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Isz Amerikos
■ NUSIŽUDĖ UŽ 

TĖVYNĖ
i ......................

Liūdėjo Paskui Savo 
Tėvynė, Nusižudė 
Drauge Su Vaikais

I ____________

Lake Preston, S. Dak. — Ne
pripratus prie Amerikoniszko 
budo gyvenimo, motere Henri- 
kio Stromburg, su savo trimi 
vaikais, nusižudė. Szeimyna 
pribuvo isz Vokietijos da priesz 
kare ir motere nuolatos kalbė
davo apie savo brangia tėvynė 
“Faderlanda” bet po kokiam 
tai laikui apsimalszino. Vyras 
pirko nameli su keleis margais 
žemes netoli pavietavu kapiniu 
kurias motere tankiai atlanky
davo pasimelsti už savo tėvus 
tėvynėj e nes tas primine jos 
szalele isz kur ji pribuvo.

Ana diena motere ilgiau už
truko kapinėse ne kaip papras
tai darydavo bet to niekas ne
suprato pakol vyras sugryžo 
isz lauko surasdamas ant stalo 
laiszkeli kuriame buvo para- 
szyta:

“Pamecziau szimta doleriu 
ant kapiniu, kuriuos susiczedi- 
nom ant užmokėjimo skolos ant 
namo. Nubodo man dabar visai 
gyventi ir liūdėti už tėvynė. 
Vaikai sutiko eiti drauge su 
manim in amžinos atsilsies ke
lione. Lai Dievas tave laimina, 
mano brangus vyre. Tavo myli
ma pati, Katre.”

Vyras užtiko keturis lavonus 
užtroszkusius, ant grindų, nuo 
gazinio pecziuko kurio visi 
kranukai buvo atsukti.— Taip, 
sugryžo in savo tėvynė bet in 
amžina.

Pirmas Szliubas In
Laika Szimto Metu

Sunbury, Pa. — Artimam 
kaimelyj Boyles Run, Metodis
tu bažnyežioje, atsibuvo pir
mutinis szliubas nuo jos uždė
jimo, in szimta metu. Likos su- 
vineziavota porele, Mare Tro- 
metter su Orvillu Reedea, abu
du isz Sunbury, R.F.D. 3. Toji 
parapija likos uždėta 1843 me
te ir buvo tai pirmutine pora 
kuri likos joje suriszti mazgu 
moterystes.

Amerikoj Randasi Tik 
Milijonas Bedarbiu

Washington, D. C. — Keli 
metai adgal, kada tai buvo di
dele bedarbe Amerikoj, dau
giau kaip deszimts milijonu! 
žmonių radosi be darbu bet 
sziadien, pagal apskaita sura- 
szu b juro, randasi tik vienas 
milijonas bedarbiu. Norints vy
ru susimažino ant 100,000 bet 
moteriszku darbininkių pasi
daugino ant 200,000. Darbinin
ku unija 1933 mete apskaitė | 
buk tame laike radosi be darbuĮ 
13,700,000 žmonių.

Vaikai Pardavė Sziupc- 
li Už 75 Centus

Tamaqua, Pa. — Du Brock- 
tono vaikai, 11 ir 12 metu, likos 
paimti in palicijos rankas ant 
tyrinėjimo už pardavima sziu- 
pelio nuo garines maszinos ku
ri prigulėjo prie Mary’d Coal 
Co., už 75 centus, del skuduri
ninko. Vaikai sake kad rado 
sziupeli gulinti prie kelio, pa- 
szauke skudurininką ir jam ji 
pardavė.

Kareivis Turi Barzda
Pėda Ilgio

I

Philadelphia, Pa. — Seržan
tas James Altieri, 23 metu, at- 
rasze laiszka ana diena pas sa
vo tėvus kuriame rasze buk jis 
randasi Tunisijoj, Afrikoje ir 
jog jam gerai pasiseka bet ar- 
sziausia yra kad neturi laiko 
nusiskust per ka jam užaugo 
barzda pėda ilgio. Taipgi raszo 
jog jis nesiprausė per du me
nesius nes neprieteliai neduo
da jiems pasilsio.

Daugiau Mylėjo Szuni 
, Ne Kaip Paczia Ir

Vaikus
Peoria, Ill. — James Gurner 

mylėjo daugiau savo szuni ne 
kaip savo paczia ir vaikus, taip 
pasakė jo pati sudžiui. Jos vy
ras pirkinėjo mesa ir kitus gar
dumynus savo szuniui bet nie
ko neduodavo ant maisto savo 
szeimynai.'

Sudžia nubaudė Gurneri ant 
50 doleriu bausmes ir kasztus 
o kad negalėjo to užmokėt, bu
vo uždarytas kalėjime. Kada 
apleidinejo suda, atsigryžes in 
paczia paszauke: ‘ ‘ Dusziuk, 
tik tu prižiurekie gerai mano 
szuni kada asz silsesiuosiu.” 
Žinoma, kad sziadien szuo ne
turi pastoges nes motere taji 
dykūną iszvare.

Iszsimaude Tėvo 
Kraujuose

Matamoras, Mex. — Jua- 
nos Torreon, jaunas ūkininkas, 
papilde szurpulinga tev-žudys- 
te, artimam kaimelyje, apie 
dvylika myliu nuo czionais.

Ūkininkas labai norėjo pra
lobti greitai ir todėl nuėjo pas 
kokia tai burtininke, kuri spė
jo ateitis del kvailiu idant pa
klausti jos patarimo. Burtinin
ke leipe jam iszsimaudyt tėvo, 
kraujuose ir pasimelst prie vel
nio. Jis paklausė burtininkes 
ir iszpilde jos patarimo.

Sugryžes namo, suriszo tęva 
ir perpjovė jam gyslas ranko
se. Tėvo riksmą iszgirdo arti
mas kaimynas ir rado sunu in- 
bridusi in krauja, prileista in 
vonia ir giedanti kaž-kokia tai 
dainele — ant garbes velniui. 
Sena tęva tuoj aus nuveže in li- 
gonbute o sunu uždare kalėji
me.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

ŽINUTES ISZ
UŽMARIO

PRISIUNSTOS
PER TELEGRAFO BIURĄ 

O. N. A.

London — Nuo kada Vokie
cziai pradėjo persekioti Žydus, 
50,000 isz ju pabėgo in Anglija 
kur pristojo in kariuomene pri- 
gialbet Anglikams kovot priesz 
Vokieczius.

New York — Jugoslavija, ku
ri yra užimta per Vokieczius, 
jau nuo dvieju metu, nepasi
duoda ir da vis kovoja už savo 
laisve ir beveik deszimtas pro
centas gyventoju jau likos isz- 
tremti per Vokieczius. Daugiau 
kaip 200,000 j u sziadien randa
si nelaisviu abazuose, Vokieti
joj; 200,000 randasi nelaisvėje 
Vokietijoj ir Italijoj; 32,000 
iszsiunsta in Serbija; 8,000 vai
ku perskirta nuo tėvu ir 38,000 
žuvo Kroecijoj nežine kur.

London — Du tukstaneziai 
Vokiszku kareiviu, kurie likos 
nusiunsti in garnizona Sarps- 
borge, Norvegijoj, pradėjo sa
vo szetoniszka darba. Ten mo- 
teres ir merginos nedrysta pa
sirodyt ant ulycziu nes būna 
užkluptos per kareivius ir su- 
žagetos o kada pasiprieszina 
jiems tai buna suszaudytos. 
Daugelis nekaltu žmonių buna 
nužudyti be jokios priežasties.

London — Szimtas kareiviu 
likos nužudyti per Lenkiszkus 
pasikelelius Lenkijoj, Lublino 
aplinkinėje. Kaimuocziai pasi 
prieszino priesz Vokiszkus ko
lonistus kurie atėjo užimti j u 
gyvenimus ir užmusze apie 60 
isz ju drauge su keleis virszi- 
ninkais.

London — Generolas Petras 
Kubiliūnas, narys Lietuviszkos 
tarybos del Vokiecziu, pasakė 
prakalba praserge damas Lie
tuvius kad laikytųsi su Vokie- 
cziais ir jiems butu prielankus 
ir kad nesiprieszintu jiems jo
kiu budu. Prakalba laike mies
te Panevėžyje. Ka turėjo dary
ti Lietuviai? Turėjo klausyti 
kalbos tojo Judosziaus.

Meile Kates Del Savo 
Kacziuku

Philadelphia, Pa. — Laik- 
raszcziai raszo apie nepaprasta 
atsitikima kuris atsitiko nese
nai artimam miestelyje Lands- 
downe. Laike užsidegimo vie
nos grinezios, visi žmones isz-
b ego laukan. Tame kate atbėgo spaustuvo “Olos Polsi” (Bal- 
isz lauko ir inbego in degan-Įsas Lenkijos), pradėjo mesti
ežia. Norints ja žmones sulaikė per langus bombas ir granatas, 
kelis kartus bet toji vis stenge-1 užmuszdami visus kurie rado
si gautis in vidų ant galo ja si viduryje ir užmusze visus 
paleido ir kate mėtėsi in vidų gyventojus artimuose namuo-
deganezios grinezios. Po valan- se, viso užmuszta 83 ypatos. 
delei žmones paregėjo ja isz-Į Bet in dvi dienas vėliaus, ta- 
begant visa liepsnose, neszant sai laikrasztis vela pasirodė 
dantyse kacziuka. Žmones už- ant ulycziu. Matyt kad Lenku
gesino liepsna ant kates kuri upas yra karsztas ir nepasiduo- Salamanca, kur visi namai su- ateityje, kada užsidirbsiu pini- toju pasiliko be pastogių nes 
iszgialbejo savo kacziuka. da jie savo nevidonams. Įgriuvo. gu, sugražinsiu tau skola.” visi namai buvo suszaudyti.

LIETUVIAI
PASIKELINEJA

Rommelis Bėga
Nuo Allijentu

Priesz Vokiecziu 
Valdžia

Stokholmas, Szvedija — Pa
sikėlimas Lietuviu priesz Vo- 
kiszka valdžia surūpino Vokie
czius. Kitados Lietuvei buvo 
prielankus Vokiecziams bet da
bar prieszinasi jiems visokiais 
budais. Tieji, kurde žino, sako 
kad Lietuvei buvo apgauti nes 
Vokiecziai nedalaike savo duo
to žodžio, prižadėdami Lietu
viams laisvia ir sutvėrimą savo 
valdžios.

Ergelei Lietuvoje prasidėjo 
kada Vokiszkas perdetinis, 
Wulff, Vilniuje, suszauke vi
sus aplinkinius gyventojus kad 
pristatytu jiems maisto ir kitu 
reikalingu dalyku bet priesz 
tai pasiprieszino žmonių vadai. 
Už tai Wulff paliepė suszaudyt 
kožna penkta Lietuvi, skaitliu- 
je daugiau kaip 200, kurie su
sirinko in Vilnių ant jo palie
pimo ir daugiau nesugryžo m 
savo pastoges.

Italija Bombarduota 
600 Kartu

London — Italija likos bom
barduota daugiau kaip 600 
kartu, per Allijentus ir Ameri
konus, nuo 1940, kada tai Mus
solini mane kad jau karę pasi
baigs. Nuo to meto Allijentai 
bombardavo Neapoliu 52 kar
tus, Catania 40 kartu, Comisa 
33 kartus ir Turiną 27 kartus. 
Allijentai bombardavo beveik 
visus svarbius Italiszkus mies
tus, iszskiriant Ryma.

Bolivija Iszszauke
Kare Vokiecziams

Washington, D. C. — Tele
gramai skelbia buk Bolivija, 
viena isz Pietines Amerikos re- 
publikos, iszdave kare priesz 
Vokieczius ir dabar prisidės 
prie szalies Suv. Valstijų ir ki
tu musu Allijentu ir kovos prie- 
czai Vokietija, Japonija, Itali
ja ir j u sėbrus.

Vokiecziai Iszžude 83 
Žmones

London — Kada Vokiszki 
Į slapti agentai surado slapta

Supliektas Ant Keliu Fruntu, 
Neteko Daug Kareiviu Ir Gink
lu; Rusai Plaka Vokieczius Iz- 
yume Su Didėlėms Bledems; 
Antras Amerikos Paskolos Va
jus Prasidės 12 D. Balandžio
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Kinai — Kinai užklupo ant 
:Japonu aplinkinėje Kinhawa, 
. kur užmusze apie 500 Japonu ir 
I paėmė daug kariszko materijo- 
lo.

Amerikonai bombardavo Kiš
ka ir Aleutiano salas, kur su
pliekė smarkei Japonus, pa
skandino kelis laivus su karei
viais ir bombardavo j u karisz- 
kas stotis suszaudydami daug 
eroplanu ir paėmė in nelaisve 
apie 500 Japonu.

Chungking, Kinai — Kinai 
susirėmė su 3,000 Japonu, prie 
Tsingtao, kur užmusze 500 Ja- 
poneziku.

London — Allijentai smar
kiai bombardavo miestą Nea-
poliu kur padare dideles bledes 
ir paskandino 24 Italiszkus ir 
Vokiszkus laivus.

10 Milijonu Lenku 
Be Tėvynės

London — Deszimts milijo
nai Lenku randasi be tėvynės 
tarp tuju daugiau kaip du mili
jonai randasi Vokietijoj, 5,- 
900,000 iszguiti isz tėvynės, 
860,000 randasi Rusijoj, 67,000 
Rumunijoj ir Vengruose, 5,000 
Anglijoj; 16,000 Amerikoj, 9,- 
C00 Afrikoj ir kituose sklypuo
se.

Kareiviai Gaus Maisto
Knygutes

Washington — Pagal val
džios nutarimą tai kožnas ka
reivis, kuris atsilanko namo 
ant keliu dienu, gali aplaikyti 
maisto knygute jeigu atsi- 
szauks in ofisą kur jas iszduo- 
da. Tokiu budu szeimyna karei
viu suezedins savo punktus ant 
maisto sau.

Greenville, Miss. — Motina1 i 
ir seszi vaikai sudege ant 
smert deganeziam name ant! 
ukes. Buvo tai Mrs. Ernestina 
Peyton, 26 metu amžiaus ir vai
kai, nuo 1 iki 9 metu amžiaus.

Santiago, Chile. — Smarkus 
drebėjimas žemes davėsi jaust 
czionais, kuris sukrėtė daugy
be namu, ypatingai miesteli

AFRIKA — Anglikai su pagialba Ameri
konu, supliekė Rommelio pulkus artimoje Ga
bes, isz kur Vokiecziai turėjo trauktis in sauges
ne vieta. Prie Chemsi Vokiecziai likos supliekti 
smarkiai netekdami daugelio kareiviu, ginklu ir 
amunicijos. Rommelio pulkai, artimoje EI Gue- 
tar taipgi panesze dideles bledes. Rommelis da
bar jeszko saugesnes vietos apsiginti nuo smar
kiu Allijentu užklupimu.

RUSIJA — Prie Donato upes ir Kubano 
Maskoiei cmarkei supliekė Vokieczius ir arti
nasi kasdien areziau prie Novorosisko. Musziai 
eina balose purvyno isz kur Vokiecziai negali
iszsigauti, palikdamas szimtus užmusztuju ir pa
likdami daugeli armotu balose ir ginkluotu tre
ku su amunicija. Rusai atėmė nuo Vokiecziu 
daugeli paimtos žemes kuria Vokiecziai buvo 
paemia kėlės sanvaites adgal. Apskaityta kad 
tuose musziuose žuvo apie 5,000 Vokiecziu, 
2,000 paimta in nelaisve ir beveik tiek sužeista. 
Taipgi atėmė nuo Vokiecziu keliolika kaimu ir 
miesteliu.

Szveicarija — Hitleris su Mussolinu laike 
posėdi Berne, apsvarstydami kaip apsiginti nuo 
Allijentu ir pasirengti ant užklupimo ant visos 
Europos.

Mažai Tokiu Vagiu
Sziadien Randasi

Hastings, Ind. — Seredoje, 
kokia tai motere pamėtė savo 
masznele su pinigais, kurioje 
radosi jos adresas. Ant ryto
jaus aplaike savo pamesta 
masznele ir popieras su laisz- 
keliu kuriame talpinosi tas:! 
“Guodotina ponia, atsiuneziu 
tau visa kita kas tavo maszne
le j e radosi, kuria pametei, bet 
40 doleriu, kuriuos radau masz- 
neleje nesugražinau nes man 
jie yra labiau reikalingesni ne 
kaip tau. Tikiuosiu, kad mano 
kalte man dovanosi kad pasi
laikiau sau pinigus. Kada nors

Laiszkas buvo puikiai para- 
szytas ir galima dasiprasti kad 
tasai žmogus buvo gero moks
lo.

34 Žuvo Su Paskan- 
dytu Laivu

Boston, Mass. — Submarinas 
paskandino Amerikoniszka ta- 
vorini laiva ant Atlantiko ma
riu su kuriuom žuvo 34 laivorei 
ir tiek iszgialbeta. Iszgialbetus 
surinko Angliszkas plaukentis 
laivas.

London — Per Angliszka 
bombardavima miesto Rotter
dam, Holandijoj, 20,000 gyven-
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Kas Girdėt Į
|nas geistu ji spirti su'koja. Jginet ant szliubo kuris ketino' Szis Maistas Dabar Paskirs- i

‘gaila tokio jauno

Keikia tai moterėlė isz 1 Ilino
jaus valstijos sudegino savo 
vyro medines ko j

moteres ? Kas-gi

ra ateiti.” Bet jeigu žmogus 
jrasensta tai žmones sako: ‘‘jau

nesmagumus '

kitokius ipapuoszus ir pai'belins orkt 
idant ji negalėtu eiti iii mies
tą? — Vai tos moterėles!

Kada mirtinai paszautas Mi- 
eziigano'banditas, Alike Lorents 
gulėjo ant mirtino .patalo ligon
buteje o vienatinis 'būdas isz-

Patterson,
■ isz (‘olumbia universistelo New

e, spėja 'koki bus automo-1 
kiliai už szimto metu. Pagal jo! 
s])oj;ma tai automobilei bus 
maži ir bus galima juos varyti 
ti'k (paspaudus guzikeli ir jie

a i
atsibūti už sanvaites laiko. Ke-1 
les dienas priesz szliuba, mer-j 
gina dagirdo buk jos mylimas 
pirkinėjo dovaneles ant iszmo- szaldyta, rūkyta,'bleszinesp nr- 
kesties todėl nuėjo in ta j a dali ba stikluose. Tai pa; -i.styta 
miesto kur jis gyveno ir prade- jautiena, versziena, avineziena, 
jo sznipinet apie mylimo gyve- kiauliena ir kita mesa kaip lie- 
nima ir da in laika dagirdo kad žuvis, smegenys, szirdis ii 
Stasiukas turi paezia ir du ma- visokiu rusziu deszros ir 
žus vaikus o vienas isz ju yra mišiniai valgia i ir sudėti 
tik dvieju menesiu amžiaus.

Stella tuomi labai perpyko 
, kaipo ir jo pirmutine pati ir 
abidvi užvede skunda priesz 
apgavinga vyra.

tytas (Racijonuotas)
man po 62 dolerius ant sanvai- 
tes o mano duktė 
riu ant sanvaites.

Ka Raszo

riant pau'ksztiena —

tai tik-

Pilozonas Ratilas

po 40 dole- 
Bet senis da 

dolerius

ui in paketa,” tai ir‘tuojaus 
iszima. Tai]) tai mano miela, su 
musu “kidais!”

— “Sei,” mano miela, ro
dos i'sztraukei tuos žodžius 
man isz burnos,—kalba drauge.

■ v i o ui- wn.ii/ 'iruinu. i iv-ULCll 

statomi virsz miestu ir bus ga
lima, važiuoti 150 myliu aut va
landos. Brangesni automobiliai 
turės po szesziolika ciliirderiu.

Su pagerinimu automobiliu 
ims 'pagerinta, ir plentai o ir 
sziadien turime geresnius (plen
tus ’kai]) turėjome kelis melas

inleidimas kraujo in jo šilima 
kuna isz sveikos ypatos, in li- 
gonbute -atsiszanke kokia tai 
pražilus moterc, paaukaudama 
ligoniui savo ikrauja.

Vėliaus dažinota kad tai bu
vo bandito motina! Taip,kožna 
motina yra pasirengus atiduo
ti nors ir paskutini laszeli krau
jo ant iszigialbejimo vaiko gy-

tai todėl nereikes sjtrendžinu 
in automobilius.

Kitas žmogus vėla prana-

rosime automobilius
szmotelio duonos senai moti
nėlei ir tėveliui!

k' io ms vigadoms.
Laike teismo Orvill Griffiths, 

23 metu žmogus, isz Stanford, 
Ind., kuris užsmaugė savo 19 
metu ipaczia, sake:

“Bijojau idant, mano ]>ati 
nepamestu Kri'kszczioniszka ti
kėjimą. ir nopal rotintu amžino 
iszganymo todėl ja nužudžiau 
ir tikiu tvirtai 'kad jos duszia 
nuėjo tiesiog in dangų.”

Kodėl tasai, tikejimisz'kas 
kvailys nepamislino kur jo du
szia eis po mireziai už nužudy
mą. savo nekaltos paezios?

vename ant svieto, visi iszimir- 
sime lyg tam laikui ir m‘maty
sime tuįii stebėtinu permainų.

Detroite vieszipatauja nepap
rastas papratimas kandidatu 
iii luomą moterystes. Viena isz 
tokiu, kokia tai Ada Szumski, 
i n puolė in dideli ii'žvydejima 
ir laike ibucziavimo atkando 
savo “neviernam” sužiedoti- 
niam lupa, o savo prieszininke 
tai]) snmusze kad reikėjo ja nu
vožt i in 'ligonbute.

įSa ligoki tęs, Mahanojaus jau
nikiai, idant toji liga’ neateitu 
in czionais nes 'kandidatu ant 
nukandimo lupu randasi czio- 
jiais daugelis.

Kokia yra žogaus gyvastis?
Žmogus ateina ant svieto be

ne-

ji nenoromis.
Laike jo buvimo ant szio 

šaulio, pereina jis daugeli 
pasisekimu ir nelaimiu.

Isz jaunu dienu vadina ji 
“anioleliu” o (kada, truputi pa
auga, vadina ji ‘‘velniuku.”

Apsivedęs, jeigu t uri szeimy-

netų ri szeimynos tai yra 
mylis.

kad jis yra ‘blogas gaspadori us 
o jeigu yra turtingu tai yra isz- 
mintingu ir neteisingu.

Jeigu užsiima politika, tai ji 
vadina “grafteriu” o jeigu in 
politika, nesimaiszo tai yra ne
geistinu itkesii.

Jeigu eina, in 'baižnyczia tai 
yra. veidmainiu o jeigu neeina 
tai vadina, ji netikėliu.

gei.ru tikslu lai įdaro tai tik del 
žmonių akiu o jeigu neduoda 
tai ji vadina, skupuolium.

Kada pasirodo pirma karta 
ant. szio svieto, kožnas geidžia, 
ji paimli in glebi ibet kada jis 
ptsisikiria su sziuo svietu, kož-

ras “ triubelis. ” “Boisas” 
man sako: “Mam, duok man 
penkis dolerius, nes turiu pirk
ti'savo “frondai prezenta” La 
eina in “armi.” Kita diena 
vela, sako: “Mam, duokie man 
deszimts doleriu ba turiu pa-

man dolerius'
bet juos

i. ana. diena, ponia 
l“.Jem,” kurios pasipažinojo da 
isz jaunu dienu. Abidvi radosi 
ant “kard partes” ir senei mo

val_; pažinstama.

Visu rusziu bleszinese žu-

nikytos
.ir 1.1, žuvies
ne drueziai užlip'dytose bleszi-' • c,n-

SILPNAS KUNIGAS 
I 
įjai kai]) sviestas, margarinas,

Protestone Mergina4aukai> virf-i
Pergalėjo Kataliku Ku

nigą Atversdama Ant
Savo Tikėjimo

/Nekurios musu Lietuvaites 
nori pasirodyt pažJnanczioms 
‘‘svietą” liet, tik ant nelaimes, 
ne visos moka, ne visos pažys-
ta svietą ir jo inteligenci
ja.” Kartais mėgindamos p-a- 
megždžioti to “.au'kszto svieto 
lianas” visai juokingoms ir ne- 
iszmanelems pasirodo. Tokios 
“netobulos inteligentikos” lan
kiai pasdidka iszjuo'.ktos per 
protingesnius žmones o jauni-

kili “monkiu” nes jos laiko no-

taisės merginas už ju neszvaru 
pasielgimą; žinomas dalvkas

Halo,” kai]) einasi
Ai įso

— Ot tik tai]) — atsake ponia
Jem.”
— Maniau, kad tau gerai

:mui ir saladu aliejai (mayon-, 
naise ir alyvų aliejus nepaskir-,Ras (

fabrikuosią.
4. Visokis suris, iszskiriant 

varszke ir smetonuota sūri. Pa
skirstomas suris inima 'daug 
rusziu džiovinto, sūdyto ir ki- 

kuri tos ruszies'kieto sūrio.
Bendri Paskirstymo 

Patvarkymai
Kai)) su mėlynoms stampoms 

kurios yra vartojamos nupirkti 
bleszinese ir gamintu vaisiu ir 
daržovių, raudonos stampos 
bus vartojamos del naujai pa-| 

maisto.

mat kaip yra

() sau turiu pirkti nauja ‘drese’ 
ir czeveryikus ir vos pasilieka 
man keli dolerei ant zoposties.

8 u mano mergaite irgi tai]): 
“Mam,” duok pinigu ant nau
jos “dreses, niu bet, niu Sta
kius” ir vis ka tokio naujo kas 
Nedelia. Kiek man indcda ‘mo

sai “vor” pasibaigs tai mano 
‘“kidai” isz,moks “seivyt” cen
tus,” liet vienatinis apsaugoji
mas tai yra iVmerikos Bonai ir 

kidai” negalesMarkes ba 
juos praleisti o po karei nors 
turėsim kelis

—■ O kiek tu turi t uju bo- 
nn ?— užklausė ponia “Jem.”

—■ Turiu apie deszimts.
— O mes turime dvide-

dolerius.

rosime tokius

Denver, Colo. — Miss Matil
da Frazier, Protestone, 
buvo dažiuretoja ligoniu pavie-j 
to ligonbuteje, nuo kokio tai 
laiko adgal suėjo su Katalikisz- 
ku kunigu Charles Manley, ku
ris atlankydavo ligonius toje 
paezioje ligonbuteje kur ji dir
bo. Kunigas pradėjo ja kalbint 
kad ji priimtu Katalikiszka ti-'skirstomo 
kejima bet Prctestonei tas la- Ežiais pu 
bai nepatiko o kunigėlis da vis sviest0, riebalu ir Lt. Jeigu 
turėjo vilti kad mergina persi- szoiimil,inike 110ri> jį (gali isz]eis- 
kriksztys ant Katalikes. Tan- ti visus jos raudonus įmuktus 
kiai jis ja atlankydavo tiksle’vie.n ti;k '(lel mesos arba jį ,gali 
pamokinimo tikėjimo, na ir da-' )W1<laiintį punktus pritaikinti 
ėjo prie to, kad kunigėlis pa- szeimynos valgymo inproezius. 
mylėjo mergina o ji tam visai! |>.lto;1] nauja programa var- 
nesiprieszino. Praėjo metas lai- lotojai neprivalo pasishkyti
ko ir geras kunigėlis paliovė kiek paskirstyto maisto imi 
sznabždeti merginai apie tike-'ant ranku ir kadangi War Ra- 
jima o kalbėjo vien tik apie |įon Book Two kuri turi kelis 
meile. ■ puslapius raudonu štampu jau

Ant galo, po metui laiko to- iszleista tad nebus užregistra
kio mokslo, abudu sutiko kad vimo.
geriau bus jeigu kunigas per- Raudonos Stampos Pažymėtos

'daugelio daigtu o kaip yra už 
daug, tai greitai pasileidžia, j 
Pas mus “litvisz pipel” tai vi-

— “Ju ar rail,” mano my
lima,— atsiliepė “Misis Pi.”

— Kitados mano senis par-

del mėsos,

(dolerius,—atsake ponia “Jem’ 
ilr to užtekdavo norslbuvo labai 
įsunkus pragyvenimas. Bei, 
nuo bado nepastipom ir kožnas 
turėjo “sziusus ir siutus.” Da 
bar mano “ boisas” parnesza

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes

Pranaszystes ::
—o---

■a tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

glite,
daug
daug
pranaszauta; tolia u s tos
pranaszyst.es pildosi.

Brisi u skite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

gana turimo geru, padoriu ir 
iszminlingii merginu ibet noriu 
nurodyti ant to, kad beždžion- 
kavimas 'kitu, jokiam ‘žmogui 
netinka — bukit* teikiu, kelkiu

savo paprotį ir luomą.
Inteligencijos kožnas, y patin

tai mergina, turi prisitureti isz-

d'žiavimo o tada, kožnas paguo-

pirkinei Bonu del suszdpimo 
musu “Junaitet S'teits. ”

— Gerai kalbi mano miela. 
Kaip manis'zkei pradės kada 
gaudyt centus tai ir aszpirksiu

“spendyf.”
— Tai yra geras “edvais” 

del visu motinu. “Gird bai mi
šinio.”

ir jus mieli 'skaity-

Jurs t r ui i

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

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

tis ant Protestoniszko tikėjimo 
ir su ja apsipaeziuos. Susižadė
jo su pavelinimu tėvu, kunigas1 
sutiko pamesti kunigyste ir su-' 
sijeszkos sau tinkama užsiemi-' 
ma. Per visa meta tasai veid- K,„vllile; |!„|i,ll,fži„ 4 (|., 
mainys pildė bažnytinius pri-' 
valumus norints buvo susižade-' 
jas su Protestone mergina.

Matydamas jog ilgiau neisz- 
laikys, nutarė imti szliuba ku
ris ana diena atsibuvo pas Ma- 
gistrata kur jaunavedis aplai- 
ke darba kariszkam fabrike 
ginklu.

“ A” Geros per Pirma Savaite
Bus galima vartoti skirtinga 

eilute raudonu štampu kas san- 
I vaite pradedant su “A” stam-

mos; Balandžio 11 d. sanvaite

viena sanvaite galima vartoti 
nauja serija raudonu štampu.

'Svarbu atsiminti kad verte 
Ikiekvienos eilutes štampu te
isiasi lyg menesio pabaigos^ vi-

i nėšio

Naminis Frontas 
Pryszakys

Ponia V. Marcinkevicziene, 
isz Nanticoke, Pa., raszo: — 
Persi] ira.szo.rn kad neprisiim
tom užmokesti greieziau už 
laikraszti “Saule” 'l.ol su szi noy,KZ|1] KUr|()j SV1(.S1 
Imszku dabar atsdygmam ant ko|lim|lii ||,|eszill(,se 
v,so meto. Mos mylimo labaih. val„omioji
skaitvti “Saule” ir aeziu jums > r i • vmi-n . ..n,•' ;bar paskirstomi. -Niekas nes
11 ”✓ Im lzo/1 i > no 111 • i i /i ' ... .

Paskirstymas (Racijonavimas) 
Mėsos, Sviesto ir Kito Maisto

rie-

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

No. 102 
minaliszka

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

No. 104

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Su

404 
50c 
kri- 
35c 
isz

44 pus. 15c 
istorijos apie

Kitais žodžiais, nesunaudo-
■ tas “A” štampas galima varto-1 
u. . ,į Ii ipo pirma sanvaite ir tas pats 
su 'kitoms “B”, “C”, “D”| 
stampos iszsibaigia ir tik “E”i 
stampos geros. Vėliau bus pra*

Kovo 29. d., Ibe raudonu stam- t
NEUŽTEKO VIENOS i,n isz War l?ati<>"Book Two- '

Punktu Verte Raudonu 
Štampu

Raudonos stampos spausdin- szo 
tos paeziomis punktu denomi- Preke 
nacijomis kaip mėlynos eilese' No- i puikus 
c-o-2-1 punktu Raudonu stam-i No 
pu kiekvienoje War Ration Gaižia

pa- 
35c 

Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 

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

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

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

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

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

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

Haremo nevalninke; Luoszis:
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .....................................15c

•s, svitslo ii kilo ])<l- i2Q pvj isįorjjog apie Valu-
maisto, kiclkvienas kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 

i .15c
| No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis

1 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

1 puslapiu .............................................. 15c
. . ... I No. 126 Penkios istorijos apie,

kabinta Sllia»szas daugiau kaip f)orag gyvenimas; Priversta links-j 
L50 daigiu su ju įpunktu verte, mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys1 

užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu .....................i............. 15c

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

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

No. 161 Keturios istorijos apie Ant

PACZIOS no kai]) vartoti jm,liktu štam
pas nes jos nuo Kovo 11 d., var- 

Gavosi Iii Kalėjimą įloja mėlynas Štampas. Netiki-

Detroit, Mich. — Ana diena'vartojima raudonu štampu bet 
stojo sude Stanislovas Jasin-(yra svarbu kad kiekvienas su
ski, 24 metu amžiaus, kuris tu- prastu svarbiausius inrodymus 
ri iszsiteisinti del ko suvadžio- i kaip jas vartoti. Mažai skirto
jo 19 metu amžiaus Stella Za-jmo yra tarpe pirkimo bleszine- 
zando, kuriai pasisakė buk jis'se ir ])agaminto maisto su me- 
yra nevedes ir prasze jos kadįlynoms stampoms ir pirkimo 
už jo teketu. Stasiukas pirkine-1 mėsos, sviesto ir kito naujai 
jo visokias dovaneles savo my-j paskirstyto maisto su raudono- 
limai ir lauke vineziavones die- mis stampomis bet daly.ka rai
nos. Mergina pradėjo pasiren- kia aiszkiai suprasti.

• 7 j
asmuo nepaisant metu arba vai-. puslapi“ 
gio inproeziu, pavėlintas lygu 
skaitliu punktu. Pirmam pa- ( 
skirstymo laikui, pradedant su 
Kovo 2!) d., kiek vienam asme-

svarais ir uncijomis, del kie 
vieno racijonuoto maisto.

Office Of War Information 
Washington, D. C.

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

mieras ir apie Bedali.
No. 129 Keturios

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

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

jPacziuo’as. 76 puslapiu..................20c Į prapulties kranto; Mistras ir Krepe-
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo- jszius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 

karnas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu......................................... 15c

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu: Stebuklas kuczios nakti.
Nikitas . 61 puslapiu .......... 1 5c

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’/t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................... 15e

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

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

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

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų apie

Gražios
Vargdienis Jonukas

..15c

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............25 c:

No. 166 Tr-ys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.....................................15e

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta. 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 12J 
puslapiu .............................................. 25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijui 
(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............25<*

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

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

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

Keleta Juoku ir Paveikto.
.................................................,15o

Adresas: >z 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna

gei.ru
pranaszyst.es


T ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

:: Senelio Pasiuntinys ::
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Kudlius tupėjo kieme uode
ga. prisėdės ir szildcsi saulėje. 
Viena akim debcziojo in visz- 
tas, aplink ji sukinejuses bet 
nedrystanczias per arti prieiti, 
kita, alkia sziaiip po kiemą žval
gėsi, domėdamos, įkas kur da
rosi.

Be triukszmo atsidarė gyve
namųjų namu durys bet Kud
lius tuojau pasuko galva in ta 
puse. Jis pamate Jonuką tik 
peržengusi slenksti, atsargiai 
beuždaranti duris.

Na, ka tas daro? Ko taip 
žvalgosi ir ka turi ipo skvernu ?

Apsidairęs aplinkui, Jonukas 
nuėjo greitu žingsniu per kie
mą už svirno, sukdamas in sza- 
li nuo Kudliaus, su kuriuo ne 
visai gerai gyveno. Mat, Jonu
kui nepatikdavo Kudliaus ilgos 
ausys ir tai, kad niekad glosto
mas nevingiuodavo jam uode
ga, nežiūrėdavo jam in akis — 
arba tupėdavo tai]) elgdavosi 
del to, kad manes turis dides
niu reikalu, ne kaip su tokiu 
vaik-palaikiu gaiszuot, ypacz 
tas vaikas seniau jam mokėjas 
ir gerokai insipykt.

'Po valandėlei Jonukas su- 
gryžo atgal'bet jau nieko netu
rėjo po skvernu; nuėjo už namu 
ir atsistojo ant didelio akmens.

Kudlius, palydejas ji akimis 
už kertes, atsikėlė isz vietos, 
dar karta apsidairo ir nutrip- 
cziojo už svirno — norėjo pa
matyt ka Jonukas tenai nune- 
szes paliko.

Pasznipinejas po paploksz- 
cziu akmeniu prie sienos rado 
ryszuli; apuostos sužinojo kad 
jame yra sviestainis. Nuspren
dė, kad ta diena negalima Jo
nuką isz po akiu1 paleist.

Paskui, šugryžes in kiemą, 
atsitūpė nickadejas kiek ar- 
cziau prie gyvenamųjų namu, 
kad galėtu matyt ir Jonuką.

Jonukas stovėjo ant akmens 
prie sienos szvcntadieniszkai 
apsitaisęs. Jo veidas buvo rim
tas. Jis žemai, gražiai lenke 
galva, kas karta, sakydamas:

— Laiba diena.
Paskui, kai tatai jautėsi isz- 

mokes, žemai nulenkė galva ir 
tarė:

— Laba diena! Ar jus esate 
Petras Sandvaldas ?

Ir tuojaus pats už ta Sand- 
valda. atsake:

— Tas pats esu, tas ipats. 
Praszau prisėst.

— Dėkui.
— Isz kur ateini ?
— Isz Serbių. Mane ežia at

siuntė tėvelis, liepe duot labu 
dienu ir pasakyt kad jis laukia 
Jus szias dienas atsilankant: 
turis būtinai apie viena reika
lą pasikalbėt.

— Mat kaip! Tai praszau in 
svecziu kambari turėsi pasilikt 
pas mus iki rytojaus.

Dar karta visa tai sukalbėjo. 
Norėjo dar ir treczia karta pra
dėt bet gryžo szienpiuviai isz 
lauko pusrycziu tai nutilo ir 
niekadejas atsisėdo ant ak- 
mens.

Visa tai buvo daroma del to, 
kad Jonukas ta diena buvo su- 
man.es patarnaut savo šuneliui, 
bet kad niekas apie tai nežino
tu, net pats senelis.

Jonas Serbe, senelis, buvo 
jau labai senas ir silpnas — tre
ti metai nesikele isz lovos. Jis 
nesirgo bet buvo jėgų nustojus

ir atmintis jam buvo susilpnė
jus. Kaip visi persene žmones, 
mėgdavo paniurnet; kai ko už
simanydavo, sunku birdavo at
kalbini. Nors visi kiek galėda
mi stengdavosi seneliui intikt, 
vis dėlto dažnai jis pamurmė
davo. Tik vienas Jonukas 'bu
vo jam tikrai geras, tik juo vi
sai pasitikėdavo.

Pavasari senelis buvo insi- 
dejas in galva, kad 'būtinai tu
ri pasimatyt su savo senu drau
gu Petru Sandvaldu. Ko isz sa.- 
vo draugo jis norėjo, tikrai ir 
pats gerai nežinojo; matyt, kad 
buvo labai jo pasiilges.

Isz pradžių tik isz tolo apie 
tai sunui užsiminė:

— Vasara turiu tiek sustip
rėt kad galėsiu pasiekt Petrą 
Sandvalda — turiu su juo pasi
kalbėt.

iSunus in tai valdydamos, 
kad nenusiszypsotu, atsake:

— Gerai, teveli.
Bet vasara atėjo o senelis ne

buvo ne tiek sustiprėjus kad 
galėtu ant kojų atsistot.

Viena, diena jis tarė sunui:
— Turi Petrą man pa'kvies- 

dint, noriu su juo pasikalbėt.
— Gerai, progai pasitaikius 

padarysiu, — atsake sūnūs.
Bet paskui Jonukas girdėjo, 

kai]) tėvas kitiems sake:
— Kur ta Sandvalda, tokio 

amžiaus žmogų, parsitrauksi 
isz taip toli.

O senelis vis minėjo savo 
dranga ir pageidavo kad grei- 
cziau jam pranesztu, kad nors 
su juo pasimatyt. Tiesa, iki jo 
buvo gana toli: vieszkeliu pus- 
treczios mylios bet tiesiog per 
miszika ir per kaina ir vienos 
nebūtu.

Tuomet ir parėjo Jonukui in 
galva nueit pas Petrą įSandval- 
da tiesiu keliu per kaina ir pa
sakyt jam senelio pageida vimu.

Todėl sziadien tokia slapta 
ruoszesi ir valgio jau buvo pa
sigaminęs. Pastovėjo ramiai, 
iki darbininkai padeja dalgius, 
pavalgė ir nuėjo pramigt.

Paskui greit nuėjo už svirno, 
pasiėmė ryszuli su maistu ir pa
sileido in kelione. Niekas to ne
pastebėjo tik vienas Kudlius.

Staiga jis pastate ausis. Mat, 
Jonukas pasuko in miszika ir 
pranyko tarp medžiu. Kudlius 
sulojo garsiai storu balsu.

Netrukus pasirodė ant duru 
slenlksczio Jonuko tėvas susi
raukęs, kad ji szno isz miego 
prižadino.

Iszgirdes duris varstant, 
Kudlius eme dar smarkiau lot, 
nubėgo galiuką takeliu iii kai
na ir atsigryžo.

— Tai bjaurybe szno! Visus 
isz miego prikels! — sumurmė
jo szeimininkas.

Bet Kudlius vela eme lot.
— Nurimk, bjaurybe! — 

szuktelejo szeimininkas ir pa
gavės akmeni mete in szuni.

Kudlius, uodega pabrukęs 
pasileido atgal in kiemą, atsi
gulė ir tik nepatenkintu žvilgs
niu paižiureo in szeimininka.

Kai darbininkai po poilsio tolyn. Czia. prisiminė, ka turis 
iszejo in kiemą, Kudlius vėl in-1 padaryt. Tai-gi sustojo, nulen-
irto lot in takeli, žiūrėdamas, ke galva:
Vyrai sužiuro in ta puse ir vie-1 — Laba diena. Ar jus Petras 
nas pasakė: 'Sandvaldas ?

I

— Ka. szuo tenai mato? Gal' — Asz, vaikeli, asz. Praszau 
koks valkata vela pasirodė, prisėst.
Bet szeimininkas in tai atsilie-' — Dėkui, pastovėsiu.
pe: I — Isz kur ateini ?

— Et, taip sau, nežino ko no
ris. Nutilk, visai be reikalo lo
ji-

Ir nuėjo visi in lauka. Kuo
lius vėl atsitūpė bet akiu nuo 
kaiuo nenulkreipilamas.

Kai darbininkai parėjo pietų 
tai Kudlius dar karta pamėgi
no triukszma kelt, nubėgo lo
damas galiuku in kaina ir tuo
jau atgal prie szeimininko, pas
kui karta in kaina ir vela atgal. 
Szeimininkas už tai dar labiau 
ant jo supVko, spyrė koja ir 
liepe nurimt.

Kai darbininkai iszejo sau, 
Kudlius, palydejas juos ilgu 
žvilgsniu, nutripseno uodega' 
pabrukęs, liežuvi nuo karszczio 
iszikiszes, kalno linkui.

Jonukas dažnai vienas sau 
kur'bastydavos, tai niekas jo ir 
nepasigedo. Tik pietus paval
gius motina paklausė:

— O kur tas mus Jonukas 
galėtu Imt? Ar nematėt kuris?

Niekas po pusrycziu jo ne
buvo mates.

— Gal 'pas seneli ?
Nuėjo tuojau in senelio kam

barį pasižiūrėt. Bet senelis ne
buvo mates vaiko nuo pat ry
to ir tada jis kasžin kur skubi
nosi.

Motina suėmė nerimas. iSzo- 
ko jeszkot visur, kur sūnelis 
galėjo 'Imt. Neradus pasiuntė 
viena isz merginu in kaimynus 
ar nebus tenai nubėgės.

Motinos nerimu ir kiti užsi
krėtė, (-me dairytis, kalbėt is.

Mergina., sugryžus isz kai
mynu, pasakė, kad tenai nieko 
apie Jonuką nežino. Tuomet 
visi pasileido jo jeszkot po vi
sas trobas.; pagaliau motina 
eme ji vardu szaukt. Paskui ja 
ir kiti, kur kuris buvęs, eme ji 
szaukt. Bet niekas neatsiliepe.

Tada szeimininkas prisiminė 
Kudliu.

— Ar nebus in giria nubėgės, 
kad szno sziadien taip keistai 
ten link lojo, bėgiojo ?

Tuojau visi prisiminė, kai]) 
tuomet 'buvo ir eme szaukt 
szuni; bet, įkeista, ir szuns ne- 
prisiszau'ke o jis niekad isz na
mu niekur noiszeidavo.

— Tai dabar nieko kito ne
lieka, kai]) mest szienavus ir 
eit jo po giria jeszkot.

* * *
Jonukas pasileido keliu in 

giria, priėjo labai statu akme
nuota kaina in kuri saule szvio- 
te visa jėga. Bet Jonukas nenu
siminė, eme drąsiai kilt auksz- 
tyn. Bet juo toliau ėjo, juo la
biau linko jo kojeles, juo sun
kesnes darėsi Ikelinaites. Paki
lęs iki puses kalno, turėjo su
stot ir nusivilkt szvarkeli. Už
simetęs ji ant rankos, nužings
niavo tolyn.

iPo valandos jau 'buvo ant 
kalno; toliau kelias ėjo miszku 
ii'k kiek kildamas auksztyn.

Jonukas atsisėdo. Buvo insi- 
t iki nes, kad dalbai* jau ne daug 
jam kelio liko. Kiek tos mylios 
but, gerai nenumanė bet netu
rėjo jau but arti namu buvęs, 
tik gerai kažin kaip toli. O gal 
jau buvo arti namu buvęs, tik 
gerai nebuvo apsidairęs.

Pasižiurėjo in prieki. Nieko 
piebuvo matyt, tik abipus kelio 
(giria. Gal reikia pasiskubint, 
kad bent iki vakaro nueitu.

Pakilo isz vietos ir eme bėgt

— Isz Sebbeju. Ateinu nuo 
senelio. Jis siunczia labu dienu 

l ir praszo ar negalėtumėt jo at 
lankyt: turis apie viena daly- 

! ka pasikalbėt.
( —Sakykit, sakykit. Tai pra-
szau in vidų, teks ir pernakvot.

Vaiko mintys sieke ir toliau.
Eina jis in svecziu kambari,’ 

ten ii vaiszina kava ir teszlai-1 . I 
niais. PaJkui vakare guldo m 
minkszta lova, aukszta, auksz-j 
ta...

Tik staiga isz po jo kojų pa
kilo tetirvinąs; jis iszsigandoj 
net aiktelėjo. Pažino, kad tai 
buvo pauksztis, bet iszgastis 
nuo to nepraėjo.

Minutėlė pastovėjo visai ty
liai, apsidairė. Pastebėjo, kad 
pamatęs kelia, aplink tik misz-' 
kas.

Kelias reikia vėl rast. Pasu
ko in szali, bet jau buvo nusto
jus 'drąsos, žengė lyg bijodamas 
kad szakele po 'kojomis nesn- 
braszlketu.

Ilgai taip ėjo. Keista 'kelia 
lyg žeme buvo prarijus. O ap
linkui taip nejaukiai tylu! Vai 
kas .krupeziojo, iszgirsdamas 
kai]) vovere skujas luksztenia.

Ėjo ir ėjo, vis greieziau, pa
galiau eme bėgt; raukėsi Jyg 
ketindamas verkt, nors aszaru 
nebuvo matyt, tik vis labiliu 
varėsi in sparta; atrodė, lyg bu
vo keno vejamas ir isz szonu 
puolamas; bego ir bego... iki 
užkliuvo už medžio szaknies ir 
krito in szilus po didele puszim.

Surikęs tuojaus atsisėdo: 
jam atrodė, kad įkas ji cziumpa.

Bet nieko arti nebuvo, vis 
dėlto jam atrodė, kad kas ap
linkui miszke jo tyko. Nedryso 
atsistot, tik palengvėle szliauže 
vis arczjau prie puszies, tary
tum, tas medis galėjo ji iszgel- 
bet.

Migai paskui sėdėjo po me
džiu, dairosi, žvalgėsi visas ne
ramus.

Tik iszgirdo ka užpakalyje 
brazdant.

Iszpletes akis insispraude iii 
tarpa szaknu. Tik sztai pasiro
de kažin 'kas didelis, juodas; 
vis artėja, bego prie jo...- Pas
kui aisz'kiai pamate iszlkelta 
aigsztyn uodega ir pora akiu, 
in ji maloniai žiurineziu.

Pasipylė jam. aszaros ir jis 
abiem rankom apkabino Kud
liaus sprandą.

Szi karta Kudlius nesiprie- 
szino; atsigulė szale vaiko ir

Augina Parsziukus Pri- 
gialbet Laimėti Kare

Gail Daly, studente ukisz- 
kam departamente prie Uni
versiteto, New Hampshire, 
užsiima auginimu szitu par- 
sziuku ir prisideda laimėti 
kare. Daugelis merginu szia
dien užsiima ukyste ant far- 
mu in vieta vyru kurie szia
dien randasi kariuomeneje.

ome laižyt jam veidą ir rankas.
Kita diena davė Jonukui ve

žimą ir vežiką nuvažiuot viesz
keliu ir paklaust Petra Sand
valda, ar galėtu atlankyti seni 
Joną Serbe.

į TARADAIKA g

Dievas yra geras ii* nuolaidus, 
Lyg laik, o buna ir rustus. 
Trys vyrukai Nedeldienio 

ne lanke, 
Subatos vakaru in karczemai 

nutraukė.
Apsiėjo ten labai bjauriai, 

Badai kaip Arkansu arkliai, 
l’ž tat po 25 dolerius kasztavo, 
Per ka ne aluczio neragavo.

Mat pinigu neturėjo, 
Pottsvilles kalėjime sėdėjo, 

Tai vyrueziai ir sarmata, 
Ir didele kuka.* * *

In viena, miesteli Oklahoma, 
Tankiai atsilankydavo sveczias 

pas žmona,
Atsiveža valgiu, 

Ir visokiu gerymu.
Per kėlės dienas neszinasi, 

Kaip du karvelei glamonisi, 
Ba tai ne bile kokis, 

Dideliu statosi ir žioplis.
Kožna, bobele toki mylėtu, 

Kad tiktai turėtu,
Juk kvailiu visur atsiranda, 
Tiktai tegul jeszkot pabando.

* * *
Du 'kalvei ant virsz kalves vie

noje vietpje insiga'vo, 
Dumples dūme, net dūsavo, 

Badai pats bosas nuo virszaus 
nuėjo,

Ir tuodu gizelius kai]) naguose 
turėjo.

Ant galo,
Meisteris nuo gizeliu in kaili 

gavo, 
Vienam su dažniu .mėlynai gal

va nudažė, 
Ir da terla gera i apdaužė.

G a s ] )a d or i u s ] >ali cm ona 
pargabeno,

Užbėgo ant virszaus net namas 
sudrėbėjo,

Palicmonai nesmagu padare, 
Kili]) tik duris atidarė, 

Rado prilieta alaus ir dažalu, 
Ir d a 'kitokiu smirdahi, 

Ant rytojaus sutaiką padare, 
Užmokėjo 20 doleriu ir in koza 

nuvarė.* *
Vyrueziai lukaut nuo Detroito 

bobų,
O nekuriu bobelių nelabu, 

V i en a s g i r t u ok 1 e 1 i s, 
Gerai užsitraukė,

Tik savo gaspadine už raperio 
patrauke,

Toji apskundė ji in suda, 
Ta girtuokli nebaga. 

11* ka u'ž tai gavo ?
U-gi ant pen'kiumenesiu in 

džela. insigavo.
Tas žmogelis turi paezia ir 

vaikus,
Badai laibai biednus, 

Kuriuos sziaip tai]) maitino, 
Kada apie juos atsimindavo. 
Dabar per penkis menesius, 
Motore kentės su vaikais 

vargus,
Jeigu nebotu girtuokliavęs, 
Butu iu džela. neinsigaves,

Dabar už tai paiku t a vos, 
Ant saves narakavos.

♦1********************'******«****'>*****

MANO SMUIKA_ 
♦T**t**T*«I**I**Z-<-*I*t>*I*-»>*X**l**>

“Atėjo laikas, paskutine va
landa, mano 'drauge, kada rau
du turime atsiskirti!... Turiu 
su tavim atsisveikinti... Dievas 
žino kai]) man liks tai padary 
ti. Užžavėjai mane... Tu, smui
ką, kuri 'buvai man draugu per 
ilgus metus, — linksminai ma
ne ]>er visas mano vargingas 
dienas. Tos stygos... tas malo
nus, linksmas, kariais graudi
nantis skambėjimas liejasi isz 
tavęs. Sziadien kankina mane 
tos mintys 'kad turiu tave par
duoti. Parduosiu tave už $500 
kad vengus tolimesnio bado ir 
didesnio vargo kuri sziadien
jaueziu. Seneliui be namu ir be 
szmotelio duonos yra tai didele 
suma pinigu. Ir ko-gi asz lau
kiu? Tu esi tik szmotelis me
džio su keletą skambaneziu 
stygų. Aplaikes tiek pinigu, 
apleiscziaii szita sulūžusia, se
nei apgyventa bakūžėlė; vieton 
sudžiuvusios duonos valgy- 
cziair gardžiausius valgius. 
Sunku bus su tavim atsiskirti... 
bet, tu neturinti dvasios, nejau
ti ne bado ne vargo o gal atei
tyje pralinksminsi kitus in ku
riu rankas pateksi.

M intys! Kam mane taip skau
džiai 'kankinai ? — ir dar įkarta 
perbranke stygas su pirsztais. 
Iszgirdes ta žavėjau!i'baisa se
nelis susijudino, vėl ima groti 
ir užmirszta visa savo varga. 
Pabaigęs groti padėjo smuiką 
ir 'klausėsi stygų tilstanczio ai
do. Po valandėlei vela paėmė 
smuiką ir pradėjo kalbėti su ja 
kai]) su žmogiszlka ypata.

“Ar asz tave inžeidžiau? 
Galbūt užgavau, norėdamas ta
ve parduoti. Ne, Neparduosiu! 
Tikiu kad turi jausmo, turi 
szirdi... Jau 35 metai kaip esi 
mano draugas. Beveik visas 
amžius praleistas su tavim. At
simenu ta sena krautuve kur 
asz tave gavau. Macziau tave 
ten daug kartu, žmones tave 
vartė, perskaitė inrasza “Cre
mona” .1731, pa klausdavo ver
tes, bet tave nepardavė. Myle-

Geriausio Sudėjimo
WAAC

Sztai geriausio sudėjimo ir 
sveikiausia eroplanu darbi
ninke, nare WAAC, pana Ja
ne A. Whiteman, szvies- 
plauke, 21 metu, kuri dirba 
eroplanu fabrike Consolida
ted Aircraft, Fort Worth, 
Teksuose. Ji perejo visus 
sveikatos tyrinėjimus ir pa
sirodė kad ji yra sveikiausia 
darbininke. Sveria 143 sva
rus ir yra 36 coliu apie kruti
nę.

jau tave kai]) ypata, tave, be 
gyvasties szmoteli medžio. Pra
ėjus kiek laiko savininkas 
krautuves nuseno ir nupuolė 
ant sveikatos. Jis žinojo mano 
patraukima. prie muzikos; pa- 
szaukes mane, pasakė kad do
vanos man viena smuiką. Jis 
nukabinęs nuo sienos padavė 
man tave kaipo dali palikimo 
jo turto. Koks man džiaugsimas 
buvo! Nusinesziau tave namo, 
grojau iki pusiaunakezio. Ei
damas gulti padėdavau tave 
szale lovos kad prisikėlus įgale- 
cziau tave paimti. Tuomet ne- 
bueziau tave mainės už di
džiausia karalyste. Bet... tada 
nejaueziau bado...”

Braukdamas stygas užsi- 
manste. Jam tas pragyventas 
laikas dabar pasirodė lyg sap
nas.

“35 metai kaip važinėjam po 
pasauli, datyrem gerumu ir 
kartybių. Karaliai, ubagai, visi 
neatsigerejo tavim ir klausė 
tavo balso.

Ar atsimeni ta teatra Berly
ne kai]) grojau “Sapnas?” 
Kaip toji gražuole mete mums 
raudona gele kuri užsikabino 
ant stygos; man paėmus ta gė
lė pairo ir pasipylė raudoni la
peliai prie mano kojų. Ar atsi
meni kai'p asz tuomet užgrojau: 
“Paskutine vasaros gele.” 
Jaucziau kad ta vakaru turėjai 
szirdi kaip ir asz, kada liejai 
ža vejant i baisa drebanezioms 
stygoms. Kasžin kodėl man 
gaila . pasidaro ir susijudinęs 
nepajutau kaip aszaros pradė
jo man riedėti per veidą. Pa
baigęs groti nusiszluoscziau 
aszaras pažiurėjau in ta mer
gele kuri greitai atsistojus su- 
szuko: “Ne! Ne! Tai ne pasku
tine vasaros gele.” ir mete 
mums bukietą raudonu rožių ir 
baltu žiedeliu.”

“Kasžin ar ji tave pamylė
jo ar mane? In trumpa laika ta 
gražuole mirė... Mirė gražioje 
vasaros saulėtoj dienoj. Ar at
simeni, mano drauge, kaip mu
du, nakti, didžioj tylumoj nu- 
eja ant jos kaipo papuoszem. ge
liu bukietais — atsisveikinę 
pagrojau “Paskutine vasaros 
gele.” Tu leidai savo graudin
ga baisa... Ali! tu smuiką, tos 
stygos... Tikiu kad tos merge
les siela apleido ja kartu su 
tavo stygų mirsztancziais ai
dais.”

Kita vakaru, man tave be
grojant kita mot ere mete mums 
gele, bet asz ja sumyniau ir su
trynimi. Ir kode! turi.gėlės žy
dėt jeigu toji gele, gražuole, 
jau mirus...

Nuo to laiko mums ne taip se
kėsi. Gyvenimas persimainė ir 
mano dvasia apmirė...

Senelis paėmė smuiką ir me
te ant kėdės; atsiminęs ka pa
dare, nori vėl paimti in rankas, 
kad sztai iszigirsta stygas lie
jant mirsztanti aida... Senelis 
drebaneziom rankom paemes 
smuiką prabilo:

“ Kai]) asz drysau sakyt kad 
tu neturi dvasios... gyvasties?! 
Atleisk man drauge, žmogus 
kuris keneziabada neatsako už 
savo žiaurumą. Ne! ne! Nepar
duosiu! Ko asz pykstu? Ka asz 
darau? Asz nemirsztu badu. 
Ne! Neparduosiu tave!

Ant rytojaus rado senelio la
voną, sustingusiomis rankomis 
apkabinęs savo numylėta gyve
nimo dranga — smuiką.

Seneli ir smuiką palaidojo 
drauge.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
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Žinios Vietines! ISZ LIETUVOS
T'

' ‘— Petnyczioje pripuola Szv. 
Marijos isz Egipto. Nedelioje 
yra Kanczios Nedelia. Panede- 
flyje Szv. Viktoro, kauk.

— Mieste, aut East End, 
randasi jauna-vedusi misi ūke, 
kuri badai labai nemoraliszkai 
pasielgineja, Skundu ant jo
sios sprando turime pilna gur- 
beli, o jeigu nepaliaus tai busi
me priversti placziau apie jo
sios gyvenimą ir naktinius 
bambiliavimus apgarsyti. Jo
sios jaunas asileliss žiuri per 
pirsztus ant josios pasielgimu. 
Cut it out Misis!

— Kunįgas Juozas Kon- 
czius, isz Mount Carmel, kuris 
dalyvavo 40 valandų atlaiduo
se, Szv. Jurgio bažnyczioj, She- 
nandoryje, praeita Utarninlka, 
taipgi lankėsi pas savo pažys
tamus Mahanojuj.

J Kazimieras Tresninas, 
78 metu amžiaus, miesto gyven
tojas per daugeli metu, mirė 
Subatoje, Pavieto ligonbuteje 
Schuylkill Haven, kur gydėsi 
kėlės dienas. Velionis gimė 
Lietuvoje, pribūdamas in Ame
rika 1900 mete. Jo pati mirė 
1917 mete. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos. Paliko tik
tai viena sunu Kazimiera, kuris 
gyvena po Nr. 811 E. Pine uly. 
L'ikoš palaidotas ant kapiniu 
Schuylkill Haven.

— Rože Abraczinskiene, mo
tina M. Grineviczienes, 517 W. 
Pine uly., staiga apsirgus likos 
nuvežta Seredoje in Locust Mt. 
ligonbute, in Shenandori, ant 
(gydymo. Vėlinamo greito pa- 
s'veikimo ir sulgryžiiimo namo.

—• Kun. P. Laumakis, pra- 
baszczius Szv. Kazimiero para
pijos, St. Clair, ana diena lan
kėsi su reikalais mieste. Kuni
gas Laumakis kitados buvo vi
karu musu Szv. Juozapo para
pijoj.

Sziauliuose Vaikai Gau
na Po Puse Litro Pieno 
Kas Antra Diena - Vo- 
kiecziai Dave Gyvento
jams Korteles Pienui 

Gauti, Bet Pieno 
Neduoda

2-tras Amerikos Paskolos

Lietuva. — Laikraszcziai 
szo, kad žiemos laiku dar 
biau trūksta pieno Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose. Net 
tu minimaliniu pieno kiekiu, 
kurie pagal korteles turėtu bū
ti iszduot'i mažamecziams vai
kams ir ligoniams, negalima 
gauti.

Pa v., apie Sziauliu aprūpi
nimą pienu praneszama, kad 
pagal korteles kasdien miestas 
turėtu gauti 4,000 litru pieno, 
tuo tarpu in diena gauna tiktai 
apie 1,150 litru.

Isz to ligonbutems ir invai- 
riems kariuomenes daliniams 
[t.y. Vokiecziu daliniams] dar 
paima 350 litru, o miesto vai
kams ir civiliams ligoniams 
pasilieka 850 litru. Dabar vai
kams iki dvieju metu amžiaus 
duodama po puse litro kas an
tra diena.

Tenka priminti, kad Sziau
liuose pri'skaitoma virsz 30,000 
gyventoju. Pieno taipgi kas
dien 'mies'tui pristatoma tiktai 
850 litru.

Komunistai Nužudė 4 
Meszkuicziu Gy

ventojus

BAISUS
ATKERSZINIMAS

Vajus Arba DraivasNužudeSavoVyra’Isz'
i Pjovė Akis, Nupjovė

traukdamas isz vietos atrėmė 
puolimą. Atrodo, 

Am er i k i e cz i a i nežinojo, 
kad jie atsilaikė priesz Vokie
cziu “nein veikimą 
divizija.”

Rankas, Kojas Ir 
Liežuvi

Ensenada, Mexikas.

iPonia M. Sakoczius, isz Wa
terbury, Conn., raszo: —• Pri- 
siuneziame užmokesti ant viso 

Į meto už musu mylima laikrasz
ti “Saule” kuri yra musu my

li imliausiu laikraszcziu ir sura- 
'mina nuliudusia szirdi tai kaip 

“iSaulu- 
tai tuo- 
szirdis.

1 įnik sima .

ateina musu mylima 
te” ir musu namelius 
jaus suramina musu 
Kai]) tai smagu, kai])

na kuria mes dabar

SHENANDOAH, PA.
— Daugelis žmonių dalyva

vo laidotuvėse Antano Sursevi- 
cziaus, 231 E. Oak uly., Seredos 
ryta, kurios atsibuvo su apei
gomis Szv. Jurgio bažnyczioj.

Gilberton, Pa. t Gerai žino
mas gyventojas, kuris kitados 
czionais gyveno, Antanas Les- 
kie, mirė Chicago j in kur iszva- 
žiiavo 40 metu adgal ir ten apsi
gyveno. Velionis paliko paczia 
Ona, kelis sūnūs ir dukteres 
kaipo ir seseres Zubriene, 
Frackvilleje, Bigeliene, Chica
goj ir broli Vinca.

Frackville, Pa. f Alese Pe- 
loskiene, sena gyventoja .szio 
miesto, mirė Nedėlios vakara 
namie po nr. 27 So. Broad Mt., 
ul'y. Velione gimė Lietuvoj, pri
būdama in Amerika da būdama, 
malža mergaite ir apsigyveno 
czionais. Prigulėjo prie Aprei- 
szkimo S.P.M. parapijos. Pali
ko dideliam nuliūdime ketures 
veduses dukteres, viena sunu 
ir szeszis anukus.

Neužmirszkite Guodotini S kai*I 1 ■ - •
tytojąi, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I I I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

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

:: 25? ::
SAULE PUBLISHING CO.,

■F“

Suvien. Valstijų Iždo Depar
tamentas pradeda Antra Mil- 
žiniszka Karo Paskolos Vaju 
Naminiame Fronte. Siekinis 
szio vajaus yra pardavimas 13 
Bilijonu Doleriu Karo Bonu,

I Taksu Taupymo Notų ir Iždo 
TH- *I Bonu. Iždo Departamentas la- .. .i praszo pilnos kooperacijos visu 

Amerikiecziu padėti jaunuo
liams kovos fronte per pinigisz- 
ka suszelpima arba finansavi- 
ma kovos užjurose.

Iki sziol, Amerikiecziai visu 
kilmių buvo labai laimingi tuo- 
mi, kad szis didžiulis atsitiki
mas nebuvo kovojamas Ameri
kos Suvienytųjų Valstijų žemo
je. Esame laimingesni negu 
Angli'kai, Rusai, Kiniecziai ir 
kiti Alijan'tai, kurie mate 
aszieS karo maszina savo žemo
je, mate jie savo namus ir 
ukes sunaikintas, miestus, su
bombarduotus, ju kultūrini gy
venimą suardyta.

Iždo Departamentas tikisi 
pilnos paszialipos arba koope
racijos kiekvieno szerininko 
kovoje už laisve. ‘Szerininku’ 
reiszkia kiekviena asmeni 
Amerikoje sziadien. Tas reisz
kia visus, kurie yra laimingi 
būti Amerikoj, tukstanezius 
myliu nuo tikros kovos.

Iszlaisviniimo kaina nepriete- 
liaus užkariautu Europos sza- 
liu, iszlaisvinti Czekoslovakija, 
Lenkija, Norvegija, Danija, 
Graikija, Jugoslavija, Ilolandi-

ja, Francija, Belgija, ir Rusijos 
užimta žemiu nuo aszJes gauju, Vokiecziu 
bus didi. Iszlaisvinimo kaina szie 
arba preke statys aukszta san- 
lyga krauju ir gyvybėms. Kai-

pra-
szi me pinigais Nulyginamai 
yra mažesne. Musu p raszo 
įpirkti lėktuvu ir tanku ir szau- 
tuvu ir laivu kad didysis isz
laisvinimo saugojimas nenu
stotu. Musu pras'zo pirkti ga
zolino ir duoti maisto, kuris 
yra reikalingas musu kovojan
tiems Alijantams.

Nėra jokio klausimo, kad 
musu jaunuoliai užjūryje pasi- 
szvenezia kovodami. New York 
Times, Kovo [March] 25 d., 
tilpo straipsnis ju korespon
dento su Amerikos daliniais 
Sziaures Afrikoj. Raszy’tojas 
gyrė narsumą musu kareiviu,... 
apie tai nėr jokios abejones.

Jis pasako kaip Rommelio 
“Paežeriai” pradėjo milžin- 
iszka Savo sargybia, vartodami 
Hitlerio tai]) vadinamus nein- 
veikiamus szarvuotus pulkus 
priesz Amerikos kareivius. Jis 
mate kaip Amerikos jaunuoliai 
nors apsupti, nepasidavė.

“ Asz maeziau ta kova,” New 
York Times korespondentas 
sake, “ir maniau, kaip dauge
lis, kad Vokiecziu szarvuotas 
pulkas pramusz musu divizija. 
Asz maeziau narsumu ir pasi 
ryžima eilinio kareivio, kuris, 
vartodamas ginklus ir nepasi-

New York Times rasze, kad 
tie jaunuoliai asztriai kovojo. 
Jie nežinojo .apie žodi ‘retreat’ 
[trauktis atgal]. Jie žinojo 
kodėl jie kovojo. Jie žinojo, 
kad jie kovojo už prislėgtus 
žmonos, už žuvusius draugus, 
už brolius faszistu kalėjimuose 
ir koncentracijos (nelaisvės 
vietosi] stovyklose Filipinose, 
Vokietijoj, Japonijoj ir Itali
joj-

i • v •szarvuota j Santiago danesza sekanczia zi- j
nia: Priesz kėlės dienas gyven
tojai mažoj miestelio Mescale
ro, labai sujudo kada dagirdo 
apie baisia žudinsta, kuri likos 
papildyta ant turtingo kup- 
cziaus Olivo Bernatillo, kurio 
lavona surado artimoje girrai- 
teje. Turėjo jisai ant saves 
brangenybių bet stokavo jam

I'11 i skaityti kaip ji visus mus su- 
| ramina. Duok Dieve kad “Sau
le” gyvuotu szimta metu o mes 
kol gyvi busime, tai skaitysime 
mylima “Siulute. ” Linlymc 
jums viso laibo.

Ginklai su kuriais jie kovojo 
Sziaures Afrikoj buvo nupirkti 
Amerikos žmonių Karo Bonais 
ir Ženkleliais arba, markoms. 
Pinigai labai roikalin'gi sziems 
užklupimamš nevidono. Mes 
negalime apvilti sziuos narsuo
lius,... jie mumis pasitiki. Jie 
kovoja iki paskutinio laszo 
kraujo. Mes negalime apvilti 
baimingus žmones užimtuose 
krasztuose. Jie žiuri in Ame
rika kai]) in vienintele szali 
kuri juos iszlaisvins. Negalime 
apvilti musu Alijantu! Jie ti
kisi gauti isz musu ginklu, kad 
gera, atlikti darba. Nusprens- 
kite dabar pirkti Amerikos Bo
nu vis didesnėj sumoj, kad 
greieziau užtikrinti pergale!

Office of War Inf., Washington, D.C.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, Tilžės spaudimo 
65c;ta pati gražiais celuloidos virszais 

i$1.75. Vainikėlis, maža maldų knyge-
liežuvio, akiu ir ranku, kas pa- le, misziu maldos su paveikslais, pa
rode, kad žudinsta likos pajpil- Pratu aPdaru 50c: Vainikėlis, juodais 

dyta ne del apipleszimo bet del' 
atkerszinimo.

Valdžia ant tuszczio stengėsi i oanujmiai x i auao&j 
surasti žudintoju, bet tik ana Elena pasaka 25c; 
diena virszininkas palicijos, 
aplaike laiszika kuriame isz-

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

; ir Naujo Testmento 25c; Mikaldos Pa
sakojimai Pranaszystes, 25c; Kantri

; Gudrus Piemenu
kas graži apysaka 25c; Vyskupo Va- 
lancziaus Pasakų Knygele 15c; Kaba
las su Saliamono Nosia 10c; Sapnu 

skaitė idant nusiduotu svar- Knyga su paveiks. $1.25; Apie Dangų 
i • •! ____Saule, Žvaigždes 10c;Sapnas Marijosbiam reikale iii narna po pa- ’ d_ ,, .. ..ant Kalno Alyvų loC; Gyven. Marijos 

duotu adresu ir tai tuojaus.'Kaino Alyvų 15c; Gyvenimas Marijos 

Nuejas ant paduoto adreso, ra
dosi namuosia “raganos” mo- 
teres vardu Tucomari.

“Buvau pati Bernatillo, kal
bėjo motere in palicijanta,— 'dalis I, 500 pusi., $1.85; Kapitonas 

sztai atmintis po juom.” Tai Veln,as> apysaka $1.25; Burtininkas 
. ii Burtininke, 35c; Ponsko Piloto Su

kalbėdama, atidarė kupara,'džios Galas 10c; Girtuokliu Gadzins- 

kuriame buvo akys, liežuvis 'ir kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pada- 

ir rankos nužudyto. |rymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt

Nedora mo'tere llkOiS uzdary- Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti 

ta kalėjime. Kaip tyrinėjimai skanesni valgiai ir visoki kepiniai $1;
_ • i 1 ** ■*> ma z 5Cparode, tai motere ’kentė ant pieras pylieczio 30c.

35c; Orakulas knyga visokiu inspeji- 
mu: planetų kazyru ir delnažinystes 
$3;Geografija, žemes apraszymas 464 
pusi., $3; Raistas, knyga apraszo lie
tuviu gyvenimą Chicagos stockyar- 
[duose, 356 pusi., $1; Istorija Abelna,

įAngliszkos kalbos 35c; Lietuviszka

Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti

Pamokinimai kaip gauti angelskas po-

sumiszusio proto. Nežili© ar 
neteko proto po papildiniui 
žudinstos ir tokio nelabo darbo 1 
isz priežasties iszmetinejimo 
savžines ar priesz paipildima

Patirta, kad 1941 mete, Bir
želio 26 diena, nuo Bolszeviku 
žudintoju žuvo keturi Meszkui
cziu gyventojai, kurio buvo 
žiauriai nukankinti Šilkmedžiu 
miszke, Lygumu vals'cziuje.

Nukankinti szie asmenys: J. 
Macziukas, J. Macziukas [An
trasis, ], A. Stcponaviczius ir 
P. Noreika.

'Nužudytoms aukoms paminė
ti pastatytas paminklas.

Berniukas Žuvo Nuo 
Granatos

Padegęs kaime deszimts me
tu vaikutis Stasys Prancke- 
viezius rado prie Neries kranto 
karo laiku pamesta granata.

Vaikutis bežaidžiant, grana
ta sprogo ir ji ežia pat vietoj 
visiszkai sudraskė.

Lietuvoje panasziu nelaimiu 
jau daug invyko. Neatsargus 
kareiviai granatas meto kur 
jiems pasitaiko.

BALSAI 
MUSU SKAITYTOJU

Antanas Czeipukaitis, isz East 
Greenville, Pa., raszo: — Pri- 
siuneziu tamistoms užmdkesti 
už laikraszti* “Saule” ant visu 
metu. Man labai patinka. “Pi- 
lozopas Raulas” ir kitoki nau
dingi straipsnei jusu laikrasz- 
tyje. Vėlinu kad Dievas duotu 
visiems darbininkams ir redak
toriui sveikata ir ilga gyveni
mą. Siuncziu kelis adresus del 
kuriu meldžiu nusiunsti kelis 
numarins “Saules” ant pažin
ios. '

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Ar tai teisybe ka jie sako apie
Kares

JIE SAKO

“Klausyk Vincai, asz girdė
jau kad ginklai reikalingi del 
musu vyruku, tai turime atidė
ti mažiausia po 10 centu nuo 
kožno dolerio isz musu pedes?”

TAI TEISYBE
“Tas teisybe, Juozai. Gink

lai kasztuoje pinigu. Po teisy
bei vienas deszimtukas isz kož
no dolerio, yra gana pigu užmo
kėti už savo laisve.”

JIE SAKO

“Kad mes nemokame tuos

Bonus?&

tosios žudinstos, užsidegdama 
neapykanta ir pavydumu ki
toms moterims su kurioms jo
sios vyras tankei draugavo.

Rado Skarba Senam
Kamine

Atlantic City, N. J.—Barney 
Oakley, suardydamas sena ka- 
mina senam name, kuri pastate 
jo diedukas kada miestas buvo 
da mažas kaimelis, staiga! pa
sipylė auksinei ir sidabrinei pi
nigai isz tarp plytų. Pinigai ra
dosi kamine gal daugiau kaip 
szimta metu. Isz viso radosi 
keli tukstaneziai doleriu, bet 
ant tikrųjų gilukningas žmo
gus nenori iszduoti kiek ju ten 
isz viso radosi. Auksą turės Z
atiduoti valdžiai už kuriuos 
aplaikys bumaszkas, nes szia
dien žmoniems uždrausta ture-

ŽOLES ARBATOS FORMOJE

Nervu ir nuo sutukimo po 85c; Insk 
|tu arbata, varo akmenėlius 60c;Krau- 
■jo Valytojas 60c; Kosulio, Kokliuszo 
ir Dusulio po 60c; Vandenines ir Szir- 
dies Ligos 60c; Pataisymui Vyriszku- 
mo 85c; Nuo Užsisenejusio Kataro
(hey-feaver) 85c; Nuo Cukrines Ia
gos (diabetu) 85c; Nuo Pražilimo ir 
|Plaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo isz 
burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų 60 
c; Palangos Trejankes (stambios) 60 
c; nuo sruugusio pilvo (heart-buru) 
85c; Pailiu arbata ir mostis po 85c; 
Puplaiszkes, Pelunas, Ramuneliai po 
25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltme- 
tes po 20c; Dzingelis, Debesylas, Cze- 
breliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle- 
les, Kadagiai po 25c. Visos žoles yra 
pakeliuose ir su nurodymais, nuo ko 
ir kaip jas vartoti. Adresas

M. ŽUKAITIS,
336 Dean Street - Spencerport, N. Y.
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pinigus del valdžios, bet po tei
sybei paskolinam juos Dedei 
Šamui, pagal mano nuomone.”

TAI TEISYBE
“Žinoma kad pinigus tau 

sugrąžys su procentu, už kožna 
3 dolerius aplaikysi adgal 4 
dolerius.” »

JIE SAKO
“Yra tai geras investmentas 

o jeigu paskolini pinigus De
dei Šamui, tai jis tau atmokės 
teisingai. ’ ’

TAI TEISYBE
“Ar žinai, kad kares Bonai

yra geresni už bumaszkas, nes 
juos gvarantina geriause val
džia ant svieto — ir tai atnesza 
daugiau pinigu.”

JIE SAKO

“Manau, kad daugelis žmo
nių sziadien turi kares Bonu, 
ar ne Vincai?”

TAI TEISYBE
“Daug žmonių? Klausyk, 

50 milijonu jau pirko tu j u bo- 
nu ir asz esmių vienas isz j u. 50 
milijonu žmonių negali būti 
klaidingi. ’ ’

ti auksinius pinigus.

Male Su Liežuviu Per
12 Valandų Be

Perstojimo

Milwaukee, Wis. —■ Mrs. St. 
Crolick, yra czionais žinoma 
kaipo geriausia malike liežu
vio szioje apylinkėje, pagal 
pripažinimą josios vyro ir kai- 

į mynu. Be jokios (priežasties ji 
pradėjo savo szunepoterius an
tra valanda naktyje ir nepa
liovė lyg lantros valandos po-

A ¥

į arba pradžia j
| SKAITYMO j 

...ir...
I RASZYMO j
J — s 
i 64 pus., Did. 5x7col.» 
t Tiktai, 10c. |
i — s 

"SAULI” I
į MAHANOY CITY, PA. »

Czedinkie Su Bonais Kožna Diena —Mažiausia 10 Procentą

SZITAS APGARSINIMAS LIKOS PAAUKAUTAS DEL 
SUSZELPIMO AMERIKOS ISZLAIMETI KARE PER 

į LAIKRASZCZIO “SAULES” REDYSTA

piet.
Vyras negalėdamas ilgi aus 

dalaikyti ipacziules klegejimo 
paszauko palicijanta kuris už
dare motere kalėjimo,, o kaip 
telegramas danesza tai mote
rėle badai da kalba ir visaip 
plovoje ant palicijos ir viso 
svieto.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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


