valdžia instos in szi- 
ta dalyka ir pareikalaus grei
tos sutarties tarp minksztuju 
kasyklų anglekasiu ir locninin- 
ku kasyklų.

Tebyris anglekasiu kontrak
tas pasibaigia 31 d. Kovo, tai 
yra, minksztuju kasyklų o kie
tųjų pasibaigia Balandžio 30 d. 
Anglekasiai spiriasi po du do
lerius pakėlimo ant dienos ir 
jeigu to neaplaikys tai Lewisas 
iszszauks straika. Jau dabar 
angliai kyla ant prekes. Angli
nes kompanijos pristato anglių 
kaip greit gali nes turi daugeli 
■užkalbinimu.

Motina Mirė, Tėvas Ir 
Kūdikis Apsirgo

Wilkes-Barre, Pa. — Kaimy
nai surado paczia Leono Pekar- 
skio negyva namie o jos vyras 
ir 18 menesiu amžiaus kūdikis 
gulėjo pusgyvi ant grindų. 
Manoma kad visi turėjo suval
gyk ka tokio nesveikaus nuo 
ko užsitrucino.

Nežinodami Spardė 375
Dolerius Po Visa 

Kroma

Brooklyn, N. Y. — Szimtai 
žmonių, matydami krome koki 
tai pundeli suvyniota popiera, 
spardė po kėlės valandas pakol 
Mrs. Daniele Mahoney ji sura
do ir su džiaugsmu paszauke 
kad savo pinigus surado.

Apstoja žmones su dyvu pa
regėjo kad tam suvyniotam pa
kelyje buvo sena maszna su 375 
doleriais. Motere ta diena isz- 
sieme pinigus isz bankos, nu
ėjo in kroma su reikalu ir 
maszna iszslydo isz po jos pa- 
žasczia, kuria žmones spardė 
po visa kroma. Dabar motere 
sako kad pinigai yra saugiausi 
bankoje ir vela nunesze juos 
padėti in banka.

ŽINUTES ISZ 
UŽMARIO

PRISIUNSTOS
PER TELEGRAFO BIURĄ 

O. N. A.

London — Isz Belgijos pra- 
nesza buk ant svarbios ulyczios 
Brukselloje, eksplodavojo po
žeminis arsenolas, užmuszda- 
mas daugeli žmonių. Penkioli
ka Belgiszku patrijotu, apsi- 
juodinia veidus, užklupo ant 
geležinkelio ant kurio keliavo 
keliolika szimtu Vokiszku ka
reiviu kuriuos sulaikė ir pa
ėmė in kalnus. Vielfame patri- 
jotai sudegino Vokiecziu gara 
džiu su daugeliu troku ir amu- 
nicija.x

Moskva — Badai Vokiszki 
kareiviai patrotino vilti ir upa 
ant tolimesnio kovojimo, kaip 
pripažysta patys Vokiszki afi- 
cieriai. Didesne dalis Vokie
cziu neturi visai noro kovoti. 
Isz skaitliaus 10,000 Vokiecziu 
in laika trijų menesiu pasiliko 
gyvi tiktai apie tūkstantis ka
reiviu. Vienas isz Vokiszku afi- 
cieriu iszsitare: “Viskas eina 
po velniu ir troksztam idant 
viskas užsibaigtu kogreicziau- 
sia nes žmoniems jau nubodo 
tasai nereikalingas praliejimas 
kraujo del godumo musu per- 
detiniu.”

Amerikoniszkas Sub-

Kharkovas&

® T] •ĮKOSI

Kunigužis Sukapojo
Paczia Ir Du Vaikus

Stormer, Kans. — “Esmių 
pertikrintas jog ta, ka asz pa
dariau buvo teisinga ir to ne
sigailiu.’’ — Taip pasakė Pro- 
testoniszkas kunigužis, Bert 
Newman, 26 metu amžiaus, 
iaiszkindamas apie sukapojima 
savo paczios ir dvieju vaiku. 
Pasakė jog mane ir sau atimti 
gyvastį bet gavo “szaltas ko
jas.’’

Szerifas aiszkina kad žudin- 
tojas sirgo ilgai neiszgydoma 
liga nuo ko užsikrėtė jo visa 
szeimyna ir tuomi buvo labai 
Isusirupines. Kunigužis likos 
uždarytas kalėjime o daktarai 
mano kad jis yra nesveiko pro
to.

Bedarbio Motere Nu- 
szove Du Vaikus Ir

Pati Save

Westville, Ky. — Laike ka
da jos vyras jeszkojo po miestą 
kokio nors darbo, tai jo 22 me
tu amžiaus pati rūpinosi baisiai 
apie užlaikyma j u dvieju mažu 
vaiku nes pinigu ne maisto ne
turėjo namie. Mrs. Grace Giv- 
lin nuszove savo du mažus vai
kus, 5 ir 2 metu, po tam paleido 
sau szuvi in krutinę.

Vyras nedirbo apie szeszis 
menesius. Nelaiminga motere 
priesz papildyma tojo baisaus 
darbo, paliko laiszkeli del vy
ro iszaiszkindama del kokios 
priežasties atėmė sau ir vai
kams gyvastis.

Gaspadine Norėjo Nu- 
trucyt Savo Burdin-

' gieriu
Detroit, Mich. — Už tai kad 

Mare Szefczykiene, 35 metu, 
norėjo nutrucyt savo burdin- 
gieriu, 72 metu amžiaus Petra 
Mikolaiczik, buvo ji pastatyta) 
po 5,000 doleriu kaucijos lyg 
teismui. Petras iszmetinejo sa- 
Vo gaspadinelei buk ji inpyle 
truciznos in valgi kad jis grei- 
cziau apleistu szi svietą idant 
aplaikyti po jo mircziai visa jo 
turtą kuri buvo užraszes ant 
jos vardo.

Petras dabar pasirūpino sau 
Baugesne vieta ir perrasze tes
tamentą ant geresniu žmonių.

NusikirfMĮ) Plaukus Po 
Tam Gailėjosi Ir

Nusižudė 'V, f*

Bradford, Ind. — Kėlės san- 
vaites adgal Ona Elista nenorė
dama pasilikti'užpakalyj e savo 
draugiu, madoje, davėsi nusi
kirpti puikius plaukus, pana- 
sziai kaip jos drauges neszioja. 
In kėlės dienas po tam suprato 
ji savo kvailybe ir pradėjo la
bai gailėtis savo puikiu plau
ku. Kada gaspadine nemate jos 
einant in darba taja diena, nu
ėjo pažiūrėt kas jai atsitiko ir 
rado užrakytas duris. Kada 
iszverte duris, rado mergina 
gulinczia ant lovos negyva o 
kambarėlis buvo pilnas gazo.

London — Lenkiszki kaimuo- 
cziai isz 57 kaimeliu likos isz- 
guiti isz savo gyvenimu, kurie 
buvo iszgabenti in Vokietija 
prie sunkiu darbu. Tieji kaimai 
radosi aplinkinėse Grabovicu, 
Uchanos, Bialopoliaus ir Du- 
biensko. Vokiecziai konfiska
vo visa j u turtą, gyvulius ir 
maista.

London — Nuo kada Vokie
cziai užėmė Praga, Vengruose, 
tai iszžude 2,884 žmones ir isz- 
siunte isz Czekoslovakijos apie 
200,000 žmonių in darbus in 
Vokietija. Norvegijoj Vokiszki 
kareiviai užklupineja ant gy
ventoju ir juos užmuszineja be 
jokios priežasties. Girti Vokie
cziai nužudė kelis jaunus vyru 
kus. Vokiecziai užklupineja 
ant žmonių einancziu isz baž- 
nycziu ir juos persekioja o jau
nas merginas subjaurina. Gy
ventojai bijo iszeiti isz namu 
vakarais.

ŽINUTES

Detroit, Mich. — Apie 8,000 
darbininku iszejo ant straikos

marinas Paskandino 4 
Japonu Laivus

■Washington, D. C. — Keturi 
Japoniszki laivai likos paskan- 
dyti per Amerikoniszka sub- 
marina ant Pacifiko mariu. 
Vienas isz tu buvo kariszkas, 
du tavorinei’ir vienas transpor
tas su kareiviais. Lyg sziam 
laikui Amerikonai paskandino 
viso 199 visokius Jtiponiszkus 
laivus. --------------- ,---------

Vokiecziai Neteko Mi
lijoną Kareiviu Rusijoj

London — Rusiszkas reidio 
pranesze svietui buk in laika 
trijų menesiu Vokiecziai nete
ko daugiau kaip milijoną ka
reiviu ant visokiu kariszku lau
ku Rusijoj o daugiau kaip 300,- 
000 randasi nelaisvėje, Afriko
je Vokiecziai neteko 30,000 ka
reiviu.

Du Eroplanai Susidau
žė; Trys Užmuszti

Philadelphia, Pa. — Du ero
planai isz czionais, pagedo ore 
ir nukrito, susidaužydami. Bu
vo jie iszlekia ant iszbandymo. 
Trys lekiotojai likos užmuszti. 
Nelaime atsitiko ant kapiniu 
Lawncroft, artimoje Marcus 
Hook.

Vokietis Apmainė
Kūdiki Ant Maisto

London — Pagal Viedniaus 
telegramus tai tūlas Vokietis 
apmainė viena isz savo trynu
ku ant maisto už ka likos nu
baustas ant vieno meto in kalė
jimą. Kokis tai žmogus Peine, 
gyvenantis Berlyne, taipgi ap
garsino laikrasztyje buk jis ap
mainys viena isz savo dvynuku 
ant maisto, ka ir padare.

Japonai Ketina Užklup
ti Ant Siberijos

Chungking, Kinai — Kinisz- 
ki laikraszcziai skelbia buk 
Japonai ketina užklupti ant 
Siberijos. Tūlas Japoniszkas 

I generolas iszsitare kad Japo
nams daugiau nieko nepasilie
ka kaip tik supliekti Ameriko- 
niszka flota arba užklupti ant 
Siberijos ir prigialbeti Vokie- 
cziams pliekti Maskolius.

Vokiecziai AtmusztiNuoKhar- 
kovo; 32 Miestai Ir Kaimai 
Atmuszti, Vokiecziai Panesze 
Dideles Bledes; Japonai Ketina 

Užklupti Ant Siberijos
Jug^'avijoj vokkeziai isz- LONDON — Rusai atstume Vokieczius 

gude apie 2,000 Serbu paežiam
mieste Belgrade. Tarp iszžudy- adgal ant 50 myliu nuo Kharkovo, atimdami 32
tu radosi ir bažnytinis virszi- 
ninkas, arkivyskupas Makari 
jas Miletoc, 71 metu amž. senu
kas ir daugelis kitu žymiu ypa
tų.

Reikalinga Bus 18 Mili
jonu Moterių Prie

Darbu

miestelius ir kaimus nuo Vokiecziu. Rusai taip 
.smarkiai užklupo ant Vokiecziu artimoje Khar- 
kovo kad Vokiecziai turėjo apleisti taja aplin-
kine su didėlėms bledems. Prie Donato Masko- 
lei laimėjo kelis žymius muszius. Rusai sutesz-
kino 120 Vokiszku tanku, daugeli armotu ir apie
3,000 Vokiecziu likos užmuszta kurie stengėsi

Fordo automobiliu dirbtuvėje, 
sulaikydami darba per ketu- 
res valandas. Valdžia tyrinėja 
priežastį to straiko.

Milford, Del. — Vienuolika 
moterių ir du vyrai likos baisei 
apdeginti laike darbo Sussex 
amunicijos dirbtuvėje, per bai
sia eksplozija.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Vokiecziai Pakorė
1,000 Maskolių

London — Kariszki rapartai 
skelbia buk aplinkinėje Kurs
ko, Arkangelske, Vokiecziai 
pakorė daugiau kaip tūkstanti 
žmonių ir iszvare in Vokietija 
apie tris tukstanezius prie pri
verstinu darbu. Apie penki 
szimtai moterių likos iszsiuns- 
tos drauge su jais.

Phialdelphia, Pa. — Ne tik 
laike kares bet ir po karei rei
kės apie 18 milijonu moterių 
prie visokiu darbu, kurios už
ims vyriszkus darbus. Taip ap
skelbė valdžios tyrinėtojai.

Lietuve Nužudė Vyra 
Su Pielyczia, Laike 

Barnio

Girardville, Pa. — Mažam 
kaimelyje Connerton, arti czio
nais, pati Juozo Sinkevicziaus, 
38 metu, likos aresztavota už 
nužudymą savo vyro, 43 metu. 
Vyras taja diena parėjo namo 
užsigėręs, kaip pati pripažino, 
ir pradėjo su ja bartis. Motere 
gindamosi nuo jo užpuolimo, 
pagriebė smaila pielyczia gu
linczia ant pecziaus ir dure jam 
in pilvą nuo ko vyras mire in 
trumpa laika ligonbuteje. Sin- 
keviezius pribuvo isz Lietuvos 
apie 30 metu adgal, gyveno ki
tados Shenandoryje po tam 
persikraustė in Connerton. Pa
liko tęva Antana ir sesere Sa- 
lutkiene, Girardville j e. Bus pa
laidotas Subatoje su apeigomis 
Szv. Vincento bažnyczioje. Mo
tere likos aresztavota.

PATAIKĖ IN PEILI

Kuri Laike Jo Pati

Philadelphia, Pa. — Tamo- 
szius Murray, 52 metu, parejas 
isz darbo kariszkoje dirbtuve- 
je, susibarė su savo paczia ku
ri tame laike skuto bulves, me
te in ja puoduką ir priszokes 
'prie jos taipgi norėjo mesti in 
j ja torielka. Motere greitai at- 
jkiszo peili, norėdama apsigin
ti nuo vyro užklupimo ir tasai 
taip smarkei ant jos szoko kad

užimti naujas vietas. Prie ežero Ilman Rusai už
ėmė deszimts kaimu ir miesteliu kaipo ir nuszo
ve dvideszimt Vokiszku eroplanu.

*
Pagal telegramus isz Londono tai girdėti 

kad Hitleris sziadien randasi ant Rusiszko fron
to kur tariasi su savo generolais kaip supliekti 
Maskolius.

Ant Afrikoniszko frunto Anglikai su Ameri
konais plaka smarkei Vokieczius ir Italus, kuriu 
daug likos užmuszta ir paimta daug ginklu ir 
amunicijos.

Kinuose eina smarkus musziai kur dauge
lis Japonu likos užmuszta. Kinai atėmė nuo Ja
ponu daugeli miesteliu kurie radosi Japonu 
rankose.

Franci jo j gyventojai kovoja priesz savo 
nevidoną Vokietija ir sako kad nepasiduos kol 
gyvi bus ir gins savo tėvynė nuo užpuolu. Tuks- 
taneziai apsigyveno kalnuose kur szaudo Vo- 
kieczius ir Italus. Vienoje vietoje, kada Vokie
cziai su Italais užklupo ant ju ant kalno, Prancū
zai dinamitavo statu kaina kuris užgriovė dau
geli Vokiecziu.
tv>._
pataikė in peili, kuris jam in- 
strigo in szirdi, sukrisdamas 
prie jos kojų.

5 Metu Kūdikis Inspejo
Mirti Savo Brolio

Tokales, N. Mex. — Akyvas 
atsitikimas del mokslincziu pa
tiko czionaitineje aplinkinėje. 
Nakties laike, apie 12-ta valan

da, penkių metu vaikiukas Ge
ne Staleno, staigai pabudęs isz 
miego paszauke in savo dede: 
“Musu Rokas mirė.“

Rokas buvo vyriausiu broliu 
vaikiuko; tarnavo kariuomenė
je ir radosi Afrikoj. In kėlės 
sanvaites vėliaus szeimyna ap- 
laike žinia nuo valdžios buk 
Rokas likos užmusztas laike 
muszio dvylikta valanda nak
tyje. ___



Kas Girdėt
|gyt szmoteli žmogienos. Kož- 
<nas Ikuris priesz tai pasiprie- 
szintu yra laikomas už neprie
teli savo tautos ir būna už- 
musztas ant vietos.

Profesoris Asino, isz Madrid, 
Iszpanijos, universiteto, žimu- 
įias ir vertėjas senovisziku rasz
tu, nuo senei tyrinėja Mahome- 
toniszJka raszta įkas ikiszasi 
Kristaus (gyvenimo. Tuosius 
rasztus rado (griuvėsiuose In
dijoj, artimoje Agros, kas vela 
liudija Ikad Kristus gyveno 
per tko'ki laika Indijoj.

Velykos ja n netoli, ar neim
lu gerai prisiunsti taja sena 
maldaknyge ant apdarymo 
kaip nauja idant turėtumėt ja 
iii laika ant Velykų. Prisiuns- 
kite o bus ji jums apdaryta 
kaip nauja in laika ant szven- 
cziu.

toriu 'kurie dažinotu kad jie ne
turi jokio 'darbo ir kad ju gyve
nimas yra tiktai zobova.

Bet mažai žmonių supranta 
ir žino kokis yra darbas laik- 
rasztininko ir kaip jam už tai 
užmoka irž iparaszyma Lietu- 
viszJko laikraszczio ir jo reda
gavimu..

Sziadien musu Lietuviszki 
Amerikiecziai kartais sarma- 
tinasi paimti

te ir darba redaktoriaus Lietu- 
viszko laikraszczio persitikrins

kėlės (knygas ir vertimus Loty- 
miszikai apie Kristaus gyveni
mą ir daugeli tuju rasztu sutin
ka su Evangelijom, Biblijoj.

Daug yra žmonių kurie meti-1tada, kada, ju jau ne -bus, tada 
ki iii sapnus bet yra ir tokiu 
kurie be sapnoriaus negali ap-

ragos ;bet jau liūs per vėlu lieti 
graudžias aszaras kad biedc 
pataisyt!

AMERIKOS
JAPONAI KOVOJA
UŽ LAISVE

Amerikiecziai Japonu kilmes 
Havajų salose szirdingai atsi
liepė‘kada. turėjo progos sava
noriai prisidėti prie Amerikos 
armijos. Parinlktines Tarnybos 
komisijos sziose salose
perpildytos su apli'kantais, (ku
rie nuo Perlu Uosto užpuolimo 
lauke progos pareikszti ju isz- 
tikimuma Jung. Valstijoms.

Keturesdeszimt Honolulu po- 
I įveistu Japonu kilmes nutarė 
instoti. Pulkelei keliu szimtu

'Nepaprastas Europiszkas 
Sklypas yra Szveicarija kuri 
neturi savo kalbos (taip kaip 
Irlandija) nes ten valdiszlka 
kalba yra Erancuziszlka, Ita- 
Jiszlka ir Vokiszika, kurios yra 
pripažintos kaipo ‘‘motinisz- 
kos kalbos.” Didesne dalis gy
ventoju kalba Vokiszkai o kiti 
Francuziszkai ir Italiszkai. Vi
si dokumentai yra spausdinti 
Frnaicuziszkoje ir Vokiszkoje 
kalboje. Jeigu prezidentas no
ri ka tokio svarbaus praneszti 
gyventojams tai naudoja tais 
dvi kalbas.

veik Ikožna diena. Nors ne visa
dos sapnai iszsijpildo 'bet labai 
tankiai atsitinka kad sapnas 
žmogų prasergsti nuo visokiu 
prisiartinaneziu nelaimiu ir at
sitikimu, kaip jums parodys se
gantis atsitikimas:

Spalio menesyje, praeita me
ta, Mare Jenkins, pati tabokos 
parduotojo, Londone, kurios 
kūdikis sirgo, turėjo sekanti

NUŽUDĖ SENA
VYRA

/

Senas Vyras, Jauna Pa
ti; Baisi Žudinsta; No
rėjo Sutlegyt Lavona;

Likos Susekta

Juokingas būdas aplaikymo 
persiskyrimo vieszpatauja nuo 
tukstaneziu metu tarp laukinio 
sztamo žmonių Dohomoje, In
dijoj. Ten, jeigu vedusi porele 
geidžia persiskirti tai turi su
tikti ant nepaprastos tikeji- 
miszkos ceremonijos, kuri at- 
sibuna sekaneziai: Motere su 
vyru stovi užpakaliu vienam 
kampe grinezios o kitas kitam 
kampe ir turi garsei rėkti: 
“Esmių kvailys! Esmių kvai
lys!” Po tam vyras ir motere 
apsisuka viens priesz kita ir 
pradeda vela rėkti: “Esame 
kvaileis, esame kvaileis, esame 
kvailiais!”

Kaida toji ceremonija pasi
baigia, tai porele gali daryti 
ka nori, ar susitaikyt ir toliaus

Carizozo, New Mexikas. 
Mažam artimam (kaimelyje 
įsibuvo baisus atsitikimas, 'ku
riame dalyvavo 26 metu jauna 
ir patogi Gena Rovera, motere 

i 60 metinio vyro ir jaunas ber
nais Lorencas Dorando.

Patoigi mergina iszlekejo uiž 
seno vyro priverstinai, nes jo
sios tėvai prispyrė ja prie to. 
Jaunas kraujas lindėjo paskui 
jaunesni vyra ir ji susinesze su 
bernu Loreintu. Kada senas vy
ras dažinojo apie meilingus su- 

! sineszimus, 'kilo namie vaidai
nutarė palaidoti vaikus ta pa-1 įr genis Ikerszindamas jaunai 
ežia diena. Diena laidotuvių isz ;moterei mirezia, uždraudė jai 
ryto, kunigas apreiszlke Jenkin- įdant daugiau nesimatytu su 
sienei buk artimam name mirė savo mylimu.
taipgi treczias kūdikis kuri ta
diena ketina atvežti in koply- mio seno kru’kio per nužudy- 
czia.

Jenlkinsiene nusistebėjo tuo- 
mi labai ir tare in savo vyra.: ypu perskėlė galva niiegan- 
“ Grabeliai musu vaiku yra 
balti o jeigu treczias grabelis 
bus mėlynas tai mano sapnas 
iszsipildys!”

Ir isztilkro, treczio kūdikio 
grabelis Inivo mėlynas ir di- 
džiauses isz visu trijų taip, 
kaip Jenkinsiene mate sapne.

ja -sustojo vežimas įkuriame ra
dosi trys maži grabelei, du isz 
ju buvo balti o treczias buvo 
mėlynas. Važnyczia turėjo vie
na balta grabeli ir padėjo amt 
žemes prie moteres o su liku
siais dviems nuvažiavo toliaus.

In kėlės dienas po tam Jen- 
kinsienes kaiminka pagimdė 
kūdiki kuris mirė iii kėlės die
nas vėliaus o 'beveik tam pa
ežiam laike mirė ir Jenkinsie- 
nes 14 menesiu amžiaus sūne
lis. Abi nuliudusios moteres

at-

mas 1,500 savanoriu pasididino 
ketveriopai. ' i

“Asz laukiau szios progos,” 
sake Christian Na.kama, medi
cinos studentas Havajos Uni
versiteto. “Kaipo Amerikietis 
mums priklauso teise kirsti 
Tojo, Ilitleri ir Mussolini.”

Walter Mihata, beturiu vai
ku tėvas, buvo vienas isz pirmu 
isz savanoriu. “Džiaugiuos ko
voti už Amerikos laisve ir pa
rodyti mano invertinima moks
lo, kuri Amerika man davė,” 
jis sake. “Dede Samas gali im-‘ 
t i mano gyvybe ir viską szios 
laisves kovoj.”
Kitas jaulnas Japonas — Ame

rikietis saike: “Kiekviena die
na asz dėkoju Dievui kad esu

Jautuiieji susitarė atsikratyt

Bet persiskyrimai ten yra. la
ibai retus nes toji ceremonija

ma jo. Kada -senis miegojo 
bernas pagriebė kirvi ir vienu

dėti užlaikyti Amerikos laisves 
būda pagal savo iszga^e.”

Japonu įkalbos laikraszcziai 
Honolulu uoliai paremia, szi nu
sistatymą kaip ir Japonu-Ame- 
riikiecziu vadai vieszame gyve
nime. Garsus Amerkos moksli
ninkas Japonu kilmes, Sliigeo 
Yosbido, sake: “Netik mums 
suteikia, progos prisidėti prie 
kovos Jung. Tautu priesz tiro
nija ir priespauda bet ir-gi duo
da. Amerilkieeziams Japonu kil
mes progos save iszteisinti. ” 
Pirmas savanoris buvo Wilfred 

1 Tsukiya.ma, buvęs Honolulu 
miesto- apskrities advokatas ir 
vienas isz Havajos goriausiai 

.žinomu visuomenes žmonių.

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

No. 101 Kapitonas Velnias, 
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
buvo minaliszka

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

No. 104 Trys istorijos, apie 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo-1 
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c j

No. 106 Penkios istorijos, apie I 
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
pinusi sekanti skaitymai: 11a 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 išzgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 

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

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

No.
puikus 

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

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

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

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

No. . 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 'kinas nedora žydą, 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis nž savo poną 
61 puslapiu . . ................................ Ibc

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

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Su

Pui- 
404 
50- 
kri- 
35c 
isz

pa-

Ne-

OBHIBa

44 pus. 15c 
istorijos apie

rguma in balta vergija; Pusiafigave- 
nis; Viesznats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ii- kitus dangiszkus kimus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; G repas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

No. 1G1 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;

skatikas; Juokai.
..............................15c

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

Haremo nevalninke; Luoszis:

Varffutis ir Skuputis. 60 pus. ..15c | Po laikui; Onytės laime; Per neatsa-
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 

mieras ir apie Bedali.
No. 129 Keturios

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

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

piacziuo'as. 76 puslapiu..................20c
j No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo- 
; karnas žiedas ir Apie Drūta Alksni,
62 puslapiu..........................................1 5e

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 
I 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 Berpa- 
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; A’zt keik užlaiko moteres paslaptį.
61 puslapiu .....................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’rilpikas; Pas merga; 
akys; Tarnas; Vargdienis 
karalium. 61 puslapiu . . .

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
136 pus. ...25c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabe-Į
gele; Kas-gi isztyre: Prigautas vagis, i l UUlioHilip,

No. 160 Keturiolika istor’ju apie Mahanoy City. Penna.

Gražios
Jonukas
. . ..15c

I Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

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

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- 
dykie; Ilerodas Boba; Kas nepažinsta. 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisius prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..............................................25q

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;, 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaįi 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musn. 
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 .....................................  ...15d

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; G ūdras 
Piemenlis; Isz ko susiįare Anglis; 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir B’u 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ..................................... .. .. ,. . 15c

Adresas

nas isz kito pradeda szirdinigai 
juoktis “kad buvo kvailiais” 
ir vela susitaiko. Panaszus pa
protys privalo būti ir Ameri
koj. • - , ;

ežiam, po tam uždegė narna 
idant niekas nedasiprastu apie 
i iaip i 1 dyla žud insta.

Motere tame laike radosi 
pas savo tėvus, kurie paregeja, 
liepsiu a, drauge su kaimynais
nutego gesyl grinezia. Po ,„g- pageliai LillkSIliŠlia 
nei surado suanghjusi lavona

■ vyro, bet laike tyrinėjimo Ipasi-'JllOg. Valstijų DallllillS
Sziaures Afrikoj

moteres '^u dainioUnis, juokais ir per
jotos mylimo, kurie likos Ki,at.vmais puikas aktorių isz 25 

ar tai del vargszu ar t u r-' uždaryti kalėjime. i pabėgėliu aktorių isz Lenkijos,
Aliejų su vandeniu liesumai- ’ ra,nei jos, Czcko—slo vaiki jos, 

Gre’kijos, Jiigo-slavijos, Belgi
jos ir Olandijos linksmina.

Prezidentas Rooseveltas Ike- rode, buk ipa'kauszis įseinio vyro 
tina imieszti užmanymą priesz buvo perskeltas, 
kongresą ant visuomeniszkos nias puolė ant jaune 
paszialpos del žmonių po ka- ji 
rei 
tingu. Aplaikytu jie jpaszia'lipa. 
nuo dienos užgimimo i’ki pas
kutinei dienai jo gyvenimo, natve niekados nesusitaikiirs. 
taip kaip tai Anglijoj sziadien 
raudasi.

Po karei, kada milijonai ka
reiviu sugrysž namo, tai !kož- 
nam butu užtikrinta darbas ir 
maistas. Bet galime būti tvir
tais jog po karei bus inkurta* 
tiesos kurios užtikrins kožnanii 
darba ir maista.

Jeigu tautos gali iszdavilioti 
bilijonus doleriu ant vedimo 
kariu tai kodėl negali apmoke-

Molina Nužudė Savo
Serganczia Duktere

I Afrikoj, Karo Departement u i

lusznos, teatro visiszkai nėra.

dangus yra dalis scenerijos

kai. Szviesa; nuo “jeeps’” laibai 
gerai apszvieczia. scena.

Sziaures Afrika tinkamai inu-

szildymo aktorių kambariuose.
Kartais pulkelis aktorių lie

I Morrysdale, Ind. — Mrs. Eva 
Sellings, negalėdama, ilgiams 

.žiūrėti ant kaneziu savo palie- I v.! gusi os 19 melu amžiams dulk re
lies kuri nuo daugelio metu sir
go neiszgydoiina liga, nuszove 
ja ant smert kada toji miegojo.

Kada duktė užmigo, motina 
, . , . t , stojo prie josios lovos, pridėjokuris po karei praszalintu nuo ' , . ' . , . . . .

*• 1 r r \ I r~r s ■ iVi /v rI V7 i »• i i o I Oil < I / X

iSzie pbaegeliai, kurie norėjo 
irgi prisidėti prie kovos priesz 
Ilitleri buvo Amerikos Rami.

neta užvardinta “Red Cross 
Revue. ”

ga ir ueisztekli tarpe 
.yieszpatautu tik ge-

Gal ne vienas nusistebės kad 
fezitam dvideszimtam szim t mo
tyje dar randasi 'žmonių kurie 
suvalgo lavonus savo mirusiu 
mylimųjų, manydami jog tokiu 
badu atiduoda įnirusiems dide
le garbe.

Pietinėje Amerikoje randa
si sztamas Indijonu kurie va
dinasi Koszinanas de Eeliza.r- 
no, kurie naudoja seikanczias 
“ ceremoinijas ” suvalgymo nu
mirėliu :

Lavona indeda iii 'dideli (ka
tilą ir verda per iketures valau- t i 'kasztus ir inkurti toki būda 
das. Aplinkui susirenka gimi
nes, pažinstami ir prietelei mi
rusio, apraudodami garsei ne-'žmonių i?
telkimą jo. Kada jau lavonas rpve ant musu svieto, 
yra gerai iszvirtas, atidaro ka- j 
tila ir ipadalina Ikožnam perf^ vKarta 
szmoteli žmogienos. Kaulus ati- kalbant 
duoda likusiai szeimynai ar gi
minėms, kurie juos iszidžiovina 
po tam sumala ir sumaiszo su 
miltais isz kuriu kepa duona.

Niekas negali atsisakyti nuo 
suvalgymo szmotelio velionio 
nes paprotys priverezia tuos 
Indijonus (kurie jau yra pa- 
kriksztyti kad ir jie turi suval-

prdejau tūla žmogeli 
in Ja ikraszt i-nipka: 

“Juk nieko nedirbate tik per 
visa diena, raszote ir stumdote 
plunksna.”

Dabar kyla klausymas: ar 
raszymas yra ’darbu ar tik juo
kas? Jeigu pasirodytu kad ra
szymas yra tiktai zobova tai 
atnesztu dideli palengvinimą 
del visu rasztininlku ir redak-

in ja keletą szuviu.
Persitikrinus kad isztikru jti 

duktė jau negyva, nuėjo in sa
vo miegkambareli, uždare du
ris ir langus, po tam atsuko vi

tenka, pavalgyti tik kietos duo
nos su kiausziniu. Ir kada jie 
randa miestą su vieszibucziu tai 
lovos yra be paklodžių ir nėra

irienia senas vodivi'lio dienas 
Amerikoj kada aktoriai kiek
viena diena aplanke kita imies-! 
ta ir davė keturis perstatymus j 
per diena. Tai buvo rojus su-i 
lyginus su perstatymais Sziau-į 
res Afrikoj. Keliones ilgos. Ge-j 
ru keliu nėra. Autobusas, ku
riame pulkelis aktorių važiuo
ja tinka tiktai muziejui. Klau
symas kyla ar iszmesti aktoriųįsus gažinias vamzdžius.

pj^tai iszgirdia szuvius, atbėgo aiba 'bagaža isz autobuso, 'kad 
in narna ir pakol galėjo įpra- padaryti vietos varytojui.
neszti ipalicijAi įkas ---------
motina jau buvo mirus nuo g 
gazo.
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Dede Samas Sako: Amerika Turi Būtie Drūta!
Pirkie Bonus Ir Markes Sziadiėn! Pirkie Su

Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt!!!

Si<1 v o

riu, 14 moterų ir 11 vyru (kal
bėjo A.ngliszlkai ikad-a. Rami. 
Kryžius juos sutvėrė. Dabar 
visi iszmoko gražiai sukaityti 

Dažnai jie kalba,
žargoniszkai nesuprasdami kai 
jie saiko bet pa tomb ii d i kada, jie 
su'kelia juoką.. Szia nakti per
statymas gali Imti dulkiu vie
šnioj, rytoj purvyne, bet nie
kas nesislkund'žia apie nepato
gumus ir pergyventus sunku
mus.
Office of War Inf., Washington, D.C.

Istorija apie Amžina Žydą.Sziuomi atsilikime ikalnas 
teina, ipas Mahometą.. Karei

viai visada užimti ir negali
‘ ‘ Saule” dabar $4.00' vykti in areziausia miestą in te- 

metams in Suvienytose Valsti- atra. Dažnai areziauses mies-
jose, o $5 kitose Vieszpatystese. tas yra tiktai kelios Arabu skaitykit “saule” platinki?

20 centai. Adresas:
Saule, Mahanoy City, Pa.

V, S, Treasury Departments

Saitas Apgarsinimas Likos Paaukautas Del Suszelpimo 
Amerikos Iszlaimeti Kare Per Laikraszczio “Saules,”' Red.
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Nesziojo Vilkas, Nunesze
Ir Vilka

asz sierata, — boba suriko ir jeszlkok ten vėjo laukuose jeigu 
vis su grustuveliu bado. | boba kur kitur buvo pasislėpus 

Kaip suduos jam smagiau ir sau ramiai miegojo.
per pilvą., vyras, rodos atgijas Tai-gi sako:

'pakele galva ir pradėjo aplin- — Kišimo ta sukinsina nu-

Buvo tai tokiame kraszte, 
kuriame geriems ir doriems 
žmoniems buvo labai blogai ir

-------  Į kui dairytis.
geradejai. Mes dabar teliuka' O tie ponai visai persigando, 
nuvesime pas mėsininką o tu I Mislija. sau, ka ta skrybėle, bet 
ežia palauk nes mums turėsi tasai grūstuvas, tai kur geras

skaidysime.
Atėjo ir pastūmėjo ta baczka 

su 'arkliavagiu upėn. Baczka 
buvo skylėta, taigi 'labai grei-į

kirmijo po kalėjimus o pleszi- 
kai ir piktadariai vaikszcziojo 
sau linksmai po'svietą, vogė ir 
žmones žudė. Gyveno ten vie
nas biednas žmogelis kurio vi
sas turtas buvo pati, jautis ir
teliukas; kaip tai ten buvo, 
kad jis neturėjo karves bet tu
rėjo teliuka, negalima, to pasa
kyti, gana tik kad taip buvo. 
Reikėjo tam žmogeliui mokėti 
padotkus o ežia pinigu nėra. 
Tai-gi jis pasirodavojo su pa
ežiu ii- nutarė ant jomarko par
duoti jauti.

Ant jomarko ji tuojaus ap
spito toki vagys ir klausinėja:

— Kiek tu nori už ta teliuka ?
— Juk tai ne teliukas bet 

jautis, — atsake žmogelis, — ir 
'kasztuoja GO rubliu.

— Tai tau turbut negerai 
mislijasi, jeigu nori su mumis 
ginezytis, kada mes sakome 
kad teliukas, tai ir teliukas o

tuojaus tave nuvesime pas 
uredninka ir užsidirbsi sau ka
le jimla.

Nes tenai buvo ir uredninkas

dar užpundyti! geszeftas! tai nuskendo o jie nežinojo kad
Dabar žmogelis pamišlijo va- Taigi ponai sako: savo draugui vagiui padare to-j

landele ir nuėjo pas skrybelnin-; — Duok mums ta grūstuvą ki gala.
ka ir nusipirko sau Ameriko- tai jau tau ta skrybėlė dovano-1 Kiną tie ponai namo liūdni ir 
niszka skrybėlė už pusrubli o’jame. suvargę ir pasitaiko jiems pra.-
po tam nuėjo in tris Ikarczemas, I — Oi mano geradejai, duoki- eiti vėla pro to žmogaus trioba
kiekvienoj paliko rubli praszy-, 
damas jog kaip jis in czionai su 
ponais ateis ir paszauks degti
nes, tai kaip jau bus už rubli 
iszgerta, pamos ta Ameriko-. 
niszka skrybėle o karezem,įlin
kas arba karezemninke atsa- Į 
kys: “dėkui, jau užmokėta.”

Netrukus sutiko tuos ponus 
ir nuėjo su anais gerti.

Gere vienoj • karezemoj už 
rubli tai]) tasai žmogus pamo-j 
' Amerikoniszka skrvbele o Jie s®n mislija jog kai]) tasaiJO 
karezemininke saiko:

— Dėkui, jau užmokėta!
Jie sziek tiek nusidyvijo bet

to man už ji nors tris tulkstan- 
czius rubliu nes kitaip man bus 
skriauda.

Taip ir užmokėjo jie du tuks- 
tanezius už grūstuvą ir t nejaus

O dėlto nubėgo kad žinojo 
kad ten netoli numirė toksai 
emeritas kuris turėjo szimta 
tukstaneziu emeritūros o jo pa
ti jam numirus butu gavus tik 
tris rublius ant menesio. Taip

emeritas atsikels tai pati duos 
ko tik mes norėsime.

Taip atbėgo jie uždusę su tuo

kuris juos tiek daug

I GYVENIMAS
MAŽOJOJ ITALIJOJ
(Sziu dienu Knygos-Apžvalga 

Stephen Pearce)
Kada asz buvau labai jau

nas, Italu szeimyna isz vienos 
Italijos salos, po vardu Olive
ri, buvo musu kaimynai. Vi
soms Kataliku szventemis, p. 
Oliveri pagamindavo visokiu 
skaniu pyragaicziu ir visi kai
mynai — Airiai, Grekai, Žydai, 
Lenkai, ir kiti džiaugėsi.

raszyti ir pagaliau sustojo.
Dede Niuo galėjo pasakyti 

puikias pasakas. Isz visu buvo 
i geriausia mokintas... bet todėl, 
'kad jis susipyko su savo žmo
na. — Angliszkai nekalbėjo. Jis 
mano kad jis tik sveczias ežia 
ir vis ketina gryžti in Italija, 
ateinanezia san vaite. Bet ta 
sanvaite užsitęsė jau per 20 
metu.

iSzios vietos (Mount Allegro) 
supratimas mokslo yra įkeistas. 
Duoti mergaitei daugiau moks
lo negu instatymas reikalauja

Neužkabinek i te bobos, 
na-gi mato, kad tasai žmogus1 q neturėsite triubelio niekados 
vaikszczioja sau po ’kiemą iri 
aiklius alpžiurineja o boba pa- 
sziuryje akseli pjauna. Vela jie 
neapsakomai nusistebėjo ir

yra pagal juos kvailas dalykas.

Viena bobele prie aiderio 
stovėjo, 

Ir tame laike Andrius pro

Kas vakara, nuo ankstyvaus 
tvasario lyg vėlaus rudenio {studijos geros nes tai

I padare mergaites “sim.pa.ti- 
kas,” ir visiems vyrams simpa-

Oliveri szeimynos draugai, Ita
lu kilmes, susirinkdavo ir sėdė

Ar taip, — sau mislija žmo
gelis, — na, ir kas ten yra tokio 
liinksmaus pas uredninka. Szie- 
gi ponai man dar snuki apdau
žys ir kalėjimai! dar uždarys. 
Mato žmogelis kad negalima 
nuo to iszsisukti, tuoj sako:

— Mano mieli ponai, jeigu 
jau sakote kad tai tejiukas, tai 
teguj bus jau ir teliukas, bet 
toks didelis, kaip jautis.

— Ka tu ežia, sziokis sunau, 
sau misliji, nori mus apgauti 
tai paprastas teliukas, 'be to, 
dar toksai mažas kad nevertas 
nei trijų rubliu.

— Ha! Na kad jau mieli po
nai tai]) užgyre tai tegul bus 
jau ir mažas teliukas.

Taip tie vagiliai ir užmokė
jo žmogeliui už jauti tris rub
lius i r įgy v u 1 i pas i em e.

Nuėjo žmogelis namo verk
damas ir mislija sau: — gal asz 
isztikro ant jomarko iszsive- 
džiaui teliulka, ar koks ežia ga
las. Parėjo namo, pasižiurėjo in 
tvartą, teliukas stovi sau. Blo
gai, prapuolė jautis o pinigu 
padotkams nėra. Bijojo ipaczios 
bet nebuvo tam jokios rodos, 
papasakojo jai viską kai]) bu
vo. Ji ant jo už tai nesirustino 
nes mate kad kitajp tas buvo 
Sunku padaryti bet tuoj nu
sprendę kad jai prapuolė jau-

dar nieko. Vienok kada tas pat grūstuvu pas ta naszle. Ji nu- 
atsitiko antrame ir trecziame. ^,ave ka(^ gailisi vyro o ji gai- 
szinke, taip tie ponai jam sako: Je«iosi emeritūros. Tada tie po-

— Duok mums ta skrybėlė! |nai jai sako taip ir taip. Ji at-
— Ak, duoeziau, su mielu sako: 

noru, savo geradejams bet kad 
jos negalima nupirkti. Reikia 
daug pinigu o jeigu taip be 
nidko atiduoti — tai nėra jo
kios isz to jums, ponai, naudos.

— O ar galima su ta s'krybe- 
le užmo'keti nors iszgerus už 
szimta rubliu ant syk ?

mes tave neseniai su baczka 
nuskandinome.

— Oi, mano geradejai, asz 
norecziau kad mane kasdiena 
taip skandintumėte, —kaip tik 
upėn inkritau, matau tokia 
plati ir puiki lanka o ant jos 
ganosi pulkai arkliu. Tai]) sau 
pasiėmiau tik tuos dvylika nes 
mažai turėjau laiko ir sztai 
juos parsi vedžiau.

Vagys gana gerai žinojo jog 
tame laike arkliai visur buvo

Bobele per szposa ka toki 
prakalbėjo,

Andriui tik to ir reikėjo,
Ir jis ja užkabino, 

O tas buvo niekai del vaikino.
Bobele in grinezia inejo,

davo ant laiptu. Kokios paša- tisžkos mergaites patiko. Bet 
kos! Koki juokai!

Oliveri turėjo mechaniszka kurios daugiau žinojo negu jie. 
piana ir kiekviena syki senasis {Iszmintingiau ir pigiau iszla-

vyrai nesidomėjo mergaitėms

Taip jie klausia, ko jis norė
tu už ta skrybėle.

— Penkis szimtus rubliu.

už 497 rubliu ir skrybėlė paėmė 
o žmogelis tuojaus nubėgo na
mo su pinigais.

Kaip parbėgo, tuojaus sako 
paežiai:

juos gerai o asz pasidarysiu ty- 
czia numirėliu. Tu pasiimk ta 
grūstuvą nuo kiaulių bulvių ir 
kada asz gulėsiu vieton numi
rėlio tai tu mane su tuo grūstu
vu szen ir ten badyk buk tai su 
tokiu 1 ‘grustuveliu isz mirusiu 
prikeltoji!”. Kada man patro- 
pysi atsalkanczion vieton, asz 
tuojaus atsikelsiu.

reikia rytoj jis vesti ant jomar
ko.

Kiną ant rytojaus ant jomar
ko o ežia ateina tie patys po
nai ir klausia jo:

— Kiek nori už ta teliuka?
— Juk tai jautis, ne tetinkąs, 

o kasztuoja G0 rubliu.
— Kas tau, balandėli, ar tu 

proto netekai ar kas tau, jeigu 
už melagyste nori papulti kalė
jimai). Juk kiekvienas aiszkiai 
mato, kad ežia tetinkąs o ne 
jautis.

— Na, jeigu tasai vakaryksz- 
czias buvo teliukas, Ikuri mieli

— Kaip mano vyras prisikels 
tai jums duosiu 50 t ūks tau ežiu 
rubliu.

Pradėjo jie ta numirėli su 
grūstuvu makaluoti. O kad na- 
baszninkas buvo senas, turėjo 
arti szimta metu ir minikszta

tuvu suduos, tai nuo nabasz- 
ninlko oda ir smunka.

Visa nabaszninka sumusze 
kai]) koki katlieta o jis vis /gu
li. Apsiiprakaitavo nuo to sun
kaus darbo ir persigando kad 
tasai numirėlis neatsikelia.

Taip tai toji boba liepe savo 
pakalikams apmuszti tuos po
nus su lazdomis, ir botagais ir 
iszvaryti juos laukan. Jie tada

lius buvo pradėjus kare — tai
gi tam žmogeliui ir saiko:

— Tai tu mus dabar tuojaus 
in baczikas uždaryk ir inmesk 
upėn.

Žmogus atsako:
— Juk savo ponams gerade- 

jams to negaliu atsakyti, reikia 
pasitarnauti. Bet kad ponams 
butu maloniau;, tai paimsiu 
baczka nuo romo, geriau kve
pės.

įSukimiszo visus
paskui parito ja nuo kranto 
upėn. Jeszikokite 
arkliu!

Na, po tam tasai žmogus jau 
buvo turtingas nes nusipirko 
karieta, ratai su gurnu ir taip 
sau su visais ponais važinėjo. 
Ii pinigus skolindavo ne tik 
ponams bet ir patiems grafams 
ir ilgai, ilgai taip sau laimingai 
gyveno.

in baczka,

jaut Ikarsztu pėdu neszinasi pas 

ta, katras jiems ta grustuiva

taisyti o ežia begia tie ponai, 
nes jiems kareziamoj liepta už Į 
szampana užmokėti o toji skry
bėlė nieko nepagelbejus.

Atbėga ir mato, guli žmogus 
ant sziaudu, tai]) kaip numiręs 
o jo pati ji su grūstuvu aplin
kui bado.

Jie klausia ka tas reiszkia.
- — O, mylimi gėgradejai, nu
mirė mano vyras ir mirdamas 
man pasv^kad asz tuo “grus
tuveliu isz mirusiu prikeltoji!” 
badyeziau, tai jis tuojaus atsi
kels, jeigu asz jam patropysiu 
geron vieton. Ai, nelaiminga

— O tu vagiliai!, tu vela mus 
apgavai, jau dabar tau padary
sime gala.

Imkiszo ji in baczka, užkalė 
dugną ir nurito in upe panar
dyti. Bet jau prie pat kranto 
sau atsiminė 'kad per ta laika 
boba dar kur pinigus, nuo ju 
gautus paslėps. Ir palike bacz
ka sugryžo atgal. Bet boba ne 
kvaila, gerai pinigus paslėpė

sveiki

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

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

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
— Ki tu!... mes tau tuojaus, 

sztai im|k tris rublius bet turi 
mums dar degtines isz tu pini
gu užpundyti nes teliukas yra 
mažas, bet mes tavo jau toki

Naujas Didelis Sapnorius 
1G0 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.

miszlkan. Tada ir jie paskui bo
ba miszkan.

Tuo tarpu tasai žmogus sėdi 
baczkoj ir mislija sau, na, tai 
dabar jam, jau bus kaput!

Bet girdi jog įkas važiuoja ir 
daug arkliu su savim vedasi. 
iTad'a jis pradeda bacako j sede-
damas rėkti:

— Karaliumi mane nori pa
daryti o asz nenoriu, kas mano 
vieta užims, tas pasiliks kara
lium!

I Kaip tik tuo laiku važiavo 
{arkliu vagis su pavogtais ark-

man ežia velnias davė arklius 
vofgti, geriau pasilikti kara- 
1 i um.

Prisiartina prie baczkos, at- 
musza dugną ir sako:

I — Na, iszlipk — asz noriu

ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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arba pradžia 
SKAITYMO

biiti karalium.
Tasai tuojaus isz baczkos isz- 

nere o vagis inszoko. Tada 
žmogelis baczkos dugną užka
lė, sėdo vežiman ir su visais i 
arkliais nudundėjo namo.

Į Tie vagiliai ponai prisi bė
giojo miszke paskui boba bet

.. .ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, 10c.
"SAULE

Ir sake 'kad nedovanos, 
Pas vaitu. teisybes jeszkos.

Buvo juoku invales, 
Net ant pagalios, 

Abudu pusiau kasztus 
užmokėjo, 

Kai]) muilą suvalgia isz vaito 
iszejo.

Apie ta prova da nutylėsiu, 
Del .saves viską pasiliksiu, 

Juoku tik sau padare, 
Amerikonams akis atidarė, 
Mat apie tokias funes da 

nebuvo žino ja,
Tai da. ir sziadien kvailioja, 

Po provu,
Buvo da kitokiu vaidu,

* * *
Waterbury per czes velneva 

darosi, 
Kur bobos su vyrais barasi,

O tai vis per ta treczia

Oliveri pradėjo muzika su 
“Sugryžk in Sorrento.”

Kiekvienais metais jie pirk- 
davo daug vynuogių del vyno, 
kuri laike vartotose Coca-Cola 
baczkose, ju valgomajame 
kambaryje.

Asz užmirszau apie musu 
draugus, Oliveri szeimyna ir 
viskas man prisiminė tik kada 
per^kaieziau Jerre Mangione’s

Allegro (Houghton Mifflin isz- 
leista). Mount Allegro yra Ro
chester miesto Mažosios Itali
jos kampelis ir užvardintas pa-
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(Nesutikimai taip poru arti.
Asz tik tiek pasakau, 

Ba gerai apie tai žinau, 
Jeigu butu sztaiit vyrai, 

Butu tarp poru gerai. 
Jeigu vyras nori moteria gera 

turėti, 
Turi gerai apsižiūrėti, 

Su kitais neduoti lakstyti, 
Tegul duoda su diržu per 

sėdynė, 
Jeigu prasikalsta vaikine, 
Kaip už tokius darbus ne

dovanos, 
■Jbi§>motei,e gera visados.

* * *
Viena moterėlė posmertine po 

vyrui gavo,
Tuojaus po laidotuvių 

atsigavo, 
Vaiku siavo iszsi žadėjo, 

Ir pasiutiszkai gyventi 
pradėjo. 

Badai be szliubo su kitu 
gyvena, 

Ir prasimanė narna, 
Dabar pastojo didele ponia, 

Su kepure praeit pro ja negali.
Tai-gi biednas tas vyras, 

I Būna ant tiek paežiai geras, 
In draugavęs kėlės užsiraszo,

Nors jie gyvena szioje szaly- 
je ilga laika bet Mount Allegro 
Italai turi savo inproezius, 
prietaras, apvaikszczioja savo 
szventes, ‘gamina savo vyną ir 
gerbia savo kaimynus. Vai
kams nepavelinta kalbėti Ang
liszkai namuose. Mamos Amo- 
ioso nusistatymas kad jie kal
bėtu tiktai Italiszkai, ryszkiai 
atskyrė namu gyvenimą nuo 
pasaulio. Kaikurie Ameriko- 
niszki žodžiai sudalinti pasiro-

re niekados nesuprato pakol 
jis aplaike Italija ir gimines 
tenai nesuprato kaikuriuos jo 
žodžius. Vienas isz tu žodžiu 
buvo “beccauso” suitalintas 
“back-house.”

Jerre gražiai apraszo apie 
savo dėdės. Vienas isz j u yra 
Dede Luigi kuris seke daug ti
kybų, viena po kitos... ir vis 
jeszlkojo turtingos naszles. Jam 
■pasisekė, su pagelba mokinto 
dėdės Niuo, susiraszinet su vie
na ponia. Jo laiszkai tai poniai 
taip patiko, kad ji atsake eilė
mis. Dede Luigi turėjo visisz- 
kai pasitikėti dėdei Niuo bet jis 
pradėjo rūpintis kad Niuo gali 
pradėti jai raszyti nuo saves ir 
jis pradėjo taupyti pinigus ap
lankyti ponia. Bet viena diena 
jis susibarė su Dede Niuo apie 
savo gimtąjį miestą ir Dede Ni
uo sustojo raszyti laiszlkus. 
Biednas dede Luigi stenge pats 
raszyti eiles bet kadangi nein-

vinti meiigaites gaminti val
gius ir siūti.

'Su 'bernukais kas kita. Pa
saulis priklausė jiems. Jie ga
lėjo iszeiti mokslus ir tapti 
daktarais ir advokatais, pa
gerbtais profesijanalais Sicili
joj.

Knyga baigiasi su Jerre ap
lankymu jo tėvu žemes. Visas 
Mount Allegro susirinko jam 
duoti patarimu, dovanu ir pra- 
neszimu giminėms ir draugams 
senajame kraszte. Jie vėl per
gyveno savo dienas Sicilijoj, 
jam pasakojo apie gražybes 
gimtines szalies ir kaip jo gi
mines sutiks ji. Visi siuntė pa
sveikinimus Rosario Alfano, 
vienam isz keliu Mount Alleg
ro piliecziu, kuris buvo “gry- 
žes namon. ’ ’

Jerre’s dėdės buvo nusiminė 
kad jie su juom negalėjo va
žiuoti. Dede Luigi jam davė 
viena doleri, nusipirkti degti
nes Palermo mieste ir prisi
minti ji.

Jerre’s tėvai rūpinosi many
dami kad jo nusistatymai jam 
gales pakenkti. Jo motina, su- 
Amerikonejus, atsisveikinda
ma sake: “Buk atsargus Ger- 
lanldo. Bet jeigu tau Mussolini 
pakenks, pasiunsk man telegra
ma. ’ ’

Jo gimines Sicilijoj labai di
džiavosi juomi, todėl, kad jis 
buvo Amerikietis. Jie dėvėjo 
Sekmadieninius rubus per visa 
jo svecziavimosi. Jeigu kas sa
ke, kad jis 'kalbėjo kaip vieti
nis, giminėms tas nepatiko nes 
tas pakenkė jo Amerikoniszku- 
mui.

—Common Council for Amer. Unity.
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SAVINGS 
^BONDS 
AND STAMPS

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Bondus ir Markes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Tikriauses Kabalas
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no, ji mane (kad jam nusibodo 
ir po truputi pradėjo mažiau

Kad po smert kelis szimtelius 1 
turėtu,

Bado ii- vargo ne vos nelkentetir, 
Bet ežia kitaip stojasi, 

Tuojaus parėdus visokius 
provijasi, . 1Laksto kaip uodega pasvilus,' 

Rodos aut kito svieto užgimusį 
\ryrai turi gerai apsižiūrėti,
Del vaikeliu ir po smert

Ba dalis priguli ir del vaiku,

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

:: 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.

Prisiuskite 250 o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Arba atidengimaa paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir meteru.

OfCp Visos TRYS 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.
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Žinios Vietines i
Petnyczioj Szv. Juozapo. ipuic]amas.

Ashland, Pa. Jurgis Vaitke- 
viezius isz miesto, randasi Ash
land© ligonbuteje, kur gydosi 
ant sužeidimu, kokius aplaike

Nelaba Bobute Atome
Sau Gvvasti

— Panedelyj pripuola Szv. 
Katarinos isz Szvedijos.

— Ponas Pranas Židžiunas 
isz iSlienalndorio Heights, at
lankė savo pažinstamus ana 
diena ir prie tos progos atsi
lankė in redakcija “Sanies,” 
nes yra musu senas skaitytojas. 
Acziu už atsilarikyma.

— Poni M. Szneikiene ir su
ims Jonas isz Shaft, Pa., moto- 
ravo ana diena in miestą atlan
kyti savo pažystamus ir atsi
lankė in redakcija “Saule.” 
Poni Sznekiene yra sena skai
tytoja “Saules” kuria myli la
bai skaityti. Acziu už atsilan- 
kyma.

— Ateityje nebus garsina
mi vardai vyruku kurie iszke- 
liaus ant kariszkos sveikatos 
egzamino, isz apylinkes, pagal 
valdžios prisakyma, tiktai tu 
vardai bus garsinami kurie pe
reis kariszka sveikatos egzami
ną ir bus priimti prie tarnystes.

— Utarninko ryta, apie 7:30 
vai., baisi mirtis patiko du ang- 
Jlekasius, butlegerineje skylėjo, 
ant kalino užmiestyje, kurioje 
žuvo Mikolas Rabiszkis (Ro
binson), siingelis, 49 metu, 85 
S. B uly., ir Stanislovas Raj- 
kowSki, singelis, 42 metu amž., 
329 W. Centre uly., o Jurgis 
Butkeviczius, 23 metu, vedes 
žmogus, 620 W. Railroad uly., 
likos sužeistas. Visi trys ėjo in 
skyle kad sztai anglinis karu- 
kas pasileido žemyn, trenkda
mas in juos isz visu pajiegu, už- 
muszdamas pirmutinius abudu 
o paslkutini baisei sužeidė ir li
kos nuvežtas in Locust Mt. li- 
gonbute. Palicija, drauge su 
koroneriu F. Boczikausku, pri
buvo ant vietos isztyrineti ne
laime ir inteike lavonus graibo- 
riui Traskaiuskui, palaidoji
mui. Karukas tame laike radosi 
virszuje ir kokiu tai nežinomu 
budu pasileido žemyn trenkda
mas in darbininkus.

— Jonas ir FraniciszJka Vil- 
czevskei padavė praszyma in 
suda kad permainytu ju pra
vardes ant Wilch.

Montello, Mass. J Persisky
rė su sziuo svietu gerai žinoma 
czionaitine gyventoja a.a. O. 
Žileyicziene kuri buvo sena 
skaitytoja, laikraszezio “Sau
les.” Laidotuvesia. dalyvavo 
daugelis žmonių ir palaidota su 
bažnytinėms apeigomis. Lai 
ilsisi amžinam atsisi a. a. Žile- 
vieziene.

Dabar Kitaip

Isz pradžių Japonai eme 
Kinus in nelaisve bet dabar 
tas persimainė ir Kinai mai
tina Japonus ir su jais gerai 
pasielgineja. Vienas isz Kin- 
cziku duoda savo neprieteliui 
paperosa, paemes ji in nelais
ve.

Doylestown, Md. — Mažam 
kaimelyje, netoli czionais, atė
mė sau gyvastį persipjaudama, 
sau gerkle po tam nusiszauda- 
ma, Mrs. Vera Goldman, 55 
metu, isz baimes kad bus ar 
esztavota ir uždaryta kalėjime 
kaipo nužiūrėta už nutrucini- 
ma savo dvieju anūkėliu.

Paskutine anūkėlė mirė pas 
bobute nužiūrėtu budu. Dakta
rai rado jos viduriuose truciz- 
nos ir ketino daryti tyrinėjimą 
nužiūrėdami bobute už nutru- 
cinima mergaites.

Bobute atimdama sau gyvas
tį padege narna, geisdama jame 
sudegti bet kaimynai subėgo ir 
užgesino liepsna.

Tokia Motina Užsitar
navo Ant Kartuvių

**************************

Kovas-March 21 Diena
Yra Tai Pirma Diena Trankosi Naktimi Ant

Geru Laiku Ir Da Su-
i

musza Savo Asileli
Pavasario 

************************** 
Su atėjimu Pavasario, žmo- 

nys parengineje darželius ir 
darbuotis, darželiuose.. Mo
terėlės tinkamai pasiredo 
prie tojo darbo, kad joms bu
tu parankiau prie darbo.

Zibanczios Skrybėles

Szitas paredas vadinamas 
“f lap jack” yra vienas isz 
tinkamiausiu paredu del mo
terių.

TAI TAU MOTERELEt Kaip Paezedinti Savo
Czeverykus

Harrisburg, Pa. — Ant szio I 
margo svietelio randasi tokiu’ 

į asilu kurie vadinasi nevos “vy-' 
tai,” kurie duodasi savo pri-l 
siegeliai visaip juos kankyti 
kaip tai ant pavyzdies yra vie
nas, Charles Kaufman, kuris 
ant tiek turėjo proto kad užve-j 
de teismą sude ant sutraukymo 1 
rysziu “palaiminto stono mo
terystes.” Užmetineja jis buk 
kada jo nesirado namie tai jo1 
paeziule pasiimdavo su savim 
savo kaiminka kuri buvo jai 
panaszi ir trankydavosi auto- 
mobilium po visas pabulkes ir 
rodhauzes su svetimais vyrais. 
Kada Kaufman užklausdavo 
kur jo brangi prisiegele pra
leisdavo savo laika tai moterė
le taip ant jo užsikarszcziuoda- 
vo jog paėmus rimbą plakdavo 
ji kaip szuni pakol kaimynai ji 
neatgindavo. Laike teismo mo
teres drauge pripažino buk 
praleisdavo naktis su svetimais 
vyrais rodhauzese, ant geru lai
ku ir t.t.
* Sudžia gilei atsiduso iszgir-

Ray Harden isz New Yorko, 
nesza viedra vandens idant 
parodyt kokiu budu vaiksz- 
czioti lygiai paezedinti cze- 
verykus ir kad juos greitai 
nenupleszti, turi sunkumas 
būti lygus ant abieju pusiu.

MAISTAS KARUI
LAIMĖTI

Maistas yra viso pasaulio 
žmciniems reikalingas. Musu 
karėje maisto užduotis turi bu-

ro ihraukius turi būti gerai 
maitinami. Szia diena Ameri- 
kioeziai dirba smilkiau ir ilgiau 
negu kitais metais. Jie daugiau 
uždirba ir gali praleisti dau
giau pinigu maistui. Gaila, kad 
nėra pakankamai invairiu ru- 
sziu maisto. Iszmintingu varto
jimu maisto, kurio pakankamai 
yra, racionavimu kitu, kad visi 
lygiai įgautu bus užtektinai 
maisto palaikyti namini frontą 
sveika ir linksma.

Subalansuokite sziuos reika
lavimus priesz milžiniszka isz- 
dirbystes gamybai Amerikos 
ukystes 1942m. ir dar didesnius 
reikalavimus 1943m. Kada pra
dėsite suskaityti szias milži- 
niszkas skaitlynes tada pradė
site suprasti musu milžiniszka 
maisto užduoti.
Galima sakyti isz pat pradžios, 

kad badas negrasina Jung.
Valstijų žmones

Mes gaminame ir vis gamin
sime vis didesniais skaitliais, 
didžiausias maisto atsargas vi
same pasaulyje. Gal neturėsime 
visokio maisto, kokio visada 
turėjome namie, bet karo-laiko 
dieta pristatys užtektinai mais
tingumo užlaikymui musu svei
katos ir stiprumo. Mes turime 
nustatyti savo dieta iszmin'tin-

Karoję, pirmieji daigtai lai-~ l < L J U << v U L 1U1

dės toki prisipažinimą ir pasi- į į rimtai iszsprensta Amerikoj, komi pirmoj vietoj. Sziadien, 
V'n CTA r» 4- nlrr-v»i j i • • n w i . ■rasze ant persiskyrimo be jo
kio iszklausymo.

Jauniausia Page!
bininke Szerifo

Frackville, Pa. f Sena gy
ventoja, Mare Szimanskiene, 
mirė namie Utarninko ryta, 325 
N. Centre uly., nuo szirdies li
gos. Velione gimė Lietuvoje 
ir buvo duktė Antano ir Onos 
Leskiu. 36 metus adgal ji atsi
kraustė in -czionais isz Gilber- 
tono, jos vyras mirė 10 metu 
adgal. Paliko dvi dukteres, ke
turis sūnūs, dvi seseres Ona Zu- 
biene, mieste ir Veronika Bi- 
geliene, isz Chicagos ir du bro
lius Antanu, Chicagoj ir Vinca 
Highland, Ill.

Girardville, Pa. f Gerai žino
mas czionaitinis saliuninkas, 
Petras Utara, mirė Utarninke, 
namie, po nr. 10 N. Second uly. 
Velionis laike bizni czionais 
per daugeli metu, prigulėjo 
prie Szv. Vincento parapijos, 
Eagles ir Susivienijimo drau- 
gyseziu. Paliko paiczia, du sū
nūs, ketures dukteres, motina 
ir anuika.

Davenport, Iowa. — Laura 
Wellington už iszvedima isz 
doros kelio savo 'dvieju duk
relių, 16 ir 18 metu, likos nu
bausta tiktai ant trijų metu 
kalėjimo.

Toji nelaba, motina jeigu ja 
galima pavadinti motina 
privertinęjo savo dukreles ant 
priėmimo visokiu vyru sa
vo kambariuose, kurios buvo 
priverstos pardavinėti savo 
kuna už pinigu's, idant motina 
isz uždirbtu pinigus galėtu ge
rai gyventi, pasirėdyti ir va
žinėti automobiliais. — Tokia' 
motina, tik pakart arba, akmeni 
pririszti ant kaklo ir paskan- 
dyt, kaip raszo Szventas Raisz- 
tas.

Nebyle Prakalbėjo Isz
Baimes

O kad dabar tankei atsi- 
buna užtemdinimai miestu, 
arba “black-out”, tai dabar 
pradėjo dirbti szvieczian- 
czias skrybėlės idant galima 
butu automobilistams matyt 
einanezius žmones ant uly- 
cziu. Tos skrybėlės yra isz- 
teptos su žibanezia kvarba ir 
rodo szviesa tamsiausioj nak
tyje.

SKAITYKIT
ip a TTI 17”

PLATINKI!!

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Tamaqua, Pa. — Metro Szve- 
do, kuris buvo laivorium ir aszr 
tuoni menesei adgal iszsigial- 
bejo isz dkenstanezio laivo, ku
ri Voikiecziai torpedavo, ana 
diena likos užmusztas kasyklo
se in kėlės miliutas po pradėji
mui darbo. Po paleidimui isz 
kariuomenes, pribuvo jis namo 
aplaikydamas darba. kasyklose 
bet ji mirtis rado ir po žeme.

Columbia, Pa. — Nuo dauge
lio metu nebyle motere, 44 me
tu, Jeva Newbach, kuri ne vie
no žodelio negalėjo prakalbėt, 
sziomis dienomis įstaigai ir ne
tikėtai prakalbėjo nuo persi- 
gandimo. Labai tuom nustebi
no savo vyra, ir vaikus kurie 
isz džiaugsmo net apsiverke, 
kad ju motina, prakalbėjo po 
tiek metu. Kada motere radosi 
viena namie, kas tekis inejo 
in narna, atkisizo in ja revolve
ri ir pareikalavo pinigu, bet 
motere nesuprato jo ir sukrito 
ant grindų isz baimes. Motoro 
buvo nebyle per dvylika metu.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Szitas paredas vadinama 
“Victory” yra pasiutas isz 
mėlynos gelumbes ir naudin
gas del kožnos moteres.

Szitas raudonas žiurstas 
yra taipgi tinkamas ne tik 
prie darbo darželyje, bet ir 
kuknioje, prie visokio darbo.

Sztai Virginia Sanderlin, 
kuri turi vos 15 metu, isz Se
attle, Wash., kuri likos pri- 
siegdyta kaipo pagialbinin- 
ke szerifo Harlen Callahan, 
aplaikius nuo jo žvaigžde sa
vo dinsto. Kada szerifas va
žiuoja su reikalu tai Virgi
nia varo jo paliceiska auto
mobiliu.

Turėsime Daugiau “Juodo Aukso.”

Sztai aliejinei vagonai kurie dabar pristato aliejų prie Atlantiko pakrasztiniu mies
tu, apie 50,000 kas diena. Dabar valdžia aplaiko daugiau aliejaus isz Teksu ir iszdalineja 
kur jo daugiausia reikalauja.

Sziais 1943 metais isz musu bus svarbiausia užduotis yra tin- 
reikalauja.ma daugiau ukiszku karnai maitinti kovojanezius 
produktu negu nuo bile kitos vyrus — nepaisant po kokia 
tautos. / Jung. Tautu vėliava jie kariau-

Apsvarstykime musu milži- ja.
. " iniszkus reikalavimus: I Office of War Inf., Washington, D.C.

1. Amerikos kovojantieji vyrai 
— musu 10,000,000 (ir dau
giau) kovojaneziu vyru musu 
kariuomenėj, laivyno, marino
se ir įkrautu sargyboje reika
lauja milžiniszlkus kiekius mai-!pratu apdaru 50c; Vainikėlis, juodais 
sto. Kovojantis kareivis, r— 
vyzidin, suvalgo apie 51/i> svaru
maisto 'kiekviena diena, eilinis >r Naujo Testmento 25c;Mikaldos Pa

pilietis tiktai apie 3 svarus.
Tiktai tinkamu maistu bus su- kas graži apysaka 25c; Vyskupo Va- 

daryta stiprumas užgrudintu ,Ianczia“s_1Pa2aku K;;ygelc;*5c; eKaba- 
kovotoju. 
n

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, Tilžės spaudinio 
;65c;ta pati gražiais celuloidos virszais 
Į $1.75. Vainikėlis, maža maldų knyge- 
i le, misziu maldos su paveikslais, pa- 
’

nya_'odos apdarais $1.25; Kanticzkos gies- 
Imiu knyga, 863 pusi. $2.00; Gydyklos 
nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Seno

I sakojimai Pranaszystes, 25c; Kantri 
Elena pasaka 25c; Gudrus Piemenų-

las su Saliamono Nosia 10c; Sapnu 
Knyga su paveiks. $1.25; Apie Dangų 

Musu ateities užklupimai --  Saule, Žvaigždes 10c;Sapnas Marijos
'ant Kalno Alyvų 15c; Gyven. Marijos Pakol įgalima bus mos invyk- „ , c ■ ••» •’ “ Kalno Alyvų 15c; Gyvenimas Marijos

dilnti mes turime sutaupyti di- 35c; Orakulas knyga visokiu inspeji- 
delius kiekius maisto. Kiekvie- mu: Planetu kazyru ir delnažinystes 

. i $3;Geografija, žemes apraszymas 464 
nas naujas kariszkas žygis rei- pusi., $3; Raistas, knyga apraszo lie- 
kalauja apsvarstymo isz anks- tuviu gyvenimą Chicagos 'stockyar- 

to. Tada kada vyrai ir inrengi-
mai pasireilge 'Žygiui, maistas Velnias, apysaka $1.25; Burtininkas 

irgi turi būti priruosztas. Gali- “ Burtininke 35c; Ponsko Piloto Su- 
tižios Galas 10c; Girtuokliu Gadzins- 

JU J-be ’(lldcllU Uizlk lupini U netoli- kos 15cj Karves Nauda ir Suriu Pada- 

moj ateityje priklauso nuo pri-|rymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 

statymo užtektinai maisto.
3. Kaipo UŽemimO ginklas --  skanesni valgiai ir visokį kepiniai $1;
.Maistas gali padėti iszloszti pe- Pamokinimai kaJp gauti ^ngehkas Po- 

pieras pylieczio 30c.
ŽOLES ARBATOS FORMOJE

! Nervu ir nuo sutukimo po 85c; Insk 
tu arbata, varo akmenėlius 60c;Krau- 
jo Valytojas 60c; Kosulio, Kokliuszo

duose, 356 pusi., $1; Istorija Abelna, 
dalis I, 500 pusi., $1.85; Kapitonas

Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka 
Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti

kraujines kovas priesz aszies, 
pavergtus žmones, kurie kovo-! 
ja musu gerai maitintus dali-, 
nius SU tuszicziais pilvais ir be ir Dusulio pp<dOc; VanJenTn^s’ir’feh^--------
jokio noro padėti ju užkariau
tojams. Maistas ir-gL dideles 
svarbos užkariai/R^iu szalyse gos (diabetu) 85c;

(Sziaures Afrikoj), kur naciai

dies Ligos 60c; Pataisymui Vyriszku- 
|mo 85c; Nuo Užsisenejusio Kataro 
I (hey-feaver) 85c; Nuo Cukrines Li- 

Nuo Pražilimo ir 
Plaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo isz 

VMZjiCUilVO U.XJL 1 A1X.V.1 / , 1X.X11 1101X1(4.1 i OK .n X- 1 1 /•.!x .burnos 85c; Reumatiszku- sausgėlų 60
alp'iplesZC maisto atsargas, Am- c; Palangos Trejankes (stambios) 60 
erikos maistas padėjo prikal-'c; nuo augusio pilvo (heart-buru) 

. . ., . 85c; Pailiu arbata ir mostis po 85c;
1)1111 L Prancūzu kaiCIVIUS. .Mes | pUplaiSzkes( Pelunas, Ramuneliai po 
turime taupyti maista, kad UŽ- 25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltme- 

• . -j.-, •• v bes po 20c; Džiugelis, Debesylas, Cze-sitarnauti pasitikę įima zmo- , .. . T. , ■ NT ,1 d |breliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle-
hiu iszlaisvintose szalyse ir pa- les, Kadagiai po 25c. Visos žoles yra 
drąsinti tuos,
Ii mums užėmimo frontose.
4. Musu kovojantiems Allijen-’336 Dean Street - Spencerport. N. Y. 

tams — Suv. Tautu žmones su-' 
deda iii bendra sutaupą ju mai-
,sta,kaip ir ginklus. Kiekvienas 
■Allijentu 'karo darbininkas ga
mindamas ginklus sumažina 
naszta musu iszdiibystei. Svei
kas galvojimas dalintis Ame
rikos maisto atsarga su tais, 
kurie padeda mums kovoti.
5. Naminiame Fronte — Musu 
vyrai ir moterys civiliu gyve-^ 
nime ypacz tie, -kurie stato ka- ,

kurie gali pade- PaLelivtose ir su nurodymais, nuo ko 
ir kaip jas vartoti. Adresas

M. ŽUKAITIS,

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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


