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Isz Amerikos
SURADO $57,000 

ANT MIRUSIO
b KUNIGO

Kuris Mirė Staigai 
Ant Trūkio

F" _______

New York — Kada palicija 
perkratė drapanas mirusio ku
nigo Mikolo D. Lopez, kuris bu
vo kapelionu Szv. Antano prie
glaudos, ir kuris mirė ant Long 
Island trūkio, surado jo drapa
nose 57 tukstanczius doleriu. 
Perdetinei prieglaudos sake 
kad nieko nežinojo apie ta j i ku
nigą ir jog jis neprigulejo prie 
ju prieglaudos. Velionis prigu
lėjo prie Brooklyn© diecezijos. 
Kunigas Lopez tame laike su- 
gryžinejo in prieglauda kada 
staigai susirgo szirdies liga ir 
mire in kėlės minutas vėliaus.

Kodėl mrusis turėjo tiek pi
nigu ant saves tai niekas nega
li dasiprast.

Gausei Apdovanotas 
Už Teisingysta

Elmyra, N. Y. —■ Pranas 
Wright, 13 metu vaikiukas, ra
do, ant plento, pundeli bumasz- 
ku, apie tris tukstanczius dole
riu, kuriuos pamėtė kokis tai 
automobilistas. Kada vaikas 
dagirdo isz apgarsinimo kas 
pinigus pamėtė, sugražino juos 
locnininkui, kuris vaika gausei 
apdovanojo duodamas jam net 
kvoteri! — Isztikruju buvo tai 
dvi-kojine kiaule!

Bucziavimas Ranku 
Neužsimoka Amerikoj

Hastings, Nebr. — Kokis tai 
Lenkas, Antanas Vojcek, nusi
davė pas supredenta publiki- 
niu mokyklų iszimti paliudini- 
ma del vaiko, lankytis in mo
kykla. Lenkas, aplaikes paliu- 
dinima, norėjo padekavoti su- 
predentui per pabucziavima 
jam rankos. Supredentas, nesu
prasdamas ka jam ketina da
ryti, mane kad foreigneris ke
tina jam inkasti in ranka ir 
pradėjo žmogeli kumszcziuoti. 
Ant galo viskas iszsiaiszkino ir 
vargingas žmogelis suprato 
kad klupszcziojimas ir buczia
vimas ranku Amerikoj yra pa
vojingu dalyku.

ŽINUTES

Knoxville, Tenn. — Dvylika 
lekioto j u likos užmuszti laike 
nelaimes su eroplanu kada ma- 
szina.eksplodavojo po tam su
sidaužė ant artimos farmos.

ŽEME VELA
NUSISEDO

90 Namu Sunaikinta
Pittston, Pa. — Praeita Ket

verge vakara žeme sudundėjo 
czionais ir pradėjo griūti in ka
syklas. 90 namu likos suardyta, 
publikine mokykla, kuri kasz- 
tavo 350 tukstancziu doleriu, 
sutruko ir daugiau nebus tin
kama ant mokslo. Gyventojai 
aplaike milžiniszkas bledes.

Valdžia nusiuntė in ten in
spektorius idant isztyrinetu 
priežastį tu j u tankiu nusisftli- 
mu in kasyklas. Gyventojai, ku- 
riu namai likos suardyti, da pa
siliko namuose bet yra pasiren
gia juos apleist kada užeitu pa
vojus.

Motina Mirė Nuo
Indreskimo Kūdikio

Brooklyn, N. Y. — Mrs. Bar
bora Murphy, 26 metu, mirė li- 
gonbuteje nuo užsitrucinimo Į 
kraujo. Motina tame laike žin-! 
de kūdiki kuris jai su nagu in- 
dreske krutinę. Krūtis motinos 
in kėlės valandas pradėjo tint, 
visa pajuodo, užsitrucino krau
jas ir pirm negu daktarai galė
jo padaryt ant jos operacija, 
motina mirė.

Loja Kaip Szuo
Fairfield, Okla. — Stebėti

nai elgiasi ar gal serga nepap
rasta liga 14 metu amžiaus vai
kas Bert Driscoll. Užėjus nak- 
cziai, vaikiukas sėdasi ant 
slenksczio stubos arba kur ki
tur ir pradeda loti lygiai kaip 
szuo ir loja per visa nakti. Dak
tarai nieko negali daryti idant 
iszgydyt ji isz tosios ligos. Apie 
meta laiko adgal vaikas daly p - 
stejo elektrikini drata ir likos 
smarkiai sukrėstas per elektri-

Wilkes-Barre, Pa. — Ed
vardas Baliuta, 60 metu, isz 
Benton, Pa., likos užmusztas o 
penki kiti skaudžiai sužeisti 
automobiliu nelaimėj ant Hun- 
]ock plento, arti czionais.

BEJAUSLI MOTINA

Privertė Maža Dukrele
Dirbt Sunkius Darbus;
Neapykanta Motinos
Cincinnati, Ohio — Juzefina 

Szabat, 44 metu motere, moti
na dvylikos vaiku, turėjo kokia 
tai baisia neapykanta priesz 
savo dvylikos metu dukrele Ve- 
ra, kuria nemielaszirdingai 
prispyrinejo prie sunkiausiu 
naminiu darbu, kaip sziuravi- 
mo grindų, virimo valgio ir ne- 
sziojimo mažesniu vaiku o vy
resnes dukreles nedirbdavo jo
kio darbo. Jos vyras nekarta 
primindavo paežiai kad taip 
nepasielginetu su jauna dukre 
le bet motina tu prasergejimu 
nepaklausė. Vyras taipgi pasa
kė jog motina, nuo dukreles gi
mimo, turėjo priesz ja kokia tai 
neapykanta. Ant galo kas te
kis isz kaimynu pranesze apie 
tai vaiku draugijai kuri pa- 
szauke motina in palicija ant 
iszsiaiszkinimo bet motina ne 
galėjo užganadinaneziai iszsi- 
teisinti ir palicija suprato kad 
motina kenczia ant proto ligos. 
Motina likos nuvežta in pavieto 
beproeziu prieglauda.

Tėvas dabar pri vertine j a vy
resnes mergaites prie darbo nes 
Vera yra labai silpna ir turės 
silsėtis ilga laika pakol atgaus 
savo pajiegas.

ka. Nuo tojo laiko kenczia jis 
ant proto ir tas matomai yra 
priežastim lojimo nakties lai
ke.

Paregėjo Atidaryta 
Dangų Ir Mirė

Muskegogn, Wis. — Ana die
na mirė czionais motere, Fer
nanda Grimes, kuri per szeszes 
dienas buvo mirsztanti. Kada 
jos szeimyna apsiaubė lova ant 
kurios serganti gulėjo, ji stai
gai pravėrė akis ir paszauke: 
‘‘ Per ilgai mano duszia gyveno 
toje molinėje szukeje. Mano: 
mylimi prietelei, tik ant ano 
svieto randasi pasilsys ir lai
me. Matau ir pažystu jus visus 
ir kalbu jums kad vela pasima
tysime ant ano svieto. Tevelei, 
kurie stovite szale manes, liki
te sveiki, lyg laimingam pasi
matymui.” Isztarius tuos žo
džius, užmerkė akis, kvapas 
pradėjo būti silpnesnis, ant ga
lo suvisai nustojo kvėpuoti ir 
mirė labai lengvai.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

kabe | Apsiaubinej a
26 Laivorei Ant Mariu,

42 Dienas, Luotely;

Rio de Janeiro, Brazilija — 
Isz nežinomo laivo, paskandyto 
ant Atlantiko mariu, iszsigial- 
bejo 26 laivoriai kurie plaukio
jo po mares per 42 dienas luo
telyje. Laivorei maitinosi žuvi
mi, kurias gaude' rankomis ka
da tosios prisiartindavo prie 
luotelio o vandeni gere kuri pa
gavo žėgliuose, kada lijo. Ant 
galo praeinantis laivas juos isz- 
gi aibėj o bet buvo taip silpni 
kad vos galėjo jie pastovėti ant 
kojų.

2,000 Maiszu Paczto
Žuvo Mariose

Washington, D. C. — In kė
lės sanvaites laiko, per paskan
dinimą keliu musu laivu, 2,000 
paczto maiszu, su laiszkais isz 
Amerikos, nuėjo ant dugno ma
riu, per ka musu “boisai” la
bai nusiminė kad neaplaike 
jokiu žinių isz namu nuo drau
gu ir savo mylimųjų. Laiszkai 
buvo siuneziami, dauguma, del 
kareiviu kurie tarnauja Angli
joj, Icelandijoj, Afrikoj, Egip
te ir Indijoj.

Rommeli
Anglikai Su Amerikonais Stu- 
\mia Vokieczius In Mares; Rusai
Plaka Smarkei Vokieczius; Ber 

linas Užkluptas Su 1,000 
Tonu Bomboms

___ * ________
Trumpos Kariszkos '

Žinutes

London — Norvegiszki pat
riotai užklupo ant Vokiecziu 
arti Oslo, užmuszdami 18 
kiecziu ir sudegino szeszis 
kus su maistu.

Vo- 
tro-

ero-New Delhi — Angliszki 
planai suszaude 12 Japonu ero
planu kurie atlėkė bombarduo
ti ta j a aplinkine.

Allijentu eroplanai bombar
davo Francija, Belgija ir dalis 
Vokietijos, sunaikindami sub- 
marinu stotis ir fabrikus.

Prikalbino Burdingic- 
riu Idant Nužudytu 

Jos Vyra
Mountain Park, Wis. — Mi

kolas Vitovski, turintys 29 me
tus, likos aresztavotas už užsi- 
keisejirna ant savo burdingbo- 
sio, Jurgio Zakasz. Laike tyri
nėjimo Mikolas prisipažino buk 
jo gaspadine prikalbino ji 
idant nužudytu jos vyra o ji su 
juom gyvens ir jam atiduos vi
sus pinigus. Nelaba motere da
vė jam pinigu ant nupirkimo 
revolverio bet Mikas, ar tai isz 
baimes ar nemokėjimo szaudyt, 
nepataike mirtinai in gaspado- 
riu tik jam sužeidė szona. Gas- 
padorius pažino savo užpuoli
ką kuri liepe aresztavoti kaipo 
ir savo nelaba paezia.

Negalima Maityt Vyra
Su Muilu

ZINUTĖS ISZ 
UŽMARIO

PRISIUNSTOS
PER TELEGRAFO BIURĄ 

O. N. A.

Berne, Szveicarija — Gyven
tojai czionais neturi tinkamu 
gyduolių ir priežiūros todėl su
tvėrė sanitariszkas stotis pri- 
gialbeti gyventojams nes Vo
kiecziai nieko jiems nepristato. 
Dažiuretojos ligoniu dabar už
baigia mokslą in laika dvieju 
metu o daktarai užbaigia in tris 
metus. Vokiecziai baisiai spau
džia gyventojus, neduodami 
jiems nieko.

Rochester, N. Y. — William 
Seibert, sugryžes isz darbo, ne
rado ant stalo pagamintos va
karienes o paeziule sėdėjo sau 
ant siubomos kėdės, skaityda-Į 
ma meilingas pasakas Vyras i 
spyrėsi vakarienes o paeziule

latlija — Slaptas Italiszkas 
rtidio garsina., praszy damas 
Idant Italai nepasiduotu Vokie
tijai ir idant laikytųsi savo se
no obalsio kad: “Vokietija ne
gali ilginus prispaudinet juos 
ir būti ponu Italijos!”

Rusija — Artimoje Belgora- 
do Rusai užklupo ant Vokie
cziu užmuszdami 800 ir daugeli 
sužeidė.

Beverly Hills, Calif. — Žy
mus kompozitorius muzikes ir 
pianistas, Sergei Rachmani
noff, 69 metu, kuris per 45 me
tus užsiėmė raszymu muzikes, 
mirė czionais.

ma kareiviams kad tieji “Ko
votu lyg paskutiniam kareiviui 
apgynime Tunisijos.”

London — Isz Radomo, Len
kijos, likos iszvežta 75 tukstan- 
cziai žmonių in Vokietija ir 30 
darbininku likos suszaudyti. 
Darbininkai šukele straika gin
klu dirbtuvėse pasiprieszinda- 
rni toliaus dirbti Vokiecziams.

Afrika — Allijentu kariszka linija randasi 
(ik 15 myliu nuo Rommelio linijos, kuri pradeda 
stumti prie mariu. Allijentai su visu smarkumu 
plaka Vokieczius ir kaip telegramai pranesza tai 
Alli jentai suplieks visiszkai Vokieczius Afrikoj. 
Daug Vokiecziu užmuszta tuose musziuose ir 
sužeista kaipo ir daug kariszko materijolo ga
vosi in rankas Allijentu. Kariszkas departamen
tas aplaike žinia buk Rommelio linija yra per
kirsta per Allijeatus kurie eina pirmyn. Rom- 
melis traukia savo kariuomene adgal ir bėga in 
saugesne vieta. Daugiau kaip 6,000 Vokiecziu li
kos paimta in nelaisve. Už keliu dienu Vokie
cziai bus apsiaubti isz visu szaliu ir negales isz
begti isz slaistu.

Isz Generolo MacArthuro abazo danesza- 
ma buk Amerikonai smarkiai plaka Japonus 
ant Gumos salos kur nuszove dvylika Japonu 
eroplanu. Ant salų Guadalkanalo ir Britam Ja
ponai likos smarkiai sumuszti kur taipgi pa- 
skandyta keliolika Japoniszku laivu.

Bėdinas likos smarkiai bombarduotas per 
300 Allijentu eroplanu, sunaikindami daugeli 
vietų ir uždege dalis miesto kur liepsna matyt 
ant 150 myliu. Daug žmonių iikos užmuszta ir 
sužeista. Tame užklupime tik devyni Allijentu 
eroplanai nesugryžo in savo stoti. Allijentai ne
paliauja užklupineti ant Vokiszku stoeziu, su
naikindami daug kariszko materijolo. Viso, Al-London — Kuopa Lenkiszku 

patrijotu insigavo in kalėjimą
Pinske, užmusze tris vokisz- Įijentai numėtė ant tuju vietų daugiau kaip 
kus sargus ir paleido ant liuo-Į 
sybes 84 kalininkus. Už taji 
daria Vokiecziai suszaude 30 
kalininku. Mieste Rovno kali-

tūkstanti bombų.

— ----- , - .Ant Stalingrado frunto, Ru- Kruvjnas MUSZIS Tarp
— Szimtai Lenka ninkai bandė iszbegti isz kale- sijoj, Maskolei smarkiai plak:'London

Į mirszta kasdiena nelaisviu aba- 
' ze Maydaneke. Daugelis isz tu-

jimo, užmuszdami kelis sargus. Vokieczius užmuszdami didel 
Vėliaus pribuvia Vokiecziai skaitlį ju ir paėmė in nelaisvi 

i,™ muilo tail iu vargszu serga tifusu nes dauJ suszaude visus Lenkiszkus ka-l kelis tukstanczius kareiviu.
Mama-“sktaiMeZ esi a ’ Sia-u kaip 80,000 nelaisviu ran- l’^kus. - Buvo tai baisus at- Daugiau kaip 47 Vokiszki ero-, 

n7P lenu KCi k>Z1H1H1cLS VOnLlCCZlU.kanas.” Už tai aplaike kelis |aasi vienam aCaze ™ ranoasi 
žandinius nuo vyro. Paeziule ji did£iausES neszvarumas. Tuks-( —o-----
apskundė bet slidžia iszklauses tancziai Lenku buna iszvežami . ; - ■ -
priežasti nesupratiu, vyra ne-lkas sanvaite in taisės peklas kai pasiprieszino tarnauti del 
nubaudė tik pasakė moterei m r-^ta kaip muses nuo Ii-. Vokiecziu ir būti ju nevalnin- 
idant savo vyra nemaitytu mui- kais, šukele jie maiszati priesz
]u nes kita karta jis pats ja nu-; ° | Vokieczius kuriame likos su-
ljaus * i London — Ana diena Hitle-, szaudyta 200 žmonių ir dauge-

ris kalbėjo per reidio del savo lis likos sužeista.
skaitykit “SAULE” PLATINKIT gyventoju ir iszsiunte paliepi-’ --------------□-------------

Lenku Ir Vokiecziu
London — Apie szimtas Vo

kiecziu likos užmuszti muszy-
planai likos suszaudyti. Mas-jle tarp Lenku ir Vokiecziu. 
kolei paėmė maža miesteli i Lenkai, isz kaimelio Luszczico, 
Szevsk, kur užmusze 800 Vo- užsispyrė neeiti in darbus del

A™T™?rIklia t Kad*.GJe; kiecziu. Ant viso Stalingrado Vokiecziu ir isz to kilo smarkus
frunto Maskolei laikosi dru- musziai. Vokiecziai už tai at- 
cziai ir plaka Vokieczius isz 
visu szaliu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

kerszino žmoniems suszaudy- 
dami 60 ant vietos ir\sudegino 
visus namus ir kelis aphnkinius 
kaimelius.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT
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Kas Girdėt
Kvailiams tanikiai pasitaiko 

giliukis. Sztai Lenkas, Motie

užlaikymo. Todėl pasijeszko , savo pacziules ? ~ nežino, ti'k 
sau koki “sokeri” kuris joms ateitis parodys.
pristato puikius parėdus, kai-

jlinius ir 1.1., už ka atiduoda
-------- Į jiems savo kunus o ant galo .pa-

Jeigu nemoki būti vyru, ne-'meta savo vyrus. Žūnomu daig-'jus Suhockis, pagavo upeje žu- 
vertas esi gyventi! Taja nuo- tu yra, kad vyras yra visados vi, 
mone patikrins faktas kuris 
nesenei atsitiko Rochester, N.
Y.

Kokis tai Henrikis Mayburg, 
nežine isz kokios priežasties 
pasivėlino sugryžti vakare na
mo ant paženlklintos valandos, 
ant paliepimo savo pacziule

padažnėjo kariniu daiktu su
pirkinėjimo atsitikimai, tai tuo 
paežiu padažnėjo tokiu daiktu 
pardavinėjimo atsitikimai. O 
karinius daiktus paraduoti 
vargu ar gali kitas, kaip patys 
Vokieeziu kariai.

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aptaškysite knygas per paczta.

Adresavckite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. 'artimoje Bostono. Kada ja 
perpjovė, rado jos viduriuose 

mu-1puiku žiedą kuri pardavė ki
tam žmogui u'ž dcszimt doleriu 
nežinodamas kad tai yra tikras 

ja panaszus pad ėjimas bet be- deimantas. Žmogus vėliaus 
kožnoje. 'dalyje svieto. Bet pardavė žiedą savo draugui už

priežastim szeimyniszlko nesu
tikimo, barniu, keiksmu, 
sziu ir ant galo pasimeta.

Ne tilk Amerikoj vieszpatau-

Nuteisė Suszaudyt Po-
pierinski, Laboka

Valaiti
ir

verk
[Europoje, kur randasi daugiau 

•imoterių Ikaip vyru, ten mote- 
Matomai, bijodamas savo nar-|rcs vra daug paklusnesnes. Ten 
sios pacziules, o nenorėdamas jos neturi tiek progos gerai už- 
ja supykinti ir pertraukti jai dailinanti fabrikuose kaip czion 

Amerikoj.saldu miega — rados duris už
rūkytas, lipo per Įauga. Bet už 
ta savo geruma paeziulei Imtu 
Užmokėjas savo gyvastimi. Pa- 
cziule, matydama ižmogu lipant 
per Įauga in jos kambari, szove 
iri ji ir skaudžiai pažeidė, ma- 
uydama kad tai buvo kokis 
pleszilkas bet ant giliuko ne
mirtinai.

Pamokinimas isz to yra to

' ISZ LIETUVOS
Tulns misijonierius, Kinuo

se, a.p ras'zilieja, laiszke apie vie
na polegrima, isz ko nežinome 
ar daugiau stebėtis isz jo mei
les link savo motinos ar gailė
tis isz jo kvailauS fanatiszko 
tikėjimo. M isi jonierius, Rev. 
Eosdick, raszo jog ant ulyczios 
<-hian-Tan, Kinuose, buvo ma-

Lietuviai Vėl Priversti
Balanas Vartoti; Žibalo

Niekur Negauna

V dkieczi u y pati ilgasis 
mas Kaune nuteisė mirti 
deszimts metu amžiaus Adolfą 
Popierinski ir Benedikta Labo
ka. Jie buvę apkaltinti pavo
gė drabužiu ir kojiniu kurias 
pardavinėja auksztomis kaino-

teis-

am-
J uo-
me-

per duris kada ti’k tame būna

baimes moteres. Vyras turi bū
ti ponu savo namo o ne nusiže
minęs tarnas savo paezios. Su
žeistasis, matomai, nemokėjo 
būti vyru o gal neturėjo drąsos 
pasiprieszinet paeziulei, už tai 
ji Dievas nubaudė nes toki vy
rai ant svieto yra nereikalingi.

naus meiles del savo motinos.
Turtingas žmogus, isz aplin

kines Mongolijos, kurio moti
na nuo daugelio metu yra su
spausta neisz’gydoma liga, už
klausė savo dvasiszkuju, ka jis 
turi daryti idant jo motina, pa
sveiktu. Dvasiszkieji atsake 
jam kad yra pagoda (maldna- 
mis) pietinėje dalyje vieszpa- 
ty.sf.es, tolumo apie 400 myliu 
ir in ten turi jis nusiduoti ir 
paaukauti kodylą dievaitei 
Lan-Mu, o toje valandoje kada 
jis uždegs kodylą, jo motina 
pasveiks.

Na ir iszsirenge jis in kelio
ne 400 myliu tolumo bet kokia 
tai buvo kelione? Turi eiti 
peksezias, turi valgyt tik duo
na, gerti tik vandeni ir ant kož- 
no žingsnio turi priklaupti ir 
su kakta žeme dalypstet! Tokiu 
budu skruzde ant dienos ilges
ni kelia nueis ne kaip tasai ne
laimingas neiszmanelis. Jau 
liūs trys metai kaip jis randa
si kelionėje o vos tik penkta 
dali 'keliones nuėjo. Viena die
na nueina vos ketvirta dali my-

Ragai paskutini apskaitymu 
valdžios tai skaitlis apsivedi- 
mu Amerikoj mažta o persisky
rimai vedusiu poru didėja.

Kokia yra tame priežastis1?
Priežastis sumažėjimo apsi- 

vėdimu vra ta, kad sziadienin.es 
merginos kitaip žiuyi ant ve
dusio gyvenimo. S&iadienines 
merginos, norints da sziek tiek 
tiki in meile, bet matydamos 
koki gyvenimą veda ju motinos 
ir ju (drauges, nenori turėti su- 
sineszimo su jauniikaicziais ku
rie neturi gerai u'žsimokancziu 
clinstu.

Antra svarbi priežastis yra 
ta, kad beveik visos merginos 
isz darbininkiszko luomo dirba 
ant savo užlaikymo.
jas nep r i vertine, j a ant instoji-
mo in luomą moterystes. Bijo pasukti isz kelio del atlankymo 
iszteketi už darbininko irždir- 
bancKio tik tiek kad vos gali

Vargas[ilios kelio nes turi laikais kėlės 
dienas silsėtis ir 'kartais turi

g a r s i i ig e s n i u m a 1d n am i u.
Yra tai baisus tikejimiszlkas 

pats save iszsiniaityt. Kaipgi fanatizmas ir kvailumas pago- 
galima maustyti, apie sutveri-Jnu ])Cį tieji palgonys ne tik Ki- 
ma savo szeimyniszlko lizdelio į anose bet ir Indijoj ir Siame 
ir užlaikymą szaimynos suside-'da, sunkesnėms ir baisesnėms 
danezios isz keliu vaiku kadI pakuloms atsidavineja kad in- 

yos vyras gali užsilaikyti.
Turtingesni vyrai, ypat 

biznieriai, nenori vesti va

gyti savo pasiszventima.

gos merginos, 
sau merginu

susarma-
savo luomo tintu! Mes

gi nemaloniai žiuri ant jauni- 
kaieziu kuriu kiszenei yra tusz- 
ti.

iSziadienine visuomene žiuri

o 'kartais ir szmotelio duonos 
tėvams pavydime.

i ta sanvaite 
moterėle, Gi

savo vyru yra sekanti:
Jos vyras apsipaeziavo

’KO

SU

Lietuvojo leidžiami Lietuviu 
laikraszcziai d e] Vokieeziu 
cenzu ros suvaržymu labai ne-

t lives žmoni u vargus, bet lai
kas nuo laiko galima szis tas 
patirti.

rais’žtis indejo apraszyma, pa
vadinta “Sziu dienu Lietuvos 
ukinii.lko rupeseziai,” isz ku
rio matyti, kad ūkininko padė
tis yra labai sunki. Nors kon- 
krecziu duomenų cenzūra, ne

del'to raszo bendrais sakiniais'
Dirvas isz rudens ne visi 

ūkininkai spėjo aparti nes nėra 
darbo jėgos. Kūlimo darbai 
vyksta labai lėtai, nes dirba 
mažai maszinu, ir tai tik .senos.

Beveik visos geresnes maiszi- 
nos stovi. Mat, motorams ne
turima kuro, todėl kuliama pri 
mi tyvi.szkiausiomis priemonė
mis. Maszinu pataisyti negali
ma, nes trūksta medžiagų. 
Taip pa't nėra tepalu.

Daug rupeiscziu kelia arkliu 
pakaustymas. Nekaustytu ark
liu keliolika kilometru nuva
žiuosi viena karta, o po to jo 
ilga laika isz tvarto neiszvesi.

Neturint žibalo, tenka ten
kintis paprasta balana. Gyvu
liai iszerti tenka apgraibomis.

Apraszyme labai miglotai sa
koma, kad “atėmė daug laiko 
ir prievolių skubus pristaty
mas,” tai ūkininkams esąs di
delis rūpestis.

Už 30 Kvortų Pieno
10 Papierosu

pieno
m: i ms, v ok i e c z i u mis ta i) 
vede “dovanas” tiems

papirosu.

normos.

Už Drapanų Supirkinė
jimą Gresia Suszau- 

dymas

apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Su

404 
50 ■ 
kri- 
35c
isz 

isz- 
pa- 
35c 
Ne-

Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. . 1 5c j Po laikui; Onytės laime; Per neatsa-
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- i rguma in balta vergija; Pusiaugave- 

mieras ir apie Bedali.
No. 129 Keturios

Tas pats Vokieeziu teisinas 
nuteisė mirti 50 metu 
žiaus Jona-Petra Valaiti: 
zas BriOdis nuteistas 5
tais; Algirdais Prūsas 3 metais 
sunkiųjų darbu kalėjimo i)' 
Juozas ATszniauskas 1 metais 
paprasto kalėjimo. Jie buvo 
teisiami už batu pasisavinima 
ir ju pardavinejima auiksizto- 
mis Ikainomis. Nuteistieji tar
navę Kauno prekybos truste.

“Lietūkio ’ ’ tarnautojas 
Kaune Pranas Strazdas Vo
kieeziu teismo nuteistas 5 me
tais sunkiųjų 'darbu kalėjimo. 
Knygyno Kaune savininkas Jo-' 
nas Petronis nuteistas pus- 
antru melu kalėjimo, knygno 
direktorius Pryszniantas 3 me
nesiais; Jonas Galaune 1 me
tus 3 menesius; Alfonsas Vit
kus ir Jonas Raulinaitis ipo 1 
mėtuis kalėjimo. Jie visi buvę 
apkaltini slapta benzino preky
ba.

Asztuoniolikos metu vaikina, 
Albina Kųezinska isz Skevoniii 
Alytaus aipskriczio, Vokieeziu 
teismas nuteisė 3 metams sun
kiųjų darbu kalėjimo už gink
lo laikymą.

Klaipėdoje, ulyczioje, polici
ninkai nuszove murininka Jo
ną Sadauska.

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

No. 102 
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. 25

No. 106 Penkios istorijos, apu 
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: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles: 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ...........................................15c

No. 112 Trys apisakos apie pini-1 
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

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

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

No.
uikus

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 istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ..............................................15c

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

No. 127 Trys istorijos apie Dūk-j 
te pustyniu; Peleniute; Du brolei

Juokai. 
...15c 

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

119 Keturios istorijos apie 
Haremo nevalninke; Luoszis:

Jauniauses
Pulkauninkas

44 pus. 15c'uis; Viesznats Jėzus ir miszke me- 
istorijos apieįdžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 

Ketvirtas prisakymas Dievo; Kėliau- žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
nūs prigauna. 58 puslapiu............15c Meszla-vežis;

No. 132 Trys istorijos apie Anglo-i Aržiuolas ir Uosis; 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas Į 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoms. 76 puslapiu..................20c

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

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

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

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

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu........................................15c
' No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

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

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

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
malvninkas 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; Avt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................... 15c

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

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

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

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

No. 158 Ketur'os istorijos apie Ka-
I pitonas Stormfield danguje; Pabe- 

15c 1 gele; Kas-gi isztyre: Prigautas vagis.
60 nusiaubi ........................,....15c

No. 160 Keturiolika istor’ju apie

PRANESZIMAS!

Grp.pas; apie Ėgli 
j Arziuoias ir uosis; Budyne; Puiki 
i pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c 

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

ponai. 105 puslapiu.................. .25c
No. 162 Trys istorijos apie Baisi 

naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu; 
22 puslapiu .....................................10c

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

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

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

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

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .............................................. 1^0

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

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

Adresas:
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City. Penna

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Vaikai Surenka Rugepjute Arizonoje

L. TRASKAUSKAS
LIETUVtSZKAS GRABORIUS

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes

laiszkus arba postel-kartes in 
“Saules” redakcija, lai prili
pina reikalingas paeztinos mar
kes, nes kitaip tokius laiszkus 
nepriimsime. Postkartes reika
laute marke už 1 centą; laisz- 
kai po Scent us; 'Special delive-

ry po 13c., o regiistravoti laisz- 
kai reikalaujc 18 centu.

NE UŽMIR SZKITE!— jei gu 
siuntinesite tokius laiszkus be 
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai markiu 
ant laiszku, tai iszdavysta ne
priims tokes post-kartes ir 
laiszkus nuo paczto!

— Poni Agota Trimbaliene 
ir suims Albertas isz Pottsvil- 
les, Pa., ana. diena lankeisi 
mieste pas pažystamus ir gimi
nes. Josios suims Albertas ran
dasi kariiszkam Medikaliszkam 
Korpuse, kiuris lankosi 'kėlės 
dienas pas savo motinelia ir 
pažystamus. Poni. Trimbaliene 
po tėvais vadinasi Vaitunai- 
cziufe, kuri gyveno mieste dau-

Pulkauninkas Clinton D. 
Vincet, kuris turi tik 28 me
tus, yra vienas isz jauniausiu 
pulkauninku Amerikoniszkoj 
kariuomenėje, kuris sziadien 
randasi ant tarnystes Kinuo- 
sia ir prigialbsti Generolui 
Chennault.

ji. L. Marmant, isz Tariff
ville, Conn., raszo:— Gaila man 
kad nekurie žmonis negali su
prasti verte laikraszczio “Sau
le,’’kuri asz skaitau jau per 2C 
metu ir nematau jame nieko 
prieszingo ir labai myliu ji 
skaityti. “Saulėje” randasi 
daug pamokinaneziu skaitymu 
ir žinueziu ir vėlinu kad 
ji skaitytu musu tautiecziai. 
Vėlinu jums viso gero ir pasi
sekimo ir pasilieku justi skai
tytoja ant toliaus.

tas Lietuvoje Generolas Majo
ras Just inspeja Lietuvos gy
ventojus, kad už kariuomenei 
reikmenų supirkinėjimą busią 
baudžiama “griežeziausia bau
sme,” t. y., mirtimi. Paskuti
niuoju laiku tokie supinki neji-

I mb atsitikimai padažnėję.
Prie kariuomenes reikmenų 

Su- iVokieczei priskaito ir drapanas 
J Tai reiiszkia, kad ir už drapa

nų prisipirkima 'žmogus gali

su

tai ne baika. Tiktai žmones 
lenigva-procziai, nedasc'kti, ne- 
žiminti gyveinimo iszlygas ir 
blcdes kitu, pui)iklo .klaida. 
Sziadienine jauna gentkarte ži
no kad szeimyna tai sunkus Ja 0 RR) tarpu myli jos motina, ■ 
jungas ant sprando. j savo uoszvia ir slaptai gy^vena

Panasziai, didesne dalis per- su Batemino tai patogi mo-^ 
siskyrmiu turi szulini isz sto- terele ir surinkus davadus ap-^ 
kos netinkamo gyvenimo del|S'^un^e savo vyra ir motina už 
moterių per vyrus. Kas atšilau- paveržima nuo jos vyro ir da-j 
ke suduose, turėjo proga prisi
klausyti rugojimams moterių 
tasai persitikrino kad 90-tas 
procentas isz ju užveda skun
dus isz priežasties neužnektino 
uždarbio vyru ir tinkamo joms

Lar reikalauja sūdo idant jai 
, paliuosuotu nuo tokio vyro.

džia, iszklauses visko, paliuo- 
savo motete isz jos retežiu.

Ar dabar žentelis norės pasi
likti vyru savo uoszves o tėvu Tonika pastebėti, kad jeigu

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

Studentai isz Publikiniu Mokyklų, Arizonos Valstijoj, 
prigialbsti ūkininkams surinkt bovelna isz lauku, tais pini
gais perka Amerikos Bonus ir Markes. Paveikslas likos nu
trauktas Phoenix, Arizonoje.

B. Niedžinkas, isz Pitts
burgh, Pa., raszo:— Acziu už 
tolimesni siuntinėjimą mums 
“Saule” už kuria siuneziame 
užmokesti ant viso meto. Ne
galiu jums iszreikszti kiek mes 
turime linksmumo skaitant jn- 
su laikraszti.

ty.sf.es
sziadienin.es


’‘SAULE” M AH ANO Y CITY, PA.

pat reikiamos pagalbos negavo lai neužmirszti nes vien del ma- randa.

Septynios Kregždes
no rupesnio gyvas likai! Jau- 

elfo ncuž-

yiENOJE vietoje, prie skaid-l 
raus ir gilaus upelio, stovė

jo didelis vandens malūnas su 
dviem galingais ratais, kurie 
ūždami diena ir nalkti dainavo 
viena, ta paczia daina apie 
skausmus ir džiaugsima, apie 
juokus ir verksmą. Malūnas bu
vo gražiai pastatytas isz raudo
nu akmenų. Medines malūno 
dalys buvo žaliai nutepliotos.

Aplink maluna augo daug 
liepų. Jos ypatingai gražiai at
sispindėdavo savo gražiomis 
virszunemis skaidriame upelio 
vandenyj. Žydėjimo metu apie 
tas liepas skraidydavo daugy
be bieziu rinkdamos saldu ji 
medų.

Tame malūne gyveno turtin
gas maluninkas. Jis turėjo sti
lių Petrą.

Petras turėjo jau deszimti 
metu bet mėgdavo dalugiau isz- 
dykauti negu mokintis.

Gegužes menuo jau buvo ate- 
jas.

Visa gamta labai gražiai pa- 
sipuosze. Isz tolimu krasztu 
parskrido paukszcziai, pražydo 
daug geliu. Upelyje žuvytes,'bu
vo taip linksmos jog kas valan
dėlė plaukiodamos iszszokdavo 
ant szviesiu bangeliu.

Prie upelio žydėjo szviesiai 
mėlynos gėlėlės, kurios vadina
si neu'žmirszuoles. Paukszte- 
iiai krovėsi sau lizdus; kiti bu
vo jau susinesze ir jau vaikus 
perejo. Krumiu da,gylelis links
mai cziauszkedavo anksti ryta 
saulutei tekant, tarytum ja 
sveikindamas. Jis buvo susi
krovęs lizdeli krūmuose. Daug 
ir kitu paukszcziuku turėjo sa
vo lizdelius ta.ip-gi krūmuose.

Kregždes iszsislkyrusios isz 
visu kitu pauks'zcziu savo liz
dus prisilipde prie malūno rau
donu akmenų, pastogėje. Jos 
iszperejo vaikus, nesziojo jiem 
maisto. MalUninko Petrui jos 
laibai nepatiko: mat, jam atro
dė kad kregždes nieko gero ne
padaro, tik gražu jo tėvo ma
luna savo pilkais lizdais dar
ko. Jis sumano tuos lizdus isz- 
versti.

Atsineszes ilga karti iszbade 
lizdus. Toks darbas buvo, žino
ma, labai negeras ir ji suma
nė Petras nes jis savo galvoje 
tankiai apie invairias piktybes 
maustydavo o per pamokas re
tai klausydavo mokytojo žo
džiu.

Ir dabar jis piktai grėsė vie
nai kregždei, kuri jam aplink 
galva, skraidė gailiai re'kdama, 
kaimynėms kregždėms nelaime 
apsakydama.

Isz iszverstu lizdu iszkrite 
maži kregždžiukai vieni per 
mūra nuriedėjo tiesiai in upelio 
vandeni ir ten prigėrė, kiti-gi 
susilaiko ant kranto.

Lizdus iszvertes Petras ėjo 
upelio krantu szvilpaudamas. 
Viena kregžde, kurios septyni 
kregždžiukai ant kranto gulė
jo, atskrido pas ji ir rėkdama 
skraido aplink galva. Petras- 
gi 'pagriebęs smaila akmenėli 
leido in. ja ir pataikė. Kregžde 
negyva nuvirto in upeli.

Kai tu septynių kregždžiuku 
('kurie ant kranto gulėjo) su- 
gryžo tėvas, jis laibai nusigan
do ir nežinojo kas bedaryti. 
Vaikus, tiesa, jis susirado bet 
nebeatrado savo lizdo szeimi- 
ninlkes nes ji buvo iipelyj pa
skendus.

Prie to paties upelio, tik to-

,ir pas kitus paulksztelius.
| Savo nepasisekimą kregžde nuolis prižadėjo 
'pasako Jaunuoliui. Jaunuolis mirszit ir iszskrido.
1 pamanstos jai atsake: | Pakilo augsztokai ir nuskri-

— Vandens karalaitis galėtu Į do toly n.
liau nuo malūne, stovėjo žilvi- lengvai pagellbeti, jeigu tik 
tis; jo szakos- ______  __ _
nusvirę iki pat upelio vandens, J šokiu valandėlių yra. Tavo pra-
kitos jame mirko. Vėjui pu-^zymu asz jam daina vakare ves iszskrido.
cziant tos szakeles blasžkyda-

To szirdeles nedarytu,
Jeigu apszvieta turėtu, 

Sz'vicsi motere isz szlekto vyro 
padaro žmogų gera,

Ba jeigu tokiai bobai valia 
■duosi,

Tai suvis nusiszpicuosi.

ne skepeta.. Pradėjus szvisti ji 
iszejo neszina ryszi. Ėjo ji 'ke
liu miesto link. Kada pamate 
važiuojant žmogų ji tarė:

— Gal galėtumėt tamsta pa-

Dalbai- papasakosiu įkas atsi-
I—szakeles buvo norėtu nes tenai vandenyj vi- tiko tiems szesziems kregždžiu- 

kams kurie jau pirma isz dre-

pasakysiu. Kai atėjo vakaras Rinkas ir Rinka skrido tolyn
vosi kaip koks žalias apsiaus- Jaunuolis palengva ome dai-iin to kraszto vidini. Ant ryto

jaus atskrido jie in dideli mies
tą, kurio aukszti bažnycziu 
boksztai ir fabriku kaminai 
jau isztolo matėsi. Tame mies
te gyveno tos szalies karalius. 
Atskridę in miestą jie atsitūpė 
ant gražiausiu namu stogo.

Aplink tuos namus augo di
delis, didelis sodas kuriamo bu
vo invairiausiu augalu, net szil- 
tuju krasztu. Tie namai ir so
das buvo karaliaus. Prie tu na
mu, pastogėje Rinkas ir Rinka 
prisilipde sau lizdą. Po trijų 
dienu jie jau galėjo tame lizde 
tupėti nes jis jau buvo sudžiū
vęs, sukietejas. Tame lizde jie 
tupėdavo vakarais ir žiūrėdavo 
pro langus in vidų. Rumu vi
dus buvo labai gražus: szvie- 
cziamas buvo daugybes lempu 
ir žibintuvu, ant paauksuoto 
sosto sėdėdavo tos szalies ka- 
raliusu ir sznėkedavos su žy
miais tos szalies žmonomis.

TOLIAUS BUS

tas. Tame žilvityje gyveno ge- nuoti: 
rasis elfas Jaunuolis; jis buvo 
geras ir gražus, turėjo spindin- 
czias, malonias akis, žydrias 
kaip dangaus molyne. Jo plau
kai buvo geltoni ir ilgi. Ant 
galvos nesziodavo vainiką isz 
neužmirszuoiiu žiedeliu ir žil
viczio lapeliu supinta. Jaunuo
lis dainuodavo gražias daineles 
bet jo niekas negirdėdavo isz- 
skiriant paukszczius o matyti 
jo niekas nematydavo iszski- 
riant vandens karalaiti, kuris 
gyveno tame upelyje. Vandens 
karalaitis buvo senas ir žilas, 
akys jo buvo žalsvos ir jis visa
da būdavo po žilviczio szalkni- 
mis, retai isz tenai iszeidamas. 
Po to žilviczio szaknimis bū
davo taipgi vėžiu asztriomis 
žnyplėmis.

Kregždžiuku tėvas mane gau
ti pagelba pas Jaunuoli ar pas 
Vandens Karalaiti. Atskridęs 
pas žilviti jis mandagiai palbel- 
des snapeliu prasze Jaunuolio 
kad ja pagelbėtų. Jaunuolis at
sake kad jam laukan eiti dar 
perszviesu bet iszklausyt suti
ko nes girdėti pilnai galėjo. Ap
sakė tada Jaunuoliui kregž
džiuku tėvas visa savo nelai
me. Jaunuolis isz'girdes kad 
maluninko Petras taip daro, 
supyko ir sake:

— Už tokius darbus reikia ji 
nubausti. Kregždei liepe at- 
neszti savo vaikus ežia, pas žil
viti. Kol jis atnesze visus sep
tynis vaikus, sutemo ir menu
lis pjautuvo pavidale užtekėjo 
ant dangaus. Lalksztingala gie
dojo gražia dainele, kuri szia
dien slkamlbejo liūdnai nes ir ji 
buvo girdėjusi apie kregždžių 
nelaimes.

Tuo laiku isz žilviczio iszejo 
Jaunuolis. Jis visiems kregž- 
džiukams davė vardus: pirmai 
porai: Rinkas ir Rinka, antrai 
—Vankas ir Vanka, trecziai— 
Gražuolis ir Ilgasparne ir pas
kutiniam paežiam mažajam da
vė savo varda Jaunuolis.

Visi jie buvo labai daug pri
kalite, pats mažasis — Jaunuo
lis vos gyvas tebuvo.

Elfas juos sudėjo in dare 
minksztomis samanomis iszklo- 
ta. Kadangi jie buvo labai al
kani, tai sene kregžde iszskri- 
do maisto jesžkoti. Bet viena 
kur tau septyniems suras, su
gaudys maisto. Bandė praszyti 
kitu ipaukszteliu, kad jie padė
tu koki laika iszmaitinti kregž- 
džiukus.

Krūmu dagilėlis atsisakė nes 
pats vaiku turėjo. Veverselis 
pasiteisino laiko neturis. Tai})

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA,

“ Septynios kregždeles
Be motinėlės,
Turi kentėti, 
Gali numirti.
Užsispyrima mesik in szali, 
Duok mums uodu, nes tu gali 
Tau dėkosime nors nelabai 
Nes 'dėkingas man but 

privalai.” 
Nors Jaunuolis dainavo la

bai pamaži bet Vandens Kara- ' 
Haitis gerai girdėjo. Už dainos 
žodžius jis supyko. Jaunuolis 
dainavo dar daugiau bet van- ' 
dens Karalaitis uodu ar vaba
lėliu nedave. Jaunuolis suma
nęs pats kregždžiukus maitinti. 
Jis turėjo gražu ilga szleifa isz 
voratinkliu nupinta. Ta tink- ■ 
la—szleifa jis užklojo ant vau- , 
dens pavirsziaus ir tuo budu 
sugavo nemažai uodu.

Taip pamažu ėjo laikas.
Kregždžiukai, nors be moti- i 

nos užaugo. Kaiikurie bandė 
skraidyti. Jie norėjo nuskristi 
kitur kur ir pasistatyti kiek
vienas nuosavu lizdą.

Viena karta pas ta žilviti at
lėkė ir jame atsitūpė kaž koks 
pauksztis ir ‘kregždžiukams pa
pasakojo apie didelius miestus, 
augsztus bažnycziu boksztus, 
i'umus, kalnus, miszlkus. Tie pa
sakojimai sukėlė kregždžiu
kams norą keliauti. Jie pasiry
žo iszkeliauti. Ant rytojaus vy
resnioji pora, Rinkas ir Rinka, 
padėkojo už gerus darlbus 
jiems padarytus ir linksmai 
czirszJkedami pakilo. Ju czirsz- 
kejima pakartojo upelis ir krū
mai ant jo kranto.

— Su Diev, su Diev! —czirsz- 
ke jie.

— Neužmirszime Tavos Jau
nuoli.

Atsilankysime pas tave kas
met!

Jis nuskrido tolyn.
Vandenyje žiurėjo Vandens 

Karalaitis, žiurėjo ir szypso- 
josi. Jis pasakė Jaunuoliui:

— Nedėkingumas yra pasau
lio užmokesnis! Ka dabar tu 
gavai nuo tu kregždžiuku? Isz
skrido ir gana. Pora dienu vė
liau iszskrido Vinkas ir Vanka, 
dar vėliau Gražuolis ir Ilga- 
sparne.

Lizde paliko vienas kregž- 
džiukas — Jaunuolis. Jaunuo
liai lizde esant elfas dainuoda- 
va gražias dainas menui szvie- 
cziant. Jis dainuodavo apie tai, 
kad Dievas viską gražiai su
tvėrė ir parode ir kad visi jam 
privalo būti dėkingi.

Mažasis Jaunuolis mausto, 
kad jis ir jo szeszi broliai pri
valo būti dėkingi Jaunuoliui— 
elfui nes jis juos nuo mirties 
iszgelbejo. Deja! anie szeszi isz
skrido ir nebesugryžo nors bu
vo prižadeja sugryžti.

Pagaliau Jaunuolis suaugo. 
Isz mažo vargingo kregždžiuko 
delei elfo rupesnio užaugo pui
kus ikregždžiukas. Jo mėlynas 
apdaras gražiai žvilgėjo; krū
tinėlė buvo raudona.

Nuo Jaunuolio elfas skyrėsi 
sunkiausiai nes del jo gyvybes 
užlailkymo 'daugiau vargo.

Į Paskutini, ryta, priesz isz- 
1 Jkrisiant Jaunuoliui elfas tarė:

— Jaunuoli, tu manės priva-

BALTRUVIENE

Rūteles mano, jeigu boboje tu
pi striukis,

Tai jau atliktas kriukis, 
Tankiausia, vyra geriausia, 

Palaiko už niekiausia.
Vyras turi būti vyru visados, 

Galva del savo bobos, 
O jeigu savo bobai už daug 

tupinės,
Tai gyvenimo gero neturės.
Mažai yra tokiu moterių, 

Kad butu geros del savo vyru, 
O daug tokiu atsiranda, 

Kurios ant vyro visaip isz-

in pragaru,
Da ji visai1}) apkalba,

Ir per visa gyvenimą turi 
balda.

Juk ir asz vyra turėjau,
Ir asz guodėt ji nemokėjau,

Ir pati pripažinau, 
Kad ji isz svieto iszkrimtau.
Sziadien koks mano gyve

nimas, 
Kankina didysis vargas, 

Turiu po svietą trankytis,
Ir sziaip tai]) maitytis.

Su tokia vigada,
Tai rūteles jau gana,
Jeigu turčiau geriau, 

Paimescziau džiaba tuo jaus. 
Veluk sausa duona valgyt, 
Ne kaip po svietą lakstyt, 

Geriau mylėkit savo vyrelius, 
Nerodykite jiems ragelius.

Bet jeigu norite vyra pataisyt, 
Turite priesz ji nutylet,

Tik su gražumu,
O ne su piktumu.

Ba kaip vyra inpykina,
In kaili gerai gauna,

O kai}) karta pradeda,
Tai jau nebūna gana.

Lyg smert abudu peszasi,
Kaip szunes ėdasi, 
Ant galo ta datyre, 

Kad ant senatvės persiskyrė.
Iszeina ant nieku,

Ant svietiniu isztramu,
C) koki tėvai, 

tam buna toki ir j u vaikai.
* * *

Najorke jaunamarte atsirado, 
Badai asila vyra gavo, 

Tas ant visko per pirsztus 
žiuri,

Džiaugėsi kad linksma boba 
turi.

■Teisybe linksma, po saliunus 
trankosi,

Vyrams in akis kabinasi,
Nesenei vienas iszkoliojo, 
Na ir už tai prova turėjo.
Mat kiti boba pagundė, 

Vyrelis apskundė, 
Bet provos nelaimėjo,

Pati kasztus užsimokėjo. 
Geriausia kaip vyras narsus,

Nulaižė bobelei ragus,
Tada nereikia provotis, 

Po sudus trankytis.
Pinigai ant provu iszeina, 

O tas pinigas žmogui sunkei 
pareina, 

Brolyti diržą pamirkyk,
Boliai gerai kaili iszdirbk,

ATSIKRATĖ NUO 
:: SUNKENYBES ::

Po

Afrikoniszkas Tėvas Keliauna In Kares Lauka

Nežiūrint kokioj tai butu dalyje svieto, vis atsibuna tas 
pats paveikslas kada tėvas apleidžia savo szeimynele nusi- 
duodamas ant kares lauko. Sztai paveikslas isz Dakar, Afri
kos, kur tėvas atsisveikina su savo paczia ir kūdikiu ant 
geležkelio stoties, keliaudamas ant Tunis frunto. Nors vai
kutis yra gana didelis vaikszczioti bet ji motina neszasi ant 
pecziu.

Susilaukusi mergina kūdikė
li nežinojo kai}) ji auginti ka
dangi ji auginant nėra kada 
duona sau užsidirbti. Žiurėjo 
ji in ji ir verkė. Paskui supy
kus gnybo jam in ausute. Kūdi
kis pajutęs skausmu pradėjo 
klykti.

— Kas ežia yra? — suszuko 
sene boba.

— Jis veikia... — atsake mer
gina drebėdama.

— E, tu! Nombki nuramint!
— Tėkš jis nedoras...
Sene susipasziojo pakulų 

kuodeli ir vėla su koja pradėjo 
sukti rateli.

Mergina su savo vaikueziu 
gulėdavo pakuroje. Viena kar
ta jai užėjo mintis kad atimti 
gyvybe kūdikiui... Bet baugu... 
Žino kad tas ant gero neiszeis.

— Vaikeli! — ji szauke, — ar 
tu nori gyvent?

— Viau, viau! — vaikas szau
ke.

— Jis nenori... — tarė ji sau.
— Viau, viau! — vaikas velia 

kartojo.
— Viau jau gy venimas, — ji 

sukuszdejo.
Paėmė ji savo plonąją szilki- 

ne skarele, kuria jai mylimasis 
buvo nupirkęs, glostė ja tarpe 
ranku ir mane atimti gyvybe 
tam menkam nekaltam gyvune- 
neliui... Bet baugu...

Naktis tamsi. Ji viena ir sza- 
le jos knerkia mažas, led gyvas 
naujo pasaulio gyventojas. Se
niau lyg tebebuvo ji da viena— 
pas ja ateidavo jos mylimasis... 
Tiėk jis daug sznekedavo ir 
spausdavo ja prie saves. Dabar 
liko ji nereikalinga. Jos myli
majam ji dvoke. Seniau gaivi
nęs jo siela meiles szeszelis 
dunksojo toli praeityje. Da
bar tik skausmai...

— Kam gyvent? — ji saves 
klausė.

— Viau! — atsiliepė vaikas.
Tarpe ranku ji vis gniaužė 

szilkine skepetuke kuria mane 
užnert kūdikėliui ant kaklo ir 
patensti genai... Visai neužilgio 
tas gali atsitikti nps ji jau savo 
minti vede prie galo.

— Padaryt! — ji kuszdejo.
Per ja perejo sziunpuliai ir 

vėl ji atmetė rankas adgal... Jos 
szirdis buvo žmoniszka ir tas 
darbas kol įkas tesėsi nenuveik
tas.

— Ko atėjai ant svieto?! — 
ji supurtė valka.

— Viau, viau, viau! — tas 
giedojo užgautas.

Ir vela ji paėmė skepetuke in 
rankas ir vela glamžo prisi
rengdama prie galo.

I —Užsmaugsiu!... — tarė, 
j Tamsa visur aplinkui. Kūdi
kis užsnūdo ir tylėjo. Ji priki- 
szo ausi prie jo. Taip jis ra
miai miegojo ir kvėpavo. Jis 
nekaltas. Jai pasidarė gaila. 

|Vėla ji pabudino ji — mat no-
i ėjo kad jis ja inpykintu... Ka
da prabudęs kūdikis pradėjo 
veikti ji užnėrė jam ant kalklo ( 
skepeta ir užveržė o ji tik isz- 
dave baisa: — Yy!

Galu gale kūdikis nutilo ir 
jau nebekvepavo... Ji viena.Į 
Sziurpuliai dabar ėjo jai pei^ 
kuna taip kad ji nežinojo nei 
ka daryt. Atlikus ta baisu dar- I
Jia suvyniojo savo auka in. skar-j 
,malus ir suriszo in didele vilno-

vežyt?
— Ar toli einate ?
— Einu in miestą...
— O ka ežia nesza.te ?
— Vilnas karszt...
Nors kelias buvo purtinas 

bet žmogus pasigailėjo ir \ re:
— Na, tai jau sėskite.
Ji inkele ryszi ir insilipo pa

ti. Kai susėdo, žmogus užkal
bino.

— Ar isz toli tamsta?
— Isz toli, — ji atsake.
— Tau). Tai tamsta neszi vil

nas karszt ?!

Žmogus pažiurėjo in ryszi ir 
in ja vela tare:

— Kodėl tai ne vežte ?
— Tai mat szi ryt Jokubuka 

iszsiunte in maluna...
— Žinoma, gyvenime, — pri

dūrė žmogus.
Besznekedami privažiavo ir 

miestą. Isz kaminu ruko augsz- 
tyn durnai o ant gatvių valkio
josi keli nuskurę Žydai. Merga 
žvalgėsi... Paskui ji pasakė.

— Gal ežia tamsta sustotu
me!. Asz ežia noriu ineit.

— Asz ežia noriu ineit.
— Ar ilgai užtruksite?
— Asz tuojau sugrysziu... —

— ji atsake.
Merga inejo in siaura gatve 

ir dingo... Žmogus pasižiurėjo 
in ryszi ir mane kad ji nebus to
kia kvaila “vilnas” palikus, 
nubėgti sau kur. Užriszo jis va
džias ant rungo ir nuszokes nuo 
vežimo ėjo pažiūrėt.

— Tai kvaila! — Už atveži
mą vilnas paliko, — tarė jis 
sau.

Arkliai prunkszte ir lingavo 
galvas. Jis sugryžo ir sėdės in 
vežimą nuvažiavo in diendarži 
pas Leiba kur jis visados susto
davo. Paszeres arklius pakilno
jo ryszi...

—Sunkus.
— Ui, Motiejus! — paszneki- 

no Žydas.
— Ka?
— Ka turi parduot ?
— Su reikalais sziadien.
Nežino jis dabar ka padaryt 

su tos mergos rysziu.
— Vilnos juk tai neprastas 

daigias. Kam ji paliko?
Nukėlė ryszi nuo vežimo ir in- 

neszes pas Žydą iszejo in mies
tą su reikalais. Vai'kszczioda- 
mas žvalgėsi, ar nepamatys ta 
merga; bet niekur nemate. Va
kare sugryžes iszsinesze ryszi 
ir susitaisęs alkilins važiuot na
mon atriszes pažiurėjo “vil
nas.”

— Vaikas!... Tai rudguže, 
meiga!

Kas daryt? Atvažiavęs ark
lius pastate ant gatves, paliko 
ryszi ant vežimo ir užsislepes 
žiurėjo kas dėsis... Žmones ėjo 
pro szali ir niekas. Galu gale 
priėjo kareivis, apsižvalgė ir 
pagriebęs ryszi nubėgo.

:: 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 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
— Seredoje pripuola Szv. 

Balbinos, kauk. Ketverge Szv. 
Valerijaus ir taja tai diena pri
puola 1-ma d. Balandžio. Tasai 
menuo yra paszvenstas ant gar
bes “Kristaus, Musu Atpirke- 
jaus.”

— Nesiduokite apsigauti 1 
diena Apriliaus—Balandžio.

— Petnyczioje pripuola Szv. 
Pranciszkaus isz Paula.

—■ Pulkauninkas Juozas, 
sūnus ponios Mares Grinevicz- 
ienes, nuo 517 W. Pine uly.,
lankėsi kėlės dienas pas moti- ( 
nele ir ana diena iszkeliavo in 
Los Angeles, Calif., prie tar- 
nystos. Juozas iszrodo gerai 
ir sveikas.

— Seredoje iszkeliaus viso, 
142 vyrukai, isz kuriu 67 yra 
isz Mahanojaus, ant kariszkos 
tarnystes in Cumberland, Md. 
Ima musu jaunuomene isz szios 
aplinkines szimtais, kuriu szei- 
mynos yra nuliudia atsisvei
kindami su suneleis. Iszvažiuos 
ant Reading© truki© 7:30 vai., 
ryte.

SHENANDOAH, PA.

J Praeita Petnyczia, 10 m. 
mergaite, Joana Žukaus'kiute, 
112 Swatara Rd., ant Heights, 
mire li'gonibuteje in 15 miliutu 
po mirtinam sužeidimui per au
tomobiliu o jos dvi drauges, 
Darata Bis'co, 12 metu ir Effie 
Drumheller, 12 metu, taipgi 
likos mirtinai sužeistos. Nel'ai- 
me atsitiko kada mergaites įbo- 
yinosi pareja namo isz mokyk
los o troikas prigulintis prie 
Pennsylvanijos Power & Light 
kompanijos stovėjo ant staczios 
ulyczios ir pabėgo nuo kalnelio 
nebūdamas gerai už'brekiuotas, 
trenkdamas tiesiog in mergai
tes kada dreiveris troko buvo 
nuejas skaityti myterius.

—■ Jurgis Skaudis randasi 
vietinėje ligonibuteje ant opera
cijos.

Mount Carinei, Pa. f Juozas 
Pangonis, 66 metu amžiaus, 
mirė Ashlando ligonbuteje pra
eita Ke'tverga, sirgdamas tik 
kėlės dienas.

Minersville, Pa. f Jonas 
Ruszikeviczius, pa-tevis Kuni
go Andriaus Deguczio, isz 
Meizvilles ir Vienuoles Vero
nikos isz New Philadelfijos, 
taipgi Kunigo Jurgio Degu
czio isz Tamakves, mirė namie 
po ilgai ligai. Velonis gimė 
Lietuvoje ir pergyveno czio- 
iiais apie 40 metu. Prigulėjo 
prie Szv. Pranciszkaus Lietu- 
viszkos parapijos. Paliko pa- 
czia, keturis sūnūs ir tris po- 
vaikius. Laidotuves atsibuvo 
Panedelio ryta su bažnytinėms 
apeigomis.

Pirko Automobiliu Už
13 Centu

Davenport, Iowa. — Ūkinin
kas Ira Burley, ana diena pir
ko nauja Fordo automobiliu už 
trylika centu. Kompanija au
tomobiliu apgarsino, buk kas 
ateis paskirta diena in kroma 
kada laikys “sale,” ir turės 
su savim tiek pinigu, kiek jie 
pareikalaus už automobiliu tai 
gales ji su savim pasiimti. Ant 
iszpardavimo susirinko su- 
virszum trys szimtai žmonių o 
kada perdetinis paszauke, kad 
jeigu kas turi su savim ki- 
szeniuje trylika centu, tai au
tomobilius priguli prie jo, Bur
ley turėjo ki'szeniuje tiktai try
lika centu, pasiėmė automobi
liu ir nupiszkejo namo su 
linksmu veidu.

MAHANOY CITY

Roy Whitehead 
John Yanchick 
David J. McClafferty 
Donald J. Webb 
Joseph F. Lucas 
Georgo W. Barlow 
Lawrence T. Fanelli 
Steve Hutira 
John L. Kutz 
John J. Waba 
Joseph F. Foley 
Joseph J. Lashin sky 
Andrew J. Koliba'b, Jr. 
James E. Price 
Frank J. Kashinsky 
George G. Lewis, Jr. 
John J. Zelonis 
Michael Fecho 
Stephen E. Karlik 
Thomas J. Isdanavich 
Ernest DiLabio
Alfred P. Bogdanavage 
Bert J. Golden 
John Wonsock 
William C. Schuster 
John M. Ryan 
George P. Koval 
John Souchudk 
Henry J. Whitecava go 
Morton G. Fogel 
Georgo J. Melusky 
John E. Hylan 
Florian T. Boczkowski 
Thomas E. Green 
John Gavula 
Lawrence C. Fowler 
Francis A. Rajkowski 
Anthony J. Sluzevich 
Thomas B. Adams 
William Lotwick 
Stephen Wasilini 
Vincent F. Walinchus 
Francis G. Haley 
Howard G. Janowitz 
Henry 0. Buzza 
Albert J. Pranis 
Harry A. Stitzer 
Paul H. Keuscher 
James W. Fanelli 
Elmer C. Griggs 
Georgo Collins 
John Ashfield, Jr. 
Paul N. Lipp 
Thomas J. Morgan 
Glenn A. S'teimling 
Michael Chalkan 
Anthony F. Rowley 
Albert J. Banonis 
John J. McGill 
Algert W. Petcavago 
Albert J. Jadosh 
Francis X. Richards 
Thomas J. Lord 
Paul J. Senesky 
Lawrence F. Brady 
Rocco G. Mammarella 
Edward M. Roman

SAINT NICHOLAS

Marshall E. Martin < Ji

v 
WIGGANS

William T. Burke
Edward A. Shumskas

LIBERTY HILL £

Edward J. She.rkness
---------------- .

ELLANGOWAN

Thomas F. Matthews
Francis X. Ryan
Francis M. Broderick

SUFFOLK
I

Edward P. Leahy >

ROBINSONS
i

John W. Burke

HILLS

Henry F. Martin

BUCK MOUNTAIN

Leon A. Wronski
Hayden W. Jones

PARK PLACE

Leo J. Obrzut
John Chelak
Henry A. Herring

VULCAN

Charles Delibertis

YATESVILLE

John G. Burke

KASKA

Peter A. Tobish
Daniel J. Ryndock
John Jukas i
Edward M. Bosefskio
Charles R. Dalton
Charles F. Govern

LOCUST VALLEY

Paul E. Dyust

TIKĖJIMAS
NEISZGIALBEJO

Ja Nuo Smert

IMALDA JA ISZGYDE Apsisaugojo Nelaimes Nebaszninkas Pradėjo

Homerville, Ind. — Pana He
lena Sanderson, jauna, patogi 
ir turtinga mergina, pasiliko 
fanatikiszkos paikybes auka. 
Mergina pribuvo in czionais 
ant vestuvių savo drauges ir 
apsirgo ant tifuso. O kad buvo 

'nare tikejimiszkos sektos 
“Christian Science,” neprilei
do prie ligones daktaro nes pa
gal j u tikėjimą tai daktariszka 
pagialba yra uždrausta o ligo
nius jie gydo vien tik su pa
gialba maldų ir laukia stebuk
lu. — Szitam apszviestam 
szimtmetyje mažai atsitinka 
stebuklu o malda sveikata re
tai kada sugražina ir... mer
gina mirė.

Pirko Geležine Szepa 
Rado Joje $1,650

Depew, N. Y. — Steve Wil
lington ana diena nusipirko ge
ležine szepa (seifą) ant Imita
cijos, užmokėdamas už ja pen
kis dolerius. Parsivežęs namo 
ir po sudaužymui jos, rado vi
duryje 1,650 doleriu bumasz-

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bolidus ir Markes,

Atsistojo Ir Pradėjo
Vaikszcziot

Winona, Minn. — Suparaly- 
žavota ir naudodama krėslą ant 
ratu per du metus, Mrs. Edna‘ 
Rummell, 36 metu, negalėjo vi-j 
sai vaikszczioti ir nors gydėsi 
pas visokius daktarus bet jo
kio palengvinimo ji neapture- 
jo. Ant galo likos nuvežta ant 
pamaldų kurias laike Re v. Ca
rrol Wright, isz St. James baž- 
nyczios, kuris gydė žmones su 
pagialba tvirto tikėjimo ir mal
dų kaip tai Kristus gydė už Jo 
laiku.

Kunigas Wright patepe 
skaudanezias vietas moterei, 
meldėsi už ja ir ant galo palie
pė jai atsistoti. Motere su dide
le sunkenybe atsistojo ir ženge 
kelis žingsnius pirmyn. Susi- 
rinkia žmones tuomi labai nu
sistebėjo ir meldėsi karsztai de- 
kavodami už iszgydyma mote- 
res. Dabar motere vaikszczioja 
c nors da silpnai bet pagal dak
taru pripažinimą tai neužilgio 
ji visiszkai pasveiks.

14 m. Mergaite Pabėgo
Su 30 m. Vyru

koms. Szepa kitados prigulėjo 
prie mirusio sztorninko Prano

New York — Tėvai 14 metu 
Mariukes Foster melde palici-

Prendell, kuris buvo paslėpęs 
pinigus slaptam stalcziukyje ir 
niekas apie juos nežinojo pakol 
Willington ja sudaužė ir isz 
netycziu pinigus surado.

§ Nuo Užgimimo Kristaus 
pražuvo visokiose ikarese 48 bi
Ii jonai žmonių.

NEW BOSTON

Michael F. Prossaic
Edward Shevera
Frank Hassey
Thomas J. Goodman
Andrew P. Kurtz

MOREA

Andrew Leek, Jr.
John Suritsky
Lawrence L. Kardisco

COLES

Metro Kerrick

BARNESVILLE

Edward B. Gustitefe 
Edward J. Chiginsky

CUMBOLA

Peter A. Walawender 
Ferdinand J. Michalski 
Felix C. Narog 
Frantais J. Selesky 
John McGee, Jr.
Joseph Kretock 
Daniel Hornick

FIVE POINTS, CUMBOLA 

Edward B. Russell

EAGLE HILL, CUMBOLA 

William J. McNeely

NEW PHILADELPHIA

Vaughn D. Alexander 
Jacolb F. Yavulla 
Joseph A. S'tanonis 
Edward P. Lutsky 
Alphonse B. Žeromskį 
Frank M. O’Neill 
Edward J. Žūt el is 
Peter P. Dunchick 
Stephen Powley 
Joseph J. Dooley 
Joseph F. Lichvar 
Georgo M. Franko 
Edward J. Ferrenco 
William J. McGowan 
Martin P. Toomey 
Joseph F. Alalbek 
Charles J. Shamonsky 
Vincent T. Abramavage 
Michael J. Zanecoslky 
Edward J. Shamonsky 
Albin J. Bagdonis

MIDDLEPORT '

John J. Songila 
Theodore J. Barto 
Jacob J. Holman 
Ralph E. Rolenai'tis 
Jacob J. Barto 
Michael Tihansky 
Pierce E. Boran 
Peter T. Klimczak 
Robert E. Shields 
John J. Skripata

Laike bombardavimo Ita
lijos, Amerikoniszkas lekioto- 
jas seržantas Aleksandras S. 
Bennett isz Fort Meade Fla., 
taiso savo eroplana kuris bu
vo paszautas o jam prigialbs- 
ti seržantas Pranas Mickus, 
isz Chicago, Ill.

Keikti Graboriu ,
Paterson, N. J. — Vaistine 

palicija surado ant plento “ne
gyva” Andriu Stakovich, ku
ris buvo pataikintas per troka. 
Paszauke graboriu idant pasi
imtu “nebaszninka” ant pa
laidojimo. Kada graborius in
dėj o lavona in dideli gurbą ir 
veže namo, staigai iszgirdo bai
sa užpakalyje gurbe: “Kur tu 
po velniu mane veži, paleisk 
mane tuojaus, da asz nenoriu 
važiuoti ant kapiniu.”

Graborius nemažai nusigan
do ir vietoje pas save vežti “la- 
vena”, nuveže ji namo. Vėliaus 
palicija aresztavojo du trok- 
monus, isz New Yorko, kurie 
buvo girti ir prisipažino kad 
jie trenke in koki tai žmogų ku
ris ėjo plentu.

§ Te'byriose Ikarese sunau
doja viena tona kuliku ant Ikož- 
no užmuszito 'žmogaus.

Ant Pardavimo Namas

Turtas Skuduriuose

Pittsburgh, Pa. — Darbinin
kes, dirbanezios prie iszrinki- 
mo skuduriu czionaitiniam fa
brike popieriniu dėžių, rado

Su Saliunu
Trijų laipsniu mūrinis na

mas su saliunu ant kampo 2nd 
ir Minersville uly., Pottsvilleje, 
skersai Sudo (court house) 
gera bizniava vieta, kuri par- 
siduos nebrangiai. Priežastis

jos idant surastu ju dukrele moteriszka paneziaka kurioje,pardavimo yra senatve ir nėra 
kuri pabėgo su 30 metu vedu- radosi 1,800 doleriu. Kokia tai kam prižiūrėt. Ant kelio, ve
siu vyru. Paliktam laiszkelyje .moterele ant rytojaus atsiszau- danezio in Cressona, kur randa-
mergaite parasze kad jos ne- 
jeszkotu nes veluk atimti sau 
gyvastį ne kaip sugryžti namo. 
Badai pabėgėlis iszvažiavo in 
Kanada. Vyras turi paezia ir
kelis vaikus.

ke be kvapo, sakydama kad tai si fabrikas aluminum, 10 minu- 
jos pinigai bet turėjo pripažint tu nuo Pottsvilles. Ateikite pa
po prisiega ir sudėti davadus tys pažiūrėti vietos. Atsiszau- 
kad tai tikrai buvo jos pinigai, kite pas: Mrs. A. Trimbel, 
Merginoms iszdalino už suradi- 2nd & Minersville Sts.,
ma po 10 doleriu. 2t) Pottsville, Pa.

Kiek Valdžia Pavėlina Zmoniems Pirkti Tauku, Mėsos, Žuvu Ir Sūrio
Pradedant Kovo 29, 1943

OFFICIAL TABLE OF CONSUMER POINT VALUES FOR MEAT, FATS, FISH, and cheese
No. 1—Effective March 29,1943

COMMODITY

BEEF
STEAKS
Porterhouse_ _ _ _
T-Bone_ _ _ _ _ _ _
Club_ _ _ _ _ _ _ _
Rib—10-inch cut... 
Rib—7-lnch cut.... 
Sirloin_ _ _ _ _ _ _
Sirloin—boneless.. 
Round_ _ _ _ _ _ _
Top Round_ _ _ _
Bottom Round_ _
Round Tip_ _ _ _ _
Chuck or Shoulder 
Flank. . . . . . . . . . . . . . . .

ROASTS
Rib—standing (chine bone on) 

(10" cut)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Blade Rib—standing (chine 

bone on) (10" cut)_ _ _ _
Rib—standing (chine bone on) 

(7" cut)...._ _ _ _ _ _ _ _
Blade Rib—standing (chine 

bone on) (7" cut)_ _ _ _ _
Round Tip_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rump—bone In_ _ _ _ _ _ _ _ _
Rump—boneless_ _ _ _ _ _ _ _
Chuck or Shoulder—bone in... 
Chuck or Shoulder—boneless..

STEWS AND OTHER CUTS
Short Ribs_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Plate—bone in_ _ _ _ _ _ _ _ _
Plate—boneless_ _ _ _ _ _ _ _
Brisket—bone In_ _ _ _ _ _ _ _
Brisket—boneless_ _ _ _ _ _ _
Flank Meat..:_ _ _ _ _ _ _ _ _
Neck-bone in._ _ _ _ _ _ _ _
Neck-boneless_ _ _ _ _ _ _ _
Heel of Round—boneless_ _
Shank-bone In..*_ _ _ _ _ _ _
Shank-boneless_ _ _ _ _ _ _ _

HAMBURGER
Beef ground from necks, 

flanks, shanks, briskets, 
plates, and miscellaneous 
beet trimmings and beet fat

MEATS 
(In tin or glass 

containers)

Brains_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
bulk Sausage_ _ _ _ _ _ _
Chill Con Came_ _ _ _ _ _
Deviled Ham_ _ _ _ _ _ _
Dri-d Beef_ _ _ _ _ _ _ _ _
Ham.- and Henios (whole

or naif)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lunchccn Meat_ _ _ _ _ _
Meat Leaf_ _ _ _ _ _ _ _ _
Meat Spreads.... . . . . . . . . .
Pigs t wi, bone in

Points 
per lb. COMMODITY

BEEF

Points 
per lb. COMMODITY

Points 
per lb.

3
7
3
6

12

10 
7 
7 
6 
2

8
8
8
7
8
8
9
8
8
8
8
7
8

7

6

8

7
7
5
8
6
7

4 
4 
5 
4
6 
5 
5 
6
6 
4 
6

5

VARIETY MEATS
Brains_ _ _ _ _ _ _
Hearts_ _ _ _ _ _ _
Kidneys.. . . . . . . . . . .
Livers. . . . . . . . . . . . . . .
Sweetbreads_ _ _ _
Tails (ox joints)... 
Tongues_ _ _ _ _ _
Tripe_ _ _ _ _ _ _ _

VEAL
STEAKS AND CHOPS
Loin Chops_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rib Chops_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Shoulder Chops_ _ _ _ _ _ _ _
Round Steak (cutlets)_ _ _ _
Sirloin Steak or Chops_ _ _ _
ROASTS
Rump and Sirloin—hone in... 
Rump and Sirloin—boneless.. 
Leg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Shoulder—bone in_ _ _ _ _ _
Shoulder—boneless_ _ _ _ _ _
STEWS AND OTHER CUTS
Breast-bone in_ _ _ _ _ _ _ _
Breast—boneless_ _ _ _ _ _ _
Flank Meat... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neck—bone In_ _ _ _ _ _ _ _ _
Neck—boneless.. . . . . . . . . . . . . . .
Shank—bone In_ _ _ _ _ _ _ _
Shank and Heel Meat—bone

less_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ground Veal and Patties— 

veal ground from necks, 
flanks, shanks, breasts, 
and miscellaneous veal 
trimmings..... . . . . . . . . . . .

VARIETY MEATS
Brains_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hearts_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kidneys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Livers_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sweetbreads_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tongues_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MEATS 
(In tin or glass 

containers)

Pigs Feet, boned Cutlets. 
Potted and Deviled

Meats_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sausage in Oil_ _ _ _ _ _
Tamales_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tongue, Beef_ _ _ _ _ _ _
Tongue, Lamb. . . . . . . . . . . .
Tongue, Pork_ _ _ _ _ _ _
Tongue, Veal_ _ _ _ _ _ _
Vienna Sausage_ _ _ _ _ _
All Other..

Points 
per lb.

3

4
4
2
7
7
6
7
7
7

3
4
4
6
4
3
6
3

8
7
6
8
7

6 
8 
6 
6 
8

4
6
5
5
6
4

6

6

4
5
5
8
6
6

LAMB
MUTTON

STEAKS AND CHOPS
Loin Chops_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rib Chops_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Leg Chops_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Shoulder Chops—blade or 
arm chops- - - - - - - - - - - - - - -

ROASTS
Leg—whole or part_ _ _ _ _ _
Sirloin Roast-bone in_ _ _ _
Yoke, Rattle, or Triangle

bone in_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Yoke, Rattle, or Triangle- 

boneless_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chuck or Shoulder, square 

cut—bone in_ _ _ _ _ _ _
Chuck or Shoulder, square

cut—boneless_ _ _ _ _ _ _
Chuck or Shoulder, cross

cut-bone in_ _ _ _ _ _ _
STEWS AND OTHER CUTS
Breast and Flank_ _ _ _ _ _ _
Neck—bone in_ _ _ _ _ _ _ _ _
Neck—boneless_ _ _ _ _ _ _ _
Shank—bone in_ _ _ _ _ _ _ _
Lamb Patties—lamb ground 

from necks, flanks, shanks, 
breasts and miscellaneous 
lamb trimmings_ _ _ _ _ _

VARIETY MEATS
Brains_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hearts_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Livers_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kidneys_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sweetbreads_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tongues_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BACON
Bacon—slab or piece, rind on 
Bacon—slab or piece, rind off 
Bacon—sliced, rind off_ _ _ _
Bacon—Canadian style, piece 

or sliced_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bacon—rinds_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bacon—plate and jowl 

squares_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FISH 
(In any hermetically 

sealed container)

Bonito_ _ _
Caviar_ _ _
Crabmeat... 
Fish Roe... 
Mackerel_
Salmon_ _
Sardines... 
Sea Herring 
Tuna_ _ _ _
Yellow Tail. 
All Other...

Points 
per lb.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5

7

6

8

5

6

5

6
6

11 
1

7
8
8

8
7
7

Points 
per ib.

3
3
6
3
4
6

3
4
6
4

7

COMMODITY Points 
perIb.

PORK
STEAKS AND CHOPS
Center Chops_ _ _ _ _  _ _ 8
End Chops _ _ _ _  ... 7
Loin—boneless, fresh and 

cured only_ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Tenderloin . ... .. 10
Ham, slices_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Shoulder Chops and Steaks.. 7
Bellies, fresh and cured only. G

ROASTS
Loin—whole, half, or end cuts. 7
Loin—center cuts _ _ _ 8
Ham—whole or half_ _ _ _ _ 7
Ham—butt or shank end_ _ 7
Ham—boneless_ _ _ _ _ _ 9
Shoulder—shank half (picnic) 

bone in. _ _ _ _ _ _ _ _ G
Shoulder—shank half (picnic) 

boneless_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Shoulder—butt half (Boston 

butt)—bone in_ _ _ _ _ _ 7
Shoulder—butt half (Boston 

butt)—boneless_ _ _ _ _ 8

OTHER PORK CUTS
Spareribs_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Neck and Backbones_ _ _ _ _ 2
Feet—bone in_ _ _ _ _ _ _ _ 1
Fat Backs and Clear Plates.. 4
Plates, regular_ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Jowls_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Hocks and Knuckles. . . . . . . . 3
Leaf Fat_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4

VARIETY MEATS
Brains_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Chitterlings_ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Hearts_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Kidneys_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Livers_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Tongues_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Ears_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
Tails_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Snouts_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2

FATS AND OILS

Butter*_ _ _ _ _ _ _ _ _
Lard*_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Shortening*_ _ _ _ _ _
Margarine_ _ _ _ _ _ _
Salad and Cooking Oils 

(1 pint=1 pound)—..

CHEESES*
Rationed cheeses include 

natural cheeses and prod
ucts containing 30 percent 
or more by weight of natu
ral cheeses.

COMMODITY Points 
psrlb.

Points 
per lb.

8
5
5
5

6

CHEESES*

Examples of rationed 
cheeses:

Cheddar (American)_ _ _
Swiss_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Brick_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Munster_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Llmburger_ _ _ _ _ _ _ _ _
Dehydrated—Grated_ _
Club_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gouda_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Edam_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Smoked_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Italian (all hard varieties).

READY-TO-
EAT MEATS

COOKED, BOILED, BAKED, 
AND BARBECUED

Dried Beef_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ham—bone in, whole or half.. 
Ham—bone in, slices_ _ _ _ _
Ham—butt or shank end_ _ _
Ham-boneless, whole or 

half_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ham—boneless, slices_ _ _ _
Picnic or Shoulder—bone in.. 
Picnic or Shoulder—boneless. 
Bouillon Cubes, Beef Extract, 

and all other meat extracts 
and concentrates_ _ _ _ _

Tongues_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Spareribs_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pigs Feet-bone In_ _ _ _ _ _

The point value of any 
other ready-to-eat meat 
item shall be determined 
by adding 2 points per 
pound to the point value per 
pound of the uncooked item 
from which it is prepared if 
it is sold whole, or 3 points 
per pound shall be added if 
it is cooked and sliced.

SAUSAGE

Dry Sausage—Hard: Typical 
Items are hard Salami,hard 
Cervelat, and Pepperoni...

Semi-dry Sausage: Typical 
items are soft Salami, 
Thuringer, and Mortadella.

Fresh, Smoked and Cooked
Sausage:
Group A: Typical Items are 

Pork Sausage, Wieners, 
Bologna, Baked Loaves, 
and Liver Sausage_ _

Group B: Typical items are 
Scrapple and Tamales. 
Souse and Head Cheese 
also Included_ _ _ _ _ _

Points 
per lb.

All 
8

CHEESES*

Greek (all hard varieties)!
Process Cheese_ _ _ _ _ _
Cheese Foods_ _ _ _ _ _ _

Some cheeses are not 
rationed. The important 
examples are:

Cream Cheese, Neuf- 
chatel, Cottage, Camem
bert, Liederkranx, Brie, 
Blue.

(For a complete list of 
cheeses not rationed, see 
the Regulations.)

iurihasei in bulk units containing more than fire (5) pounds (not subdivided into units of 5 pounds or less). For such purchases see Official Table of Trade Point Values. , 
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12 
9

11 
9
10
11
8

10

7 
8 
6 
2

9

8

4
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