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Isz Amerikos TEISINGAS SZUO Nestebetina Kad Vyras

1

NEDAVE JAM 
50 CENTUta --

Sukapojo Paczia

Iszdave Neteisinga Pa
czia Savo Pono ir Jos
Meiluži Kurie Likos

Uždaryti Kalėjime

Nenorėjo Gyventi Su
Tokia Murze

ŽINUTES ISZ
UŽMARIO

Great Falls, Mont. — Kada 
Luke Medlord, 66 metu, papra- 
sze savo moteres idant jam duo
tu 50 cenut ant nusiskutimo, 
tai aplaike szuniszku poteriu, 
kokiu savo gyvenime da ne
girdėjo. Isz to kilo baisus bar
nis ir Luke negalėdamas klau
syti tolimesniu iszmetinejimu 
savo moteres, laike pasiutiszko 
ūpo, pagriebė kirvi ir sukapojo 
baisei motere kuri sziadien ko
voja su smerczia ligonbuteje. 
Luke gyveno su savo moteria 
49 metus. Vyras likos uždary
tas kalėjime. 

___

Jos Kailiniai Iszdave Ja; 
Vyras Paleistas

Philadelphia, Pa. — Jeva 
Pozalskiene apskundė savo vy
ra Vinca buk jis jai neduodavo 
užtektinai pinigu ant maisto ir 
apsiredymo. Vyras su paczia 
stojo priesz sudžia, kuris dirs- 
telejas ant apiplyszusio vyro 
po tam užmėtės aki ant puikiai 
pasirėdžiusios Jevutes su pui
kiais kailiniais, isztare tik tiek: 
“Nekaltas.’’ — Suprato kad 
motere melavo jeigu turėjo to
kius parėdus o vyras buvo pa
sirėdęs in sena siutą.

Millersville, N. J. — Szuo va
dinamas ‘ ‘ Gyp, ’ ’ yra daug isz- 
mintingesnis ne kaip kas sau 
mano. Jis yra numylėtu savo 
pono, Chick Conners ir ana die
na atsimokėjo jam tuomi, kad 
pasirodė jog jis yra iszmintin 
gesniu už savo pono paczia.

Conners dirbo darželyje prie 
savo namo. Patemino jis nepa
prasta pasielgimą szunies ku
ris tankei bego prie namo po 
tam pribėgdamas prie pono, 
garsei lojo, rodos melsdamas 
kad eitu in grinczia. Conners 
dasiprato kad namie j e turi bū
ti kas tokio nepaprasto ir nuėjo 
persitikrinti kas ten galėtu bū
ti. Ineidamas in vidų, isztikru- 
ju persistatė jo akims nemalo
nus regėjimas nes jo “mylima’’ 
pacziule radosi meilingam glė
byje ant sofkos, su burdingie- 
rium.

Apgavinga motere su burdin- 
gierium stojo sude už perlauži- 
ma 6 ir 9 prisakymo ir abudu 
likos nubausti ant dvieju metu 
in kalėjimą. Vyras dabar užve
dė teismą ant persiskyrimo nuo 
savo apgavingos moteres, 

____m*__________

Chicago, Ill. — Nuo dienos j 
savo apsivedimo lyg jos aplei-Į 
dimo per vyra, tai yra, in du 
metus, Stase Januszek niekad 
nesimaude. ir. nesiprausdavo, 
pagal pripažinimą jos vyro, 
kuris sudžiai kalbėjo:

“Buvo ji taip sumurus kad 
mane net szirpulei paimdavo 
kada ant jos dirstelėjau. Stuba 
taipgi buvo panaszi in motere 
o kada melsdavau jos kad isz- 
sziuruotu grindis tai ji mane 
keikdavo ir szokdavo in akis 
su nagais. Sudžia tai iszgirdes 
paszauke: “Gana, jau gana, su 
tokia motere vyras negali gy
venti todėl atskiriu tave nuo to
kios neczystos moteres ir gali 
pasijeszkoti sau szvaresne gy
venimo drauge nes su ja gal ir 
kiaule sarmatintusi gyventi.’’

PRISIUNSTOS
PER TELEGRAFO BIURĄ 

O. N. A.

London — Žinios isz Holan- 
dijos pranesza buk Vokiecziai 
perkele visus Žydiszkus ligo
nius isz tenaitiniu ligonbucziu 
ir neregius iszveždami juos in 
nelaisviu abazus. Daug isz tu j u 
ligoniu mire bet in kur juos isz- 
veše tai nedažįnota.

Washington, D. C. — Iszpa- 
nija priėmė 20 tukstancziu pa
bėgėliu isz Francijos, nuo kada 
Vokiecziai užėmė taji sklypą. 
Tarp tuju pabėgėliu randasi 
taipgi didelis skaitlis Ameri
konu. Didesne dalis isz tuju 
Francuziszku pabėgėliu isz- 
reiszke savo norą kovoti su Al
li j entais Afrikoj.

Skarbas Po Lova
LigonioO

Motere Kuri Gyveno
148 Metus

Pardavė Sena Ploscziu 
ir $300 Už 50 Centu
Hattiesburg, Miss. — Fer

nanda Sanford ana diena, czys- 
tydama narna, užtiko ant pa
stoges savo sena ploscziu kuri 
pardavė skudurninkui už 50 
centu, užmirszus kad jame bu
vo insiuvus in rankove 300 do
leriu. In dvi dienas po tam at
siminė ka padare ir nuėjus in 
palicijos stoti melde pagialbos 
sujeszkoti jos dingusius pini
gus bet lyg sziam laikui sku- 
durninko ne pinigu nesurado.

Havana, Kuba — Kubanisz- 
ki laikraszcziai ana diena skel
bė apie mirti baltos moteres 
vardu Guadalupe Sierra, kuri 
gyveno mieste Mazalilli, gu
bernijoj Orientie ant salos Ku
bos, mirdama susilaukus pui
kaus amžiaus 148 metu. Ji gal
buvo seniause motere ant svie- ir namu, kuriuos jis apvoginejo 
to. Paliko ji 342 impedžius po 
visas dalis svieto. Jos laidotu
vėse dalyvavo visi miesto gy
ventojai.

Southridge, Pa. — Benas Ro- 
kovski apsirgo ant tifuso ir li
kos nuvežtas in ligonbute. Tu
rėjo jis su savim geležini maža 
kupareli kuri liepe padėti po 
lova. Laike ligos jis tankei pa- 
szokdavo isz lovos ir apimdavo 
kupareli. Daktarai ant galo nu
žiūrėjo jog tame kas tokio ne
paprasto ir paszauke palicija. 
Kada kupareli atidarė, rado 
jame daug visokiu brangeny
bių kuriu verte daejo ant de- 
szimt tukstancziu doleriu. Val
džia viską paėmė po savo globa 
o Rokovski uždare ligonbutes 
kalėjime, po priežiūra palici- 
janto kad jis nepabėgtu. Pasi
rodė kad visos brangenybes bu
vo pavogtos isz daugelio sztoru

London — Daugiau kaip 5,000 
Grekiszku Žydu, isz Salonikos 
ir Arenu, likos iszvežti in Len
kijos nelaisviu stotis. Tieji 
vargszai likos iszvežti gyvuliu 
vagonuose. Didesne dalis isz j u 
buvo po 40 metu ir daugiau, 
kurie mirė kelionėje o szimtai 
vaiku pasiliko vos gyvi. Ju pa
dėjimas buvo apverktinas.

Holandija — Vokiecziai už
draudė czionais skambint baž
nytinius varpus ant pamaldų. 
Tūloje bažnyczioje Kethele, za
kristijonas intaise reidio su 
skambancziais varpais kuri in
dėj o in bokszta ir dabar reidio 
skelbia gyventojams laika ant 
pamaldų. Taji baisa galima 
girdėti net už asztuoniu myliu.

:r*«

Linksma “Alleliuja” 
Visiems!

Mieli skaitytojai ‘Saules,’ 
priimkite nuo mus, szirdin- 
gus velinimus ant sziu svar
biu szvencziu, “Prisikėlimo 
V. Jėzaus Kristaus.’’ Lai 
Jis suteikia jums sveikata, 
ilga gyvenimą, nuszluosto 
aszaras jusu nuliudimuose ir 
kad ateinanczios Velykos 
butu linksmesnes ir Kare in 
ta laika pasibaigtu ir sugra
žintu musu vyrus ir sūnelius 
sveikus ir gyvus,— nors ne 
visi galės to tikėtis idant su
laukti kitu szvencziu sveiki!

Viso gero vėlina szirdingai, 
Iszdavyste “Saules.’’

Geras Budas Užlaikyti 
Motere Namie

per kelis metus.
_______

Avinukas Su Keturiom 
Ausimi

London — Danzigo aplinki
nėje Vokiecziai pradėjo trauk
ti mažus vaikus nuo 10 lyg 14 
metu, kuriuos siuntinėja ant 
ukiu prie visokiu darbu ir kasi
mo bulviu. Vaikai yra tikri ne
laisvei ant tu j u ukiu ir aplaiko 
mažai valgio ir yra beveik pus
nuogi.

Amerikonai Neteko Lyg Sziai 
Dienai 5,372 Kareiviu0

Dideles Bledes Amerikonu Bet
Už Tai Smarkei Atsimokėjo 
Jie Vokiecziams; Vokietija 
Bombarduota Kaipo Italija 

Ir Francija 
---- - *

Orine Kelione Pasibai
gė Ant Medžio

z

Laike manevru su parasziu- 
tais Louisianoje, szitas lekio- 
tojas užkibo ant medžio ir 
turėjo szauktis pagialbos sa
vo draugu kad ji paliuosuo- 
tu isz tojo medžio. 

____

AFRIKA — Nuo kada Amerikonai pra
dėjo prigialbet Allijentams Afrikoje, lyg sziai 
dienai neteko 5,372 kareiviu — 903 likos už- 
muszta, 3,610 sužeista ir 859 dingo. Bet už tai 
smarkiai atsimokėjo paimdami 5,680 Vokiecziu 
ir Italu in nelaisve, sunaikino 69 tankas ir paėmė 
250 armotu.

LONDON — Amerikoniszki ir Angliszki 
lekioto jai paleido tukstanczius bombų ant dide
liu miestu Pilseno, Manheimo ir Ludvighaven 
kur radosi dideles dirbtuves ginklu ir amunici
jos bet 16 eroplanu nesugryžo in savo stotis. 
Anglikai taipgi bombardavo Palermo, Sicilijoj, 
kur bombardavo daugeli dirbtuvių ir paskandi
no 85 transportinius laivus. Sardinijoj paskan
dino tris Vokiszkus laivus su kareiviais.

Madison, Wis. — Ūkininkas 
Daniel Wortman, penkes mylės 
nuo czionais, turi ant savo ukes 
eruka kuris turi ketures ausis 
ir du gerai iszsivyscziusius 

į stuobrius, rodos kad du erukai 
i yra suaugia in viena. 

___ __

Užkasė Savo Anūkėli 
Ant Kiemo

Allentown, Pa. — Ūkininkas
Jack Sebrin likos aresztavotas 
ant paliepimo paczios kuri vos 
dasivilko in miestą, apsakyda-l 
ma palicijai apie jo pasielgimą 
su ja per savo vyra kuris pri
kaustė ja prie grindų ir taip ja 
laike per dvi paras.

Vyras iszaiszkino palicijai 
del ko taip turėjo pasielgti su j 
savo jauna motere kuri yra j 
penkiolika metais jaunesne už ton ir jo motere prisipažino buk 
ji. Vyras sake kad jo pacziule * užkasė naujai gimusi kūdiki 
nenorėjo nieko dirbti ant ukes, kuri pagimdė ju duktė, 17 me
tikiai nuolatos zulino in miestą tu amžiaus. Diedukas iszsikal 
ant szokiu ir draugavo su jau-!binejo buk kūdikis mirė nuo , .. . ..

, . . ? ... I , . ....... . . ., te baisiai laike ilgos keliones,nais vyrukais ir kareiviais o drugio. Apie kūdikio mirti tik , ., , . ,. . x . , ., . . . v ,i , , , , , , x | ne aplankydami maisto ne van-,IiC'Jidant ta laikyti namie ir uz tai tada dazmota kada daktaras ,J J j i dens.
nubausti, buvo priverstas pri atvažiavo atlankyti ligonia ir 
kaustyti ja prie grindų bet1 užklausė ar kūdikis buvo svei- 
sziaip pasielginejo su ja dorai kas ir prisispyrę ji pamatyti, 
ir duodavo jai kogeriausia vai- Diedukai prisipažino prie žu- 
gi. Motere pati prisipažino kad1 dinstos ir valdžia atkasė kudi- 
jos vyras yra geras. Vyras Ii-į kio lavonėli idant isztyrineti1 
kos paleistas ant liuosybes.

Ana diena daugiau kaip 600 
eroplanu užlėkė ant Vokiszku 
dirbtuvių kur buvo dirbama 
ginklai, amunicija, submarinai 
ir eroplanai, iszneszdami juos 
in padanges. Isz tojo skaitliaus 
36 Allijentu eroplanai nesugry- 
žo. Allijentai taipgi bombarda
vo svarbes vietas Francijoj.

Rusiszki eroplanai taipgi už-

Hastings, Ohio — Roy Hor-

priežastį jo mirties.

WASHINGTON — Amerikoniszki lekio- 
tojai bombardavo sala Kiška, Aleutian salose, 
net 13 kartu in viena diena, paskandydami pen
kis laivus. Naujoj Gvinoje taipgi paskandino 
kelis laivus.

Rusai in laika trijų dienu supliekė baisei 
Vokieczius užmuszdami 6,200 ju kareiviu o ant 
Kaukazo užmusze apie 2,000 paimdami daug ju 
in nelaisve ir daug visokiu troku su amunicija.

NEW YORK — Amerikoniszki pakrasz- 
cziai yra gerai apsaugojami nes Vokiecziai ker-

Stokholmas — Penki Len- 
kiszki nelaisvei pabėgo isz Vo
kietijos ant laivo ir sziadien 
randasi Szvedijoj. Tieji varg
szai nevalgė per kėlės dienas ir
buvo beveik pusgyvi kada ju*os klupo ant pakrasztiniu Vokisz- 
la.voriai užtiko ant dugno lai- ku miestu, padarydami milži- 
vo. Iniszkas bledes. Badai Vokiszki

□ j reidio praplatino žines kad ju SZ1II3 kad pradės skandyti laivus kurie gabena
London-Daugiau kaip 45,-'tėvynė smarkiai nukentejo ir . ,, • f ,r;m,ri Rpf Amp.
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vežti in Vokietija prie visokiu'tuju užkiupimu. irikonai yra ant to pasirengia ir laukia Vokiszku
sunkiu darbu. Visas j u turtas į ------- _ Į « .
likos užgriebtas arba sunaikin-1 Hitleris laikys susirinkimąSllbUiailllll. 
tas. Isz Balkanų likos iszvežta £U savo kariszkais perdetiniais 
apie 5,000 Žydiszku szeimynu, a?le apsigynima ir smarkesni

London — Daugiau kaip 45,- tėvynė smarkiai nukentejo ir
f •t 1 1 *1’1 • ! J X ■* «-» 4-1 <-» i Ittti 1 /vi n/m

Daugelis Vokiszku ir Italisz-j New York — Reidio isz Ja-
gyvuliu vagonuose kurie ken- kovojimą priesz Ąllijentus. Ta- ku kareiviu pasiduoda, ant ka-į ponijos danesza buk Japonisz- 

__  — _ - I f r* -i/m l-r- 4* 1 Eli 4 -j z*] 1 A v./-.™ 1 itlrrv A -fv^lzAI A fl AH 1 O 11 VA £1 Ir--, A’TTVTAV
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Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.

i posėdis ketina atsibūti die- 
jo gimimo sukaktuviu 

JJtarninke. Hilteris jau mato 
bausmia Dievo ir turės neužil- 
gio pasiduoti arba matyti savo 
tėvynė liepsnoje ir visiszkai su
naikinta o tada užims ilga lai
ka pakol 

i ant kojų.
Vokietija vela stos

res lauko, Afrikoje, nes jau ne- ki gyventojai yra didelėj e bai- 
turi pajiegu kovoti toliaus. meje kad Amerikonai vela už- 
Matydami kaip Allijentai pasi- 
elgineja žmoniszkai su savo ne- 
laisveis, tai vietoje kovoti lyg 
paskutiniam, kaip jiems pa
liepta, tai pasiduoda gervalei 
nes žino kad bus gerai maitina
mi ir prižiuromi.

klups ant Japonijos kaip tai 
nesenei padare.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI?



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdei
įdaryma man senos maldakny
ges kuri dabar iszrodo kaip 

Kongresmenas Willis, isz lu- nauja. Patariu visoms motere- 
dianos, padavė užmanymą iu lems kad nusiimsiu savo senas 
Kongresą 'kad pereitu bylas,1 maldaknyges ant. apdarymo isz 
kuris užmokėtu laikraszczia.ms ]<o ])lls ]aiJaj užgamadintos kaip 
už visokius skelbimus kokius ir asz esmių.” 
valdžia siuntinėja ant. patalipi-1 --------::--------
nimo laikraszcziuose. Lyg szia-j Kantrybe del moteres yra 
dien laikraszcziai talpindavo priderancziausiu daigiu, visa- 
visokius valdžios skelbimus už nie ir visur ji turi kantrybes

'1 „ ' ******************************************'>£***',<******■ ožiai Ka. raszo ponia įhizoieia
Blass, isz Detroito, Mieli, apie įsZreiSzkimaS ApelSU 
apdaryma jos senos maldalkny-, e e \ •
ges: “Acziu jums grąžei už ap-Į Didžiosios Sanvaites

--------t

DASKUTINE sanvaite Gavė
nios va,dinas Didžioji San

vaite isz priežastie-; dideliu 
'slaptybių Kanezios ir Mirties 
| Isz.anvtnjaus kurioje tai sau- 
vaiteje ba'žnyczia tai apvaiksz- 
ezioja. Toji sanvaite praside
da su Verbų Nedelia kuri mums

nota. Skaito pasza pagal Evan
gelija Szv. Jono'kuris neaplei-j 
do Kristų lyg prikalimui Jo 
prie kryžiaus. Toliaus buna at
kalama maldos už visas Baž- 1 nyczias Szv. ir už visus žmones 
kaip tai Kristus panesze smcr- 
ti ant Kryžiaus del viso svieto.'

Stotis Pataisymui Sugedusiu Eroplanu Į mui, aprengimui ir transporta
vimui vyru kurie vartoja sziuos

dylka, bet tiek daug ju siunti- turėti.Kantrybe viską pergali, primena injojima Iszganvto- 
nejo kad laikraszcziai negali kantrybe jai nupina -puikiau- jais in Jeruzalema., kėlės -die-

Kunigas nusiduoda prie'pasza-’ 
limo altoriaus kur randasi Szv. i

spėti dėt juos in laikraszti ir šia vainiką, kaipo ženklą Krik- nas priesz Jo mirti. Ta ja tai 
kitus inmesdavo in gurbą. |szczioniszkos tiesos. Kantrybe!diena kunigas paszventiiia. vcr-

Ypatingai sziomis dienomis, moteres veidą dailina ir jai has ant atminties kada inkelia-
.laike kares, laikraszcziai aplai- duoda paveiksią aniuolo.
ko visokius skelbimus kurie už- Tiktai dorai užauginta mo te
ima redaktoriams daug laiko ir rega]i taja cnata užlaikyti, isz 
skausmo galvos o ypatingai ;Sukeziu ir apgaviku tėvu mie- 
svetimtautiszki ilaikraszcziai |]iatlos ,gera motere negali Imti, 
kurie turi perdėti tuos skelbi- Augdama latrysteje, prigeria 
mus ant savo kalbos ir praleis- pati t()S laĮrys(e. o Į)as'kui ant
ti daug laiko nuo savo darbo. savo vyro iszveria. Baimei ir

vo iii Jeruzalema su linksmu 
pasveikinimu jaunu ir senu gy
va ntojii tarp szauksmn: Hosan
na, (garbe) Simui Dovydo!”

Po piet Didžioje Seredoje, 
Didžiajam Ketverge ir Didžio
je Pelnyczioje atsibuna apeigos 
vadinamos “Tamsioji Jutri-

Sakramentas ir nunesze Ji in 
Didiji Altorių. Dabar praside
da Miszios paszventinimo visu' 
aiJku (missa praesanctificato-1 
rium). Ne yra. paprastos Mi- 
szios nes nebūna joje konsekra
cijos nes tik panaszi Miszias 
Szv. lodei kad Kristus laja die
na pasiaukavo numirt, ant Kry
žiaus.

Pagal musu papratimu, pra-

ginklus.
Office Of War Information 

Washington, D. C.

Atmink, Krikszczione,
Ka Jėzus Kentėjo!

-----------------+ ——

Atmink, Krikszczione, ka Jėzus 
kentėjo, 

Kada, del musu krauja Savo 
, liejo,

Nuo sugavimo atilsio negavo,
Iki įsmerczio savo. 

Pirmiausia darže buvo 
pabuczi uotas, 

Ten nuo Judosziaus Žydams 
is'zdu otas, 

“Czia Meistras mano, Ta, 
veskit sugavę, 

Tszbegt nedavė.

Užeina klausym as: “k ok i a 
gerbuve 'bus po sziai karei ant 
svieto?” Žiaunai sziadien skel
bia visaip, kada ir kur ikare pa
sibaigs ir ar bus laimėta. Vieni 
spėja kad po karei bus 'didele 
depresija kuri gali pasibaigti 
revoliucija beveik visuose skly- 
puse. Kiti yra tosios nuomones 
jog kada puls paskutinis szu- 
yis, užstos tik trumpas sustoji
mas blogu laiku ir gerbūvis už
stos pilnu begiu.

Charles F. Keterring, pir
mininkas General Motors kom
panijos, tvirtina kad negalima 
tikėtis jokiu stebuklu po sziai 
karei. Negalima tikėtis nepap
rasto gerbūvio bet ir nebus ’bė
dos, kare nebus laimėta su nau
jo iszradimo ginklu 'liet su isz- 
minczia ir kareiviais. Gal per 
koki trumpa laika padėjimas 
sklypuose bus suvaržytas, 'bet 
tas pereis ir viskas ateis prie 
tvarkos, darbas padidės nes 
reikes vela viską atstatyt, su- 
davadyt ir pridirbti naujo ma
terijoje.

Žmogaus giliukis tanikiai 
mainosi ant svieto, kaip paro
do sekantis atsitik imas:

'Senyvas žmogelis, Benjamin 
Anderson, isz Brighton, Colo., 
dvideszimts metu adgal buvo 
gana turtingu žmogum bet 
visko neteko per neiszmintinga 
Spekulacija. Bankos ir pažysta
mi nenorėjo jam paskolint pini-

vaidai daro motore panaszia in 
kerdžių vi one ir ji užima že
miausia laipsni visuomeniszko- 
je drauguveje.

Isz tokios “nepraust-snukes” 
niekados ne bus gera motere 
del vyro, gera motina’del vaiku 
ir mylima kaiminka. Ne tiktai 
apie savo levus, brolius ir sese
ris bet ir apie savo hiena vyra 
užmirszta ir visus už niek laiko 
o save auksztindama — lyg se
natvei savo 'bjaurumo nepa
liauna.

Szviesi motere turi aki ant 
savo vaiku, ypatingai ant duk
relių, 'bausdama už mažiausia 
nara.va savo dukreles.

Motere privalo Imti kaip vi
suomene, taip kai]i Striūnos su
taikintos ant instrumento, kai]) 
tasai teikimas toli butu girdė
tas. Motere dorai iszauginta ne 
tik pati saugojusi nuo vaidu 
bet ir susi vaidinusius taiko bet 
niekados taip poru su liežuviu 
nemakaluoja kai ii rodos nuo 
velnio pasamdyta — nes 'kur 
velnes negali, lai boba, siunezia.

Kozmą motere turi savyje 
I velnią, t iktai ne visi in tai žiu
ri. Ne velnias su Tvardauskiene 
sugyventi negalėjo per ka. jis ir 

I Tvardausikienes duszios iszsi- 
žadejo.

Net ir szviesiis vyras, kad ir 
žmogus geria uses, savo mote- 

I ros nepataisys ir lyg smert var
gą lures.

na. Ant didžiojo altoriaus dega 
szeszios žvakes o penkiolika 
priesz altorių tri-kampiniam 
liktoriuje. Taisės žvakes gesi
na pakakina, pirmiausia likto
riuje po adgiedojimni psalmių 
ant atminties 'kada Apasztalai 
apleido Iszganytoja priesz Jo 
Kanczia, vienas paskui kita, to
liaus,gesina ant altoriaus laike 
kantiko Benedictus. Prie galo 
pamaldų musza knygomis iii 
lonkas ant ženklo trūkimo uolu 
ir drebėjimo žemes laike smer- 
t ies 1 szgany tojaus.

deda giedoti Lotyniszkas gies
mes eidami su Procesija. Kuni
gas nesza Szv. Sakramenta su 
Monstrancija, apdengta in baL 
ta vcliona, in paszalini altorių 
kur randasi Grabas Iszganyto- 
jaus.

Dideji Subata primena mums 
silsejima Kimo Iszganytojaus 
Grabe o Duszia Jo nužengė in 
pragaro prieangi. Toji apeiga 
susideda isz: paszventinimo ug
nies; paszventinimo paschalo; 
paszventinimo vandens ir Di
džiųjų Misziu Szv.

Didysis Ketvergas primena 
mums Paskutine Vakariene. 
Toje tai dienojekožnoje bažny- 
czioje atkalba Miszias tik vie-j 
nas kunigas laike kuriu priima. 
Szvencziausia dvasiszkieji ir 
pampi jonai. Del (o, jog tik pat
sai Kristus sudėjo auka ir pa
davė lapasztalams Savo Kama 
ir Krauju. Po Misziu kunigas 
nesza Kielika su Ostija, in pa
szalini altorių pajiuoszta. žie
dais ir žvakėms. Po tam nuredo

Bažnyczios hobineziuje žmo
nes užkuria agni, amt atminties 
buk Kristus stojosi angliniu 
akmeniu kuri Žydai atmetė nes 
isz Jo iszejo szviesa aĮiszvietan- 
ti visa svietą. Ūgiui tada szven- 
tina kunigas. Nuo tosios ugnies 
kunigas uždega triszaline žva
ke.

Sugryžes prie Didžiojo Alto
riaus paszvenlina paschala, ar
ba. stora žvakių, apreiszkent i 
Prisikėlimą Kristaus. Paszven-

didiji altorių. Taja diena vys- tintas pas'chalas dedasi iii dide- 
ktiptii pasz'voiitiiia katedrose Ii liktorių szale altoriaus ant
aliejų Szv., o po apeigų vyskiir 
pas nuplauna kunigams kojas, 
kai]) tai Krislus darė savo ap-

szalies Evangelijos ir ten stovi 
lyg Iii Daugu iL'žženlgimui o įku
ria uždega Ikožna Nedelia Laike

asztalams.
I tidžioji

diena smerties Iszganytojaus. Po paszventinimiii vandenio 
Bažnycziose būna (lidele gailės- kunigas sugryžta prie Didžiojo 
tis. d’oji diena, vadinasi “Ta-j Altoriaus,- atsigula, kryžium o 
rascene” arba, diena pasirengi- giesmini nikai gimla Litanija 
mo apvaikszczioti Velykas o Visu Szventuju. Prie galo Lita-

Greenville, S. C., randasi s sotis eroplanu pataisymui, ku
rios niekas nesitikėtu kad ji ten randasi. Ant tosios ukes 
viskas iszrodo teisingai ir netka.rves ganosi ant lauko. Bet 
nieks negalėtu dasiprast kad tai kariszka stotis del eroplanu 
ir j u pataisymo.

Miszias Szv. Ant Gloria skam
ba visi varpai apreikszdami ti
kintiesiems Prisikėlimą Kris
taus. Po Komunijai prasideda 
trumpi Miszparai, po tam lyg 
‘‘ Ite missa esi ’’ prisiduoda dvi 
“Alleliuja”.

Subatos vaikara arba Nedė
lios ryta, priesz užtekejima 
saules atsibuna Kezurekc.ija. 
Laike Procesijos žmones gieda : 
“Linksma Dienamums nuszvi- 
to.”

Yra jiapratimas szventint vi
sokius valgius Sukatoje, 'kuris 
mums primena Velykini Avinė
li ir 'duona Izraelitu. Taip-gi 
szventina kiauszinius iszmar- 
gintus visokioms borvoms, kai
lio ženklą Prisikėlimo isz Nu
mirusiu. Kietus luksztai prime
na mums akmeni su kuriuomi 
uždengia grabus o ;kai]> visz- 
cziukas pranpisza lukszta ir 
gyvas isz jo iszeina, taip ir mes 
ant balso trinkos Arkaniuolo 
prisikelsime isz niimirusiu,per- 
laužszime laji akmenini iiždaii- 
ya ir stovim iii amžina gvveni-

tuomi paežiu laiku.
4. Jusu krautuvninkas nega

li visada atpjauti lygu svori. 
Tai-gi jus turite žinoti kiek 
punktu duoti del uncijų. 'S']ie- 
eiali lentele buvo paruoszta.pa
gal “Official Table of Consu
mer Point Values.” Szi lentele 
parodo kaip mo'keti už uncijas 
punktais. Jeigu piikinys turi 
veri (‘s uncijoms mažiau negu 
puse įmukto, nereikalinga pri
dėti Įiunlkto, bet jeigu verte yra 
puse punkto daugiau, krautuv
ninkas gali paimli pdna. plunk
ta.

5. Budžet nokite punktus. 
Praleiskite raudonus ženklus 
atsargiai. Jie turi jums teseti 
visam racijonavimo laikui (ar
ba periodui). Kada gausite “ 1- 
punkto” ramiomis ženklus grą
žui, suvartokite juos kuo grei- 
eziausiai, kad nenueitu veltui.

(>. Atsiminikitc*, kad reikia, 
vartoti mėlynus ženklus kenuo- 
lam maistui irgi ženklus isz 
War Kai ion Book One d(d cuk
raus ir kavos.

Kaip szunys pikti szoko Jam 
ant veido,

Tada Apasztalai visi Ji
apleido, 

Žydai su trenksmu vede Ji
Ainoszini, 1

Isz ten Kaiposziui.
Pirmoj valandoj Pilotui

statytas, 
Tenai neteisiai buvo apsūdytas, 
To visi geide, idant numarini a 

Jezu matytu.
Pilotas radęs, visiems

iszpažino,
Liepe nuplakti Žydams

* davės vale, 
Dangaus Karalių.

Asztriu erszkecziu karūna 
nupynė,

Ant galvos spaude, o vėl 
pasodine,

Veidą Jo spjaudė, “Sveiks, 
karaliau,” tarė, 

Juoką sau dare.
Treczioj valandoj suiszuko 

ir tarė:
“ Nnkryžiavok Ji, daug pikto 

padare.
Kraujas Jo tegul bus ant

visu mu.su, 
Ir vaiku musu.”

Szes’z'toj valandoj isz miesto 
iszejo,

Neszda.ma® kryžių ant kalno

ma.

gu ant vedimo ukt'.s, krominin- • xvr-lutas gyventojas \Visconsi- 
kai nenorėjo duoti jari? maisto■ i •i id , |ne, turtingas ūkininkas, padare
ant targo, pažystami neno'vojo laižyibas su savQ (|1.a„„.ais fcad 
ji pažinti, žodžiu žmones ano jo'^ ,deszimts d()leriu lllusiskus 
szalinosi kaip nuo koleros. , ...1 savo puikius usus ir iszejo na-

. Ant S'a-lo, patiko ji vela gi- n]() atsineszti britva. Kada il- 
liukis. Inžinieriai, netoli jo ap- gaj nesugryžo, draugai lĮiradejo 
leistos ukes, kitam jiaviete, su- aerįlinauĮj. ]anie pribuvo jo vai-

kunigas laja 'diena atlanko ce- nijos kunigas atsikelia, apsire- 
remonijas apsivilkės juoda ar- do in balta, anuota, ir pradeda

Amerikoniszki Narsunai'

Naminis Frontas 
Pryszakys

Kaip Pirkti Maista 
Ženkleliais

Žygius

raclo aliejų o kompanija pasiū
lė jam apie milijoną, doleriu už 
ūke. Žmones, dažinoja apie jo 
gilinki, pradėjo jam kloniotis, 
banlkieriai atidarė savo masz- 
nas, kromininkai si ule savo ta- 
vora. Moteres, kurios su pasi- 
sziauszimu žiurėjo ant jo pa- 
czios ir dukteriu vėla, priėmė 
jas iii savo draugu ves — in vie
na diena Andersonas pakilo ant 
kojų isz vargszo ant turtingo 
žmogaus!

Taigi, kada žmogus yra varg- 
szu, niekas ji nesuszelpia ir ne- 
guodoja, daugiaus jam nepasi
lieka 'kaip graboriaus priete- 
lysta o kada vela stoja ant kojų 
ir auksas skamba Ikiszeniuje, 
tai visi ji paguodoja, klaupia 
priesz ji ir ji myli. — Tokis tai 
gyvenimas žmogaus ne tik czio- 
nais Amerikoj, bet po visa svie-

kas su laiszkeliu suraszytu sė
li anezi a i:

“Guodotini tamistos: — Ma
no vyras pasirodė ant tiek ne- 
iszmanns kad susilaižino su ju
mis jog hž deszimts doleriu jis 
nusiskus savo puikius usus. 
Mano privalumu yra jums ap- 
reikszti kad mano vyras gyve
na su manim ir tai]) lygi Įiuse 
jo viso turto priguli man o ly
giai ir puse jo nsu yra mano 
locnastis ir nedaleisiu jam už 
jolki pinigą, jmrduoti mano da
li. Vyro be usu nenoriu o jeigu 
jums patinka tai galite ji ap- 
s'kunsti in suda. Nelaukite ma
no vyro, jis neateis nes užraki
nau ji kambaryje o rakta turiu 
pas save. ’ ’

Matyt jog ne visos moteres 
nėkenezia usu.

Antras Karo Paskolos
Vajus Paremti Milita- 

rinius
si prie galo ir užėmimas tos sza- 
lies artinasi, Suv. Valstijų Val
džia pradeda didžiausi finansi
ni vaju savo istorijoj — 13 bi
lijonu doleriu finansuoti karo

1. Pirma, susipažinkite su 'pastangas.
pun'ktu vertomis (point values)! Kiekvienas studentas ekono- 
to maisto kurio dažniausia, jier-Imi jos gali pripažinti svarba 
kate. Arba jus galite iszsikirp-'szio vojaus tiems kurie randasi 
Ii Punktu Lentele (point Ta-'namie nes jo svarba lies visa 
ble) isz lailkraszczio. pamini frontą, 'kai]) ir karo

2. Paimkite su savim War frontą. Jeigu pitkimo pertek- 
Kalion Book 'Two kada eisite I'1' negalima bus nukreipti in 
pirkti mėsos, sūrio arba kitu Karo Bonus ir Ženklelius visoj 
dalyku už kuriuos reikalinga, szalyje gali atsirasti inflacija
duoti ženkleliu, taip kaip da- ir tada musu visas paezedumas jgu 
bar darote‘kada perkate kenuo- butu pavojuje — pinigai liktu, 
lūs (bleszinese) arba, szaldytus be vertes kada kainos pradėtu
vaisius ir daržoves. Lszpleszki- kilti, sutaupęs pražiltu, iszdir- 
(e raudonus ženklelius'kraut u- bysla sumaželii i r pergale’butu 
veje isz knygeles nes įkilai]) juavojuje.
ž(":.i'<l<diu iieĮiriims. j Sziais melais szi szalis turės

3. Jeigu jus neturėsite 1 inlka- praleisti 40 bilijonu doleriu 
ma. skaieziu raudonu ženklu del virsz visu iszlaidu. Szie pinigai

Ja!

Kada likos iszleistas paliepimas Užklupti ant nevidono, 
reidio stotis ant Midway salos likos suteszkintas per nevi 
dono bomba. Seržantas Harold P. Hazlewood, kuris valde 
taja reidio stoti, likos sunkei sužeistas per szmotelius bom
bos bet su savo silpstanezioms pajiegoms pataisė reidio ir 
pranesze savo draugams kaip užklupti ant nevidono.

Taip, jusu pinigai yra reikalingi ant apgynimo musu vy
ruku. Prigialbek jiems kovoti priesz nevidoną pirkdamas 
Amerikos Kares Bonus.

Tenai ant. kryžiaus kentėjo 
prikaltas, 

A u g s z ty n p a k eitas.
Mirdamas in rankas Dievo 

Tėvo Savo,
Atidavė duszia, mirdamas 

maldavo,
Saule ir žeme jo smerti 

kad juto, 
Smarkiai sukruto.

Duszia JeZaus ėjo 
p a skau du o s n an,

Atjeszkot Szverttus, vesti 
j u o s Vau g u o sula n,

Už kuriuos praliejęs khpija. 
sz'venta Savo, 

Jau atvadavo.
Sauk1 kad vėlai jau vakare 

temo, 
Nuo kryžiaus kuna Jėzaus 

szventa eme,
Nikodemu Juozapas tada 

szventas, 
Teisiu vadintas.

Motina Jėzaus tada savo Simu, 
Eime ant ranku o regejo Kuna, 
Visa, ronuota, veikdama

bulcziavo, 
Karcziai dūsavo.

Visi ten didžiu verksmu
pirkinio, jusu kraut uvuinkas'gali Imli indeli in'darbu, keliais j apsiliej
gali duoli grąžos “ 1 -point ”. budais. Karo Taupymo Bonai, O in Jo ronas branges mestis 
(vieno Įmukto ženkleliais). j Taksu Taupymo Notos ir Ižklo dej

l’av., jeigu jus duosite krau- Notos. Apart tu, Iždo Departa- Verkti pradėjo.
tuviiiiiikui ū Įmuktu ženklą už meni as dar siūlo nauja, serija., Ir mes atminkimkanezias ir
4 įmirktu piHkini jis gali duoti kuri Ims prieinama kiekvienom 
jums l-punkta, grąžos. Bet jis invesloriui ir kad kiekvienas 
negali vartoti 2-5 arba. 8 punk-' prisidėtu prie vajaus.
to ženklus grąžą i. Patikrinkite! 13 bilijonu doleriu turi Imti 
“I-punkto” Ženkleli dell rai- surinkta del gamybos tanku, 
dės, nes mCvisos raides geros lėktuvu ir szautuvu ir maitini-

f mirimą,
Pono Jėzaus szirdies nuliūdima 
Jog mus per smarkia, karezia

Kanczia Savo, 
Brangiai vadavo.

 

mu.su


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Nežinomas Kareivis
M-4-)»-»***M-*4-*4>4->*4>4-*M-)4-4-**********>l-**4->l-***><-***i<-****i«-**

Dovana Hitleriui, Jo Gimimo Dienai I

JUODU abu buvo jau atsitar
navę kareiviai. Tvirtoves ko- 

mandanto parėdymu juodu bu
vo paskirti in viena Fletcher’o 
t virtoves stoti. Ji buvo viduryj 
pririju, už dvieju myliu nuo 
Fletcher ’o t virtoves.

Valis, 
lentinas,
dinin’kas o Brown’as —

— sutrumpintas Va-
— buvo telegrafo val- 

stoties
virszininkas, Snigo. Jie, kaip
paprastai, priesz gulsiant srė
bė savo stipru 
atrodė 
laiko

grogą.” Valis 
neramus ir laikas nuo 
žiūrinėjo termometro, 
tacziau, gerai rode.

Brown’as paskendo giliam ty
lėjime ir pute tirsztus durnu 
debesis isz savo trumpos pyp-

jau tik dėžutė konservuotos 
mėsos, puse kepalo duonos ir 
truputi batviniu!

Valis szvilpe per dantis, kai]) 
visuomet jis darydavo, norėda
mas iszreilkszti. nemalonu nuo- 
tiki. Bet jam. topterėjo, kad 
szvilpimas tokioj baisioj snie
go audroj visai netinka, lyg ne
jauku. Po to jis suszuko paten
kintas:

— Dar tiek pamiegokime, 
tai iszruks mus ir badas!

Po to jis užsitraukė ant ausu 
antklode ir po keliu miniicziu 
knarkė, visai nesirūpindamas, 
kad baisioji.mirtis tykoja, prie 
jo duru.

Kai jis pabudo, vėtra staugė 
da smarkiau, nei linkti. Abudu

taip labai isz gailesczio veidą 
raukyti nes ir mes esame ne ge
resnėje padėtyje.

Nežiūrint tu sziurksz'cziu žo-! 
džiu, jis pats pajuto gilia užuo-t 
jauta gailesti to nepažystamo-

atsegineti jam drabužius ir 
stengėsi surasti szirdies vieta.

— Vali, greieziau atneszk 
degtines, jis dar gyvas! Szi, 

.karta mes dar atkovosim isz 
I karaliaus Blizzard’o grobi!

Veltui isztisa puse valandos 
vaigino-si abu veteranai. Nežiu-, 
rint visu ju pastangų ir bandy
mu atgaivinti, (o tas, be abejo, 
trūkstant ugnies ir kitu pagel
iais priemonių, sunku buvo pa-i 
daryti), ne1! a imi ilgasis negalėjo

Helo laimute, havaja

— Galime ramiai gulti, seni, 
— mane Valis, — toks ramus 
sniegas negali sukliudyti trau
kiniui ateiti, kurs atvesz mums 
isz tvirtoves maisto.

— Mano vaike! Matytyt, tu 
ežia Montanoje esi dar vaik
palaikis. “Ramus sniego kris
las!” Mudu neesame toki gud
rus, kad galėtumo ins.peti gam
tos misi i. Jau asz esu szi ta per
gyvenęs. Na, bet nenoriu tau 
blogu svajonių pramanyti. La
ba nalkt!

Valis, kuris buvo prates nuo 
tyliausio savo maszinos szu'kio 
pabusti, paszoko isz gilaus mie
go. KasJgi atsitiko? Ar visos

kaip ledas, szaltoje troboje. Bu
vo jau beveik pietus. Pereita, 
žiema. Valis buvo iszmegines 
keletą blizzard’o antplūdžiu. 
Bet tai buvo saugioje Fletche-

spirt tokioms audroms.
Jis szoko isz lovos ir norėjo 

nustumti langines. Tuo tarpu 
inženge Brown’as ir jam sū

— Palauk! Ar tu nori szita 
prakeikta ji trobon insileisti. 
kad mes ledu pa virstume ?

— Tu manai blizzard’a —

ne kvapu užėmė

gu stiklai barszkejo. Atviram 
kamine staugė vejas ir suko pe
lenus in virszu. Primityvus, 
medinis namelis braszkejo vi
sose savo kertese ir asztri vėjo 
srove pute per Valio veidą. 
Vargais negalais pasiseko jam 
užsižiebti žvake, pažiūrėti in 
laikrodi. Jau laikrodis rodo ly
giai keturias. Staiga baisus 
Ibraszlkejimas virszuj jo galvos 
paskatino ji gerai inkasti galva 
in pagalvi. Po baimes, kuri tę
sęsi. pora, minuicziu, jis vela at- 
\sikele, u'žsižiebe žiburi ir, jo 
laimei, pamate, kad lubos nesu
gadintos. Taigi mane, gal bus 
kaminas nusiritęs.

Jis pabeldė in medine siena, 
kuri skyrė jo kambarėli nuo 
stoties virszininko.

— Brown’ai, ar tu miegi?
— Tu klausk vereziau, ar asz 

dar gyvas!
—> Asz manau, kad tai bus 

blizzard’as (didelis, smarkus 
vejas su sniegu).

— Tu kalbi lyg koks prana-

brize”, (silpnas vėjelis) kuri 
“/.aidžia” tavo garbanose! — 
piktai pasziope antrasis. Tuo

akiu ir plauku.
— Kai tik apsivilksi sziltais 

drabužiais, tai pusrycziansime 
sausus 'batvinius ir gersime 
degtines. Asz neinstengiu ne 
mažiausios ugneles sukurti nes 
velnias isznesze visa mus ugni.

Abu vyrai, vienas prie kito 
prisiglaud, isztisa diena, iszse- 
dejo mažam kambarėly j, kuris 
petroleumo lempeles buvo men
kai apszviestas ir szildomas.

vėtra, visai nesulydavo bet dar 
labiau padidėjo, tai rūpestin
gas Brown’as viena lempa, už
putę.

Valis juokėsi. Jo linksmas 
jumoras niekados jo neapleis- 
davo. Nors jis, bekeliaudamas 
Indijon buvo netekės savo dą- 
iszines kojos ir sziaip jam liki
mas nepasigailėjo visokiu var
gu sunkenybių, vienok jis vi
suomet buvo linksmas. Vieno
dai jautėsi visokiose gyvenimo 
aplinkybėse.

tam, kad rytoj bus didele szven- 
te, — suszuko jis, kai namas, 
užėjus didelei vėtros bangai, 
'braszkejo visuose kampuose.— 
Ne telegrafo stulpai negales 
pasiprieszint pono Boreo “gla
monėjimams,” jeigu jis ir taip

— Kas man darbo su tele
grafo stulpais — murmėjo 
Brown’as. — Asz norecziau ži
noti, ar ilgai traukinys turės 
stovėti sniege. Spintoje turime

Adolfas Hitleris, svietiszkas skerdikas, susilauks 54 me
tu amžiaus, Utarninke, Balandžio 20-ta d., ir aplaikys daug 
dovanu pavidale bombų, kurios jam bus labai nemalonu tą
ją diena. Amerikos Kares Bonai prisidės jo nupuolimui 
ateityje ir primins jam kad jis buvo priežastim iszskerdimo 
milijonu nekaltu žmonių, moterių ir nekaltu kūdikėliu. Szia- 
dien Hitleris baisei nerimauja ir kasdien tikisi kad bile ku
ria minuta kas tokis užsikeises ant jo gyvasties. Daktaras 
randasi prie jo szalies kas diena ir prižiūri jo sveikata ir 
valgi kad ji kas nenutrucintu. Neturi jis ramios valandos 
nes jam sanžine neduoda ramybes už milijonus gyvascziu.

pu iszsiverže tylus dejavimas. 
Drebulys sukratė jo Ikuna ir po
ra tamsiu, pilnu baimes, akiu 
tyrianeziu žvilgsniu sužiuro iii. 
juos. Pusiau pastyre pirsztai 
gigai bes i apie diržo vieta.

Asz juos paszalina.u, — 
juokdamasis B r o w n ’ a s, 

pusiau gailėdamasis, pu- 
juokais pastebėjo judeji-

tarė
kurs
siau
ma. Jus savo brauningu taip la
bai nepasigesite pas mumis,

žmogaus gyvybei palaikyti, 
jeigu szis prakeiktas blizzard’-

_ j)el ;]<o? _ paklausė Va 

-—Musu iszteklius baigiasi ir 
musu, vėtrų sulaužytam laive 
matau viena silpna mirtinos 
tamsos szvieselc...

— Ar tu mamai kad szita be-

ju gyvuliai gali atsispirt priesz 
blizzarda. Kai Dievas nukreips 
nuo mus szita. viska-naikinan- 
czia audra, rasi keletą stumbru- 
ir pririju szunu netoli mus na
mo suszailusiu, pastirusiu. —

atsimenu panaszia

si visa, savaite.
Valis tyliai paėmė lazda, su- 

sisege kailinius irnukuprino in 
duris, Brown’as pastojo jam

jai?
Valis nustebės paszoko ir už- 

mirszo pagriebti savo lazda. 
Vėl jis atsisėdo in savo vieta. 
Nežiūrint szelstanczio orkano

— Blizzard ’as ? — szlnibždejo 
svetimasis, lengviau kvėpuo
damas. — Asz jau praregėjau. 
Jus mane iszgelbejote!

— Nesiskubink taip greitai 
dėkoti! Apie iszsige’Ibejima nė
ra jokios kalbos, mes, gal but, 
mes visi trys mirsime 'baidu ar 
suszalsime, — karcziai atkirto 
Brown’as. — Bet mes stengsi
mės jums daryti visa, ika galėsi
mo. Dėlto iszgerkite szita pas
kutini degtines gurkszneli ir 
papasakokite savo kaneziu is
torija. Taip greieziaus prabėgs

Kurtisbei ?
Taip, atminei, 

Ar moterėliu matei ?
Macziau,

Net nepažinau,
Digta ir sulinkus, 

Tiktai labai surukus.
To nepaisyk i e, 

Asz turiu isztesetie, 
Mat prie dideles vigados,

— O-o, mano vaike! Nejau-gi 
tai]) anksti proto netekai ?!

— Fletcher’is yra. tik už 3 ki
lometru, tai del ko-gi laukti, 
kol badas mus nuslopins?

— Tik trys kilometrai... Hm, 
tai jau pertoli. Trys'kilometrai 
jau toli mano sveikom, abiem 
kojom o juo labiau tavajai, vie
nai! Blizzard’o kronika rodo,

do szauksmas, — szauksmas, 
kuriuo tik mirdamas žmogus 
gali szaukti. Iszmintingasis 
Brown’as nusinesze lempa, in

eidami isz trobos in

gaisztinga szito sniegu vulkano

Kovoja Priesz Savo Tėvynė

džiaugtis savo tokiomis plono
mis, elegantiszkomis rankomis 
ir tokia kilnia veido iszraiszka. 
Gal tai buvo vienas isz dauge
lio senovės laiku jau žuvusiu 
aristokratu, kurie naujenybėse 
bando savo laime ir jos neran
da. Montan’a pririjose svetin
gumas rodama be jokio kito pa- 
szalinio jausmo. Girdima net 
apie tokius paslaptingus, keis
tus atsitikimus, kad diskrecija 
virsta garbes dalyku. Valandė
lė sėdėjo visi trys tyliai. Paga
liau pakilo Brown’as, atnesze 
isz spintos paskutine konservu 
dėžutė ir paskutini gabalėli 
duonos. Sanžiningai pasidalijo 
rys po lygia dali o likuczius 

vela užrakino. Szaltai, nepaisy
damas visiszko nuovargio, sve- 
imasis suvalgė savo dali. 
Irown’as nuvede ji in szalutini 
<ambari ir jis atsigulė jo lovoj.

— Vargszas velniulksztis, 
mirtinai nusilpęs, — tare Va
is, sugryžns jo draugui. — Tai 

tiesiog jo laime ir stebuklas, 
<ad jis toikioj vėtroj pamate 
musu languose szviesos mirgė
jimą.

— Jamllaime bet ne mums, — 
sumurmėjo Brown ’as.

— Kas-gi mums daryti su 
uom žmogumi ? Kuom tu ji lai
mi?

— Kol jis dar pusiau susza- 
es ir iszbadejas, nereikia ru- 
)intis, kas jis yra. Bet mums 
va, kas turi rūpėti: jeigu vėtra 
aikysis dar 3G valandas, kaip 

dabar, tai mes visi trys turėsi
me badu mirti.

Gili tyla vieszpatavo kamba
ryj. Buvo taip tylu, kad smar
kus vėtros užimąs ore rodėsi 
Valiui, kaip vilku gaujos stau
gimas, ibesipeszanicziiųuž grobi. 
Jis buvo iszalkes, szalo ir vos- 
ne-vos galėjo laikytis, del nuo
vargio. Bet, nežiūrint viso to, 
jis nepasidavė nusiminimui. Su 
juoku, kurs kaž kaip keistai 
slkambejo, jis padavė Brown’ui 
ranka per stala ir tarė:

— C), senas ramintojau Jo
lie! Toks, kaip szis, orkanas ne
gali laikytis 3G valandas. Da
bar tu sau prigulk kokia tris, 
ketures valandas o asz tuo tar
pu budėsiu, kad vėtra mus ne- 
nunesztu. Po to asz truputi pri
gulsiu. Mane-gi saules skaisti 
szviesa prižadins pusrycziams!

Brown’as nenoroms nusijuo
kė ir nenusivilkęs virto ant Va
lio lovos. Tarp miego ir budė
jimo praėjo ir antroji baisi nak
tis.

(Bus daugiau) J

---------------------------- r

Kas diena visos mirksta, 
Net apie namus užmirszta, 

Marszkiniu vyrams neprosija, 
Bjauriai susiriaukszleja.

Jeigu žmogus turi užmokėti, 
Tai nori ir vigada turėti, 
Szi rdeles, pasita isyk i te, 
Ir ta girtavima meskite.

* * *
Dvi merginos, 

Nusidavė ant veseilios, 
Gerus laikus turėjo, 

O ir po vaikina, prisiviliojo. 
Tuosius vaikinus namo pri

siviliojo, 
Nuo džiaugsmo net kuczi-kuczi 

giedojo, 
Bet. gaspadorius bizni 

pagadino,
Su szluota laukan isztarabino. 

Tai mergeles, ne szis ne tas, 
Tiktai didelis juokas.

* * *
Jau tame Czilkage, 

Tai kaip tikram, Sodome, 
Bobos su vyrais girksznoja, 

Per dienas baliavoja.
Su kitais gyvena, 

Ant savo vyru neatsimena, 
;Su burdingieriais uliavoja, 
Ant sarmatos visai nedboja, 
Naszles prie vyru kabinasi, 
Korte su jais vineziavojasi; 

() jeigu nesipaeziuotu, 
Tai už tai kozoje sėdėtu.

* * *
Nekurios szlap-noses neturi 

gėdos, 
Ane motinos neduoda rodos, 

Katra jau 16 metu turi, 
Tai jau kitaip ant svieto žiuri. 
O kas dukrele blogo iszmokino?

O-gi mamute, kaip augino, 
Jeigu mamule nesisaugo jo, 
Tai ir dukrele ant tokios 

užaugo.
Kas, mameles, bus, 

Į Jau tas užima net Anglikus, 
Ketina rodą daryti, 

Kad “Lits” patampyti, 
In paikszu narna, 

Ant sziadien bus gana. 
Kitu kartu daugiau pasakysiu.

— Istorija mano kentejimu?
— skausmingai virpaneziu bal
su pakartojo nelaimingasis.

Juodu neszte atnesze ji ant 
kėdės. Ne tiek jis pats įpasako
jo apie savo nuostolius, kiek 
Valis klausinėjo ja, o jis tik at
sakydavo in klausymus.

— Ar dar jus manote priva
lumą Imti mums dėkingi už j il
su iszgelliejimą ? Juk matote 
dabartine padėti, — ruseziai 
klausė Brown’as.

— Jeigu jus esatp pasiryžę 
sumažinti savo maisto atsarga 
ir tai]) greieziau parsikviesti 
bado mirti, — tai ar nėra pa
grindo jums, ponai, būti nedė
kingam ? — juokais pasiprieszi- 
no svetimasis. Tas komplimen
tas, lyg saules spindulys, pra
džiugino draugu szirdis. Ne
laukdamas tolimesnio paskati
nimo, jis pats silpnu balsu ipa- 
Įpasakojo savo pergyvenimus 
blizzard’e. Jis iszjojas anksti 
ryta, — vietos varda jis nutylė
jo o draugai jau buvo ant tiek 
mandagus, kad jo neklause apie 

kojas. Valis pirmas susigriebė: Į tai. Priesz vakara pakilęs 
pasilenke, apvertė kniupszczia į smarkus vejas, kuris iszaugo in 

nepaprasta blizzard’a. Laime 
dar, 'kad jis tuo laiku buvo tik 
Už keleto szimtu metru nuo sto
ties. Vienok jo arklys negalėjas 
ne isz vietos tolyn eiti. Del to 
jis pamatęs esąs priverstas po 

'gelžkelio pylimu jeszkotis sau kai]) tiktai iszdrysti ir eiti per 
apsaugos nuo szelstanczios vet- laukini or'kana, szviesai mir- 
ros. Taip' jis praleidęs ikeles va- gaut, kuri jam rode kelia in sto
le ūdas. Czia-gi jo arklys isz ba- ties nameli. Jo iszsekusioms jo
do ir nusilpimo neiszkente irlgoms kelione atrodė nepaken- 
isztruko. Uže vejas ir didelius cziama. Kas jis esąs — neisasi- 

, sniego kalnus suko, nesze in jo davė o jo iszgelbetojai taip pat 
priebegos vieta. Nenorint būti to neklause. Jie isz pirmo žvilg- 
užkastam ir palaidotam snie- snio suprato kad jis yra džen- 

' ge, jam daugiau nieko neliko, telmonas. Nes tik toksai galėjo

ras duris besiveržiąs oro trau
kimas jos neužgesintu.

— Dabar, Vali, sėskis prie 
duru ir jas visa jėga inremki o 
asz tuo tarpu jas truputi prada
rysiu. Tokiu budu, jeigu pasi
seks tai audra neiszplesz j u isz 
“zoviesu”. Ach!...

Tacziau vejas iszplesz isz jo 
ranku duris, mete Brown’a ant 
keliu privertė ji nenoringai 
“melstis” priesz orkano didy
be, kuris “pilna burna” pute 
trobon. Pusiau pasty rusi statu
la iszlauže per slenksti. Brown’ 
as prislinko prie Valio, kuris 
buvo parbloksztas smarkaus 

j vėjo. Sujungtomis, rodos virsz- 
1 žmogiszkomis jėgomis, paga
liau, jiems pasisekė duris vėl 
užrakinti. Sunkiai 'kvėpuoda
mi, jie pasilsėjo valandėlė. Po I
to juodu paisiįenke prie pasti
rusio žmogaus, gulinczio pas ju

gulinti ir pažvelgė iii jo mirti
nai pabalusi, baimes iszkreipta 

j veidą. Jis buvo daug mates 
j žmonių Indijoj, mirsztancziu 
limo lietaus kulku, liet jam dar 
!niekados nepasirodė mirtis to
kiam žiauriam., baisiam pavi
dale, kaip dabar. Ji apėmė gi-

' padėsiu, 
Ir ta tai padarysiu, 

Kad szonus iszSkocziosiu.

James S. Kondo, 51 metu, kuris gimė Havajoj, isz Japo- 
niszku tėvu ir buvo kareiviu Paskutinėje Svietineje kareje 
su Amerikoniszkais kareiviais, nudžiugo nemažai kada val
džia priėmė jo 18 metu sunu (stovinti tarp motinos ir tėvo) 
in Amerikoniszka kariuomene, kovoti priesz Japonus.

— Asz nemanau, — atsiduso 
Brown’as, trindamas viena, 
kai]) ledas szalta, pastirusiu.

'no jaunuoli, tai tau jau nėra ko
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SAVINGS 
^BONDS 
AND STAMPS

IOXSAIKM WRKlŠWma<WBAkK

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

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

Bondus ir Markes. «.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIŪS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.
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Žinios Vietines
— Didžioji arba Szventa 

Sanvaite.
— Utarnirike pripuola Szv. 

Agnieszkos, kanikytines.
— Juozas ir Petras Cfrigai- 

ežiai. ponia Terese Manciiikus, 
su dukterems Marlina ir Millie 
Kugras, visi isz Detroit, Mich., 
dalvvavo laidotuvėse savo de- 
dės Juozo Taruto, kuris likos 
palaidotas praeita Ketverga. 
Ponstva Grigaicziai kitados 
gyveno Mali ano j ui j, apleisdami 
miestą daugeli metu adgal. Yra 
skaitytojais “Saules” dauge
li metu.

Saint Clair, Pa. Szv. Ka
zimiero Bažnyczioj, Didžiosios 
Sanvaites Tvarka:

įSeredoje:— Iszpažintis 6:30 
valanda vakare.

Ketverge:—Miszios 7:30 vai. 
ryte; Komunija.

Adoracija: — Szvencziausio 
Sakramento, visa diena.

Petnyczioj:— Miszios 7:30 v. 
ryte. Adoracija Kryžiaus visa 
diena. Kristus grabe. Stacijos 
7:30 vai. vakare. Iszpažintis 
po stacijų.

Sukatoje: — Apeigos prasi
dės 7 vai. ryte, Szventinimas 
ugnies, Velykų žvakes ir van
dens. Kristus grabe. Miszios, 
8 vai. ryte. Vakare 7 vai. Kom- 
pletai ir Kanczios apmansti- 
mas. Iszpažintis, 4 iki 6 vai., 
ir 6:30 iki 9 vai. vakare.

Velykų ryta: Prisikėlimas, 
Procesija ir Miszios 6 vai ryte; 
kitos Miszios 9 vai. Iszpažin- 
cziu nebus.

--------t---------

Frackville, Pa. Apreiszki- 
mo Szv.P.M. Parapijoj, Didžio
sios Sanvaites Pamaldų Tvar
ka:

Ketverge:—Szv. Miszios ir 
Procesija 8 vai ryte..

Petnyczioje:— Szv. Miszios 
8 vai. ryte. Stacijos 7 vai. va
kare.

Sukatoje:— Vandens pa- 
szventinimas ir Szv. Miszios
7 vai. ryte. Iszpažintis nuo 2 
ilki 5 valandai ir 7 iki 10 vai. 
vakare.

Velykos:—Prisikėlimas, Pro
cesija ir Szv. Miszios 6 vai. ry
te. Szv. Miszios vaikams 8:15 
vai. Suma 10 valanda.

’ ŽINUTES

Velykų Žiedai

Bukietas parengtas per žy
mia artiste, Lilly Dache, ku
ris atsižymi patrijotiszkumu 
nes tarp žiedu randasi ir ka- 
riszku ženkleliu. Tokius bu
kietus szimet neszios ant kru
tinės tukstancziai moterių 
po visas dalis Amerikos.

Užganadinta Isz Savo
Vyro

Mrs. Paul D. Brown, isz Or
ange, N. J., nuliūdo nemažai 
kada dagirdo nuo valdžios 
buk jos vyras žuvo laike bom
bardavimo aplinkines Bre
meno, Vokietijoj, bet vėliaus 
valdžia pranesze jai kad tai 
buvo klaida ir jos vyras yra 
gyvas ir sveikas. Nudžiugo 
moterele ir garbina savo vy
ro paveiksią kad iszliko jis 
gyvas.

Sugryžo Namo

Fort Myers, Fla. — Vienuo
lika lekioto j u likos užmuszta 
kada iszleke ant iszbandymo 
didelio eroplano kuris susidau
žė prie Buckingham lekiojimo 
stoties.

Rymas — Popiežius meldžia 
viso svieto idant melstųsi kar- 
sztai už taika, idant pasibaigtu 
kare ir nereikalingas pralieji
mas kraujo. Popiežius yra labai 
susirupines sziadieniniu padė
jimu ant svieto.

Detroit, Mich. — Virszinin- 
kai arielkinycziu apreiszke kad 
visi svaiginanti gerymai badai 
bus iszdalinti ant korteliu nes 
gerymo labai stoka ir labai su
mažėjo.

Washington, D. C. — Dau
giau kaip 27 milijonai turės 
gerai apsvarstyti jeigu norės 
pamesti savo dabartinius dar
bus ant jeszkojimo kitu nes 
valdžia tokius baus už peržen
gimą tuju tiesu.

Angliszkas ministeris, Win
ston Churchill, nulipa nuo 
laivo, pribūdamas namo. 
Friesz ji lipa trepais žemyn 
admirolas Sir Bruce Austin 
Frazier, kuris yra kamandie- 
rium Angliszkos flotos.

Mokykloje

Mokytojas: — Kur guli Lie
tuva?
Vaikas: — Nu-gi ten kur vi

sados gulėjo.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Mergina Surūkydavo
Po 80 Papcrosu 

Ant Dienos
Washington, I). C. — Aliss 

Jennie Willmer, patogi mergi
na turtingu tėvu, ana diena pa- 
paiko ir likos uždaryta pami- 
szeliu prieglaudoj isz priežas
ties pervirszinio rūkymo. Jen
nie prisipažino daktarams, kad 
per diena ji surūkydavo nuo 60 
iki 80 paperosu. 

_________

Tai Tau Giliukis
Vargszo!

Brooklyn, N. Y. — Motiejus 
Saboczylk, kuris neturėjo dar
bo per 'koki tai laika, o jo mo
tore gulėjo lovoje laukdama 
garnio, buvo labai susirupinias 
kad neturi už ka palengvint 
serganeziai paežiai, nes namie 
nesirado nei skatiko. Iszcjo in 
miestą jeszkoti sziokio tokio 
užsiėmimo, bet nerado. Su 
gryžes namo vėlai vakare, ra
do du netikėtus sveczius — du 
sūnelius. Kudikei užgimė ka
da tėvas jeszkojo darbo. Visi 
sveiki. Geri, kaimynai surinko 
aukas ant suszelpimo tos var
gingos szeimynos.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.
_______________________

Moteres Ginklas

Pasikalbėjimas traukėsi vie 
name susirinkime o viena 
stragi bobele atsiliepe: —■ 
Tai ne dyvai, jog liežuvis yra 
musu vienatiniu ginklu.

— Tai-gi, o ir geriauses už 
visus kitus jog niekados ne
rūdija, tai vienas isz visu.

_______ __________

APŽVALGĄ ŽINIŲ

ELMER DAVIS
Direktorius Office of War 

Information

Rommel’is Bėga
Musu kariuomene ’ stumiasi 

pirmyn Afrikoj, ir kada sakau 
musu kariuomene, tas reiszkia 
visas 'tris, Angliku, Francuzu 
ir Amerikiecziu. Ju vėliausi 
veiksmai buvo pirmos ruszies 
talka. Ana diena kada Angli-
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ku asztimtoji kariuomene ata
kavo Rommel’io vėliausia vie
ta arba pozicija pakrasztyje, 
Amerikos antrasis korpusas at
akavo ji isz szono toliau in 
sziaure. Rommel’is turėjo var
toti daugeli savo vyru ir tanku 
sulaikyti musu pulkus nuo pra- 
simuszimo. Bet ju neturėjo pa
kankamai iszsilaikyti abiejose 
vietose paežiu laiku ir Angli- 
kai prasimusze. Irtas ne syki 
pasikartos per 175 mylias pa
kol jis pasieks Bizerte, Afriko
je.

Rommel’is jau seniai veda a- 
bieju; Vokiecziu ir Italu pul
kus, ir kada jam sekėsi tai Vo
kiecziu propaganda ji popui ia- 
rizavo, bet dabar, propagandis
tai Berlyne sako neutraliu sza- 
liu reporteriams, kad Tunisija 
tikrai Italijos karo teatras ar
ba szalis kares veikimo, ir kad 
Rommel’is yra tik tam 'tikros 
dalios vadas po vyriausiu Ita
lu vadu. Vokiecziai, pasisavi
na pergales, bet nori kaltinti 
Italus už nepasisekimus.

Tunisija dar no paimta, te
nai invyks sunkiu musziu, ir 
teks mums daug nustoti pakol 
Rommel’i pagaliau prispausim
prie juru arba mariu, ir kada 
prieszas Ims praszalintas isz 
Afrikos, priesz mus dar stovi 
didesnis darbas, Europos inva
zija. Bet praeitose trejose san- 
vaitese musu kariuomene arba 
armija atliko tikrai puiku dar
bu.

Kova Priesz Auksztas 
Kainas Arba Prekes
Czionais namie, Valdžios in- 

staigos baigia dalykus iszpil- 
dyti Prezidento R<. cscvelto 
nauja insakyn a inszaldyti al
gas ir kainas arba prekes. Nė
ra jokios abejones del jo inten
cijos — atsilaikyti priesz “in- 
flacija” arba nužeminimą pini
go ir vienas 'būdas tai padaryti 
prezidentas pareiszke yra, ne
bandyti teisintis, kodėl negali
ma iszlaikyti linijos priesz “in- 
flacija.” Visos reikmenys, ku
rios lieczia gyvenimo prekes 
turės liilbu kainas arba prekes. 
Algos nebus pakeltos,—iszsky- 
rus pagal “Little Steel Formu
la”— kuri reiszkia, kad jas ne
galima pakelti daugiau kaip 
15 nuoszimti virsz kiek buvo 
pradžioje 1941 m. Ir niekas 
negali samdyti darbininką in 
kitokį darba negu kuri jis da
bar dirba, lik, jeigu tokis dar
bas butu reikalingas pasekmin

gai vesti karo pastangas.
Prezidentas sake, kadpriesz- 

inflacijos programa yra kaip 
trijų kojų kode,— tos kojos 
yra kontroliavimas arba valdy
mas algų, valdymas maisto kai
nu, iszda.linimas ir pagaliau! 
taksavimas ir taupymas. Dar1 
paskutine koja reikia sUstip-i 
riiiti.

Dabar, inszaldyimas kainu ar
ba prekių gal reiszkia sunku
mus daugeliui žmonėms, inszal
dymas algų kitiems, bet kas 
butu jeigu mos leistume kai
noms arba prekėms kilti? Gal 
gyvenimas no toks geras, kaip 
buvo bet geresnis negu kur ki
tur. Ne visi ta suprantaime.

Kai kurie stebėtojai, kurie 
spėjo, kad Amerikieeziai neisz- 
silaikys, tikrai klydo. Priesz 
paskirstymą kenuotu vaisiu ir 
daržovių kuris prasidėjo Kovo 
(Mar.) 1 diena, kai kurie pra- 
naszavo kad per daug sumaisz- 
ytas ir netinkamas dalykas.Bet 
žmones tuoj priprato prie jo. 
Kada paskirstymas arba da
linimas mėsos ir riebalu prasi
dėjo, pesimistai vėl sake, kad 
negalimas daiktas. Pirmoms 
kelioms dienoms invyko viso
kiu nesupratimu, bet dabar jis 
veikia,— ne kuopuikiausia, bot 
beveik visur gana gerai. Turi
me suprasti, kad tai geriau ne
gu leisti tiems supirkti visa 
mesa, kurio turi daugiausia 
laiko ir daugiausia pinigu.

iSzis inrodo, kad ne daugelis 
žmonių ežioje szalyje mano, 
kad szis karas reiszkia nevar
tojimu savo automobiliaus, ar
ba racijonavima arba iszdalini- 
ma sviesto. Japonai pranasza- 
vo kad mes negalėsime pergy
venti visu karo sukrėtimu, kad 
mes per daug mėgstamo lepini
mus, Amerikos gyvenimo stan
dartu,—‘tiek daug, kad mes 
groieziau pralosztume bara ne
gu ju atsisakytume. Dar vie
nas inrodymas, kad Vokiecziai 
ir Japonai klysta savo nuomo
nėse.

ISZVARE SAVO 
MOTINA

Keturios Dukteres Ne
norėjo Priglausti Savo 
Senukes Motinos; Nu
siuntė Ja In Ligonbute

Detroit, Mich. — Paliegus, 
silpna, be pastoges, sena moti-

Artilerija Priesz Nevidonu Eroplanus

Laike manevru, kurios atsibuvo Camp Davis, N. C., szitie vyrukai ant signolo yra pa
sirengia szauti in prisiartinanti eroplana. Ant duoto signolo kareiviai bėga in savo paženk
lintas vietas užimti savo vietis prie oriniu armotu kurios szaudo in atlekenti eroplana. 
Mažam paveiksle kapitonas Rousseau žiuri per žiūroną isz apkaso, kokia pasekme turi mu
su kareiviai szaudyme.

Saugokis Ka Kalbi!

Tankiai žmones susirenka in kuopeles ir kalbasi apie ka
re ir kitus svarbius dalykus o bet nežino kas tarpe j u ran
dasi ir prisiklauso toms kalboms. Sznipai sziadien randasi 
visur ir prisiklausinejo toms kalboms, po tam danesza savo 
sklypams. Kėlės sanvaites adgal vienas darbininkas isz lai
vu dirbtuves iszsitare apie lai va kuris plaukia in Australija 
su amunicija ir ginklais. Per jo iszsitarima tasai laivas likos 
paskandytas nes sznipas apie tai girdėjo ir pranesze Vo- 
kiecziams kurie paskandino taji laiva. Geriau užtylėk ir 
nieko nepasakok ka žinai nes nežinai gal nevidonas tavo kal
bai prisiklausineja.

na stovėjo sude priesz sudžia. 
Senukes akys aszruotos, rankos 
drebėjo nuo susigraudinimo ir 
norints nekalbėjo nei žodelio, 
graudžei žiurėjo ant savo ketu
ri u dukrelių, kurioms davė gy- 

•vasti ir iszaugino. Dukterys tu
rėjo namus, o motina buvo be 
pastoges. Tosios senukes pra
varde yra Morta Markeviczie- 
ne, ’kuri turi 68 metus amžiaus.

Palicije rado senute ant uly- 
czios, kada ja nuvarinejo nuo 
savo duriu josios dukreles ir 
vienas suims. Senute ėjo pasi
rėmus ant dvieju lazdų ir tai 
vos paeidavo. Palicije davė ži
no dukterems apie motina, bet 
kožna atsake: “Negalime jo
sios užlaikyt, nei josios prižiū
rėt.”

Motina nesenei gyveno pas 
savo sunn Joną 'kuris gyveno 
Hamtramke, bet jisai neteke? 
darbo, nuvyjo tada pas savo 
seseres. Senute įkalbėjo palici- 
jai: “Mano dukterys paskolino 
pinigu ant mano insziurenc, bot 
mane nusiuntė in ligonbute, 
kada pinigai pasibaigė, tada 
mane isz v a re laukan.”

Sudžia paliepė visus vaikus 
paszaukti in isuda idant rūpin
tasi sena motina. Keturios 
dukteres nesutiko ant sūdo pa
liepimo,, bot vėliaus sutiko mo
tina patalpyti in senuku prie
glauda ir mokėti už jos prie
žiūra. — Argi tai ne graudus 
likimas senos motinėlės ant se-

Visos “Kiegutes” Pri
valo Taip Padaryti

Kansas City, Kans.— Pacziule 
Perto Wright, 28 metu motere, 
už ka toki susipyko ant savo 
vyro, iszkoliojo ir iszvadino ji 
biauriais žodžiais. Vyras ne
galėdamas ilgiaus klausyti tų
jų “szuniszku” poteriu, tren
kė durimis ir iszejo in cigar- 
sztori. Pacziule apkvaito to
kiu pasielgimu nes vyras ne
buvo papratęs to daryti ir ma
ne, buk josios vyras daugiau 
pas ja nesugryž ir isz baimes 
nupjovė sau galuka liežuvio už 
bausunia kad per ji savo vyra 
isztumo isz stubes. Ligonbute- 
je daktarai apreiszke, buk mo
tere nuo žaidulio gal mirs, 
nes užsitruCino kraujas. — Vy
ras da nesugryžo ir nežino apie 
nelaime savo pacziules.

--------------------- ------

Kada Bus Geros Ration 
Markes Del Maisto Ir

Kitu Dalyku /į
* I

Washington, D. C. — Gazoli
no A marke Nr. 5 bus gera del 
5 galonu gazolino ir turės už
tekti nuo Kovo (Mar.) iki Lie
pos (July) 21. Del cukraus 
marke Nr. 12 bus gera ant 5 
svaru cukriaus ir 'turi užtekti 
iki 31 Gegužio [May], Kavos

n atves?!”
--------------------------

Giliukis Senoje Knygoj

New York. — Charles Don
nelly nuėjo in kroma kuriame 
parsidavinejo senos knygos. 
Iszrinko sau viena knyga, kuri 
jam patiko, užmokėjo 25 cen
tus ir nusineszes namo mete ant 
stalo. Nuo trenksmo, knyga

marke Nr. 26 gera ant vieno 
f
svaro kavos iki 25 d. Balandžio 
[April ]. Czeveryku malke Nr. 
17 yra gera ant vienos poros 
czeveryku iki 15 d. Birželio 
[June].

-----------;
Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes. *
----- L— ---------k-

atsidarė isz kurios iszkrito 
bumaszka. Pakeles bnmaszka' ' I
patemino kad tai penkes-de-' 
szimtine dolerine paeinanti da 
nuo 1862 meto, iszduota per 
Federal Exchange Bank. Nu- 
nesze in vietine banka dažinoti 
ar Ibumaszka yra gera. Kasie- 
rius nusistebėjo tai]) sena bu
maszka ir padovanojo už ja da 
szimta doleriu daugiau no kaip 
buvo verta.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

■

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


