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Isz Amerikos NEPRISOTYTAS
VYRAS

NUŽUDĖ TĘVA

APIPLESZINEJO
MOTORISTUS 

u ■—
Kad Iszkelti Sau 

Vestuves
Albany, N. Y. — Palicija su

ėmė Magdalena Sawyers, 19 
metu mergina ir jos mylima, 
Alberta Benstead, 24 metu, ku
rie sulaikinejo motoristus ir 
juos apipleszdavo nuo pinigu ir 
brangenybių. Palicija aplaike 
žinia apie tai, pasislėpė krū
muose kur tankiausia atsibuvi- 
nejo apipleszimai ir abudu ar- 
esztavojo.

Mergina papraszydavo moto
ristu kad ja parvežtu namo, kur 
iszlipdavo o tame laike jos my
limas sulaikydavo motoristus 
ir juos apipleszdavo. Laike 
perklausymo abudu prisipaži
no kad už keliu sanvaieziu po 
Velykų ketino susiriszti mazgu 
moterystes bet neturėdami už
tektinai pinigu, nutarė lengvu 
budu juos aplaikyti, apiplesz- 
dami motoristus.

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

Prezidentas Roosevel
tas Lankėsi Meksikoj

Valgė Už Daug; Motere 
Aplaike Persiskyrimą;

Butu Ir Ja Suedes
Cedar Rapids, Iowa — Per 

sziadienine brangenybe maisto 
o priek tam jeigu kiausziniai 
kasztuoja po 93 centu ant tuzi
no, tai jokia motere negali būti 
paczedi ir užlaikyti narna jeigu 
jos vyras suvalgo ant pusrycziu 
7 kiauszinius, švara lasziniu, 6 
puodukus kavos ir kepala duo
nos. Priek tam da ir reikia už
mokėti randa ir iszmaityt pa- 
czia ir septynis vaikus.

Todėl Mrs. Jennie Morris už
vedė teismą priesz savo nepri- 
sotyta vyra ant persiskyrimo, 
kuris sveria suvirszum 280 sva
ru. Sudžia iszklauses priežas
ties, pasigailėjo moteres ir per
skyrė ja nuo tokio ėdiko, duo

Sūnūs Mane Kad Tėvas 
Mylisi Su Slauge; Nu

žudė Ji Kad Pirko 
Jai Dovanas

San Francisco, Cal. — Karei
vis, kuris likos sugražintas na
mo ant kokio tai laiko nes buvo 
sužeistu Afrikoj, nužudė savo 
sena tęva, 82 metu, turtinga 
žmogų, manydamas kad jo tė
vas insimylejo in slauge — da- 
žiuretoja ligoniu — kuri dažiu- 
rinejo jo serganczia motina. 
Žudintojas pats vėliaus prisi
pažino prie žudinstos paliktam 
laiszkelyje.

Barney Wagner nužudė savo 
tęva Williama, kuris buvo ver
tas apie puses milijono doleriu 
ir buvo žymiu biznierium. Savo 
prisipažinime sūnūs rasze: . ..

“Nužudžiau savo tęva kad

ZINUTĖS ISZ 
UŽMARIO

PRISIUNSTOS
PER TELEGRAFO BIURĄ 

O. N. A.

Japonai Nužudė

London — Slapta Lenku 
drauguve szaukiasi in visus sa
vo tautieczius kad suraszinetu 
vardus visu Vokiecziu kurie 
žudo ir skerdžia Lenkus, kad 
po karei galėtu atsimokėti tiem 
skerdikams už j u nelaba darba.

London — Rusija, po karei, 
stengsis padaryti sutaiką ant 
20 metu, su Suvienytoms Vals
tijoms. Rusija taipgi tvirtina, 
jog jeigu sziadien prasidėtu 
treczias fruntas, tai kare pasi
baigtu in kelis menesius.

Amerikoniszkus 
Lekiotojus

Barbariszkumas

Washington, D. C. — Seredo- 
je prezidentas Rooseveltas su
gryžo isz Meksikos po keliu die
nu pasisvecziavimo pas Meksi- 
koniszka prezidentą Manuelo 
Avila Camacho. Tikslas jo atsi
lankymo in Meksika buvo su- 
riszti taika ir draugiszka gyve
nimą su Meksika.

Prezidentas taipgi atlankė 
daugeli kariszku abazu ir buvo 
užganadintas isz savo “boisu” 
nes visur rado paredka ir užga- 
nadinima kareiviu, kurie ji 
karsztai pasveikino, kur tik at
silankė. Kalbėjo jis per reidio, 
isz Meksikos, Seredos vakara. 
. -----------HĮf-----------

Serganti Pati Nužudė 
Mieganti Vyra

damas jam sekanti pamokini-1 jis daug tupinėjo prie slau- 
ma: “Žinai gana gerai, kaipo ges> Adeles Snyder, kuri dažiu- 
ir asz, kad pragyvenimas szia
dien yra brangus. Valgai per 
daug, kaip kokis žvėris, be jo
kio apsvarstymo o tavo motere 
negali tau užganadint kiek tu 
geidi. Mano ir kitos moteres ne
galėtu pagaminti vyrui tiek 
valgyt — tpdel duodu jai persi
skyrimą nuo tavęs nes da gale- 
tai ir ja suėsti.” — Matyt, kad 
ten randasi iszmintingu sudžiu.

Nužudė Žentą Už Ne
dora Pasielgimą Su 

Paczia
Greensburg, N. J. — Mathew 

Newland, 54 metu, nuszove ant 
smert savo žentą, Roy Green, 
31 metu, kuris buvo apsivedęs 
su jo duktere tik tris menesius 
adgal. Duktė pasiskundė tėvui 
buk vyras su ja bjaurei pasiel- 
gineja ir ja tankei musza. Tė
vas nuėjo pas žentą, iszsitrau- 
ke isz kiszeniaus revolveri ir 
paleido in ji du szuvius, už- 
muszdamas ant vietos.

New York — Už tai kad ji 
pavojingai sirgo ir norėjo idant 
jos vyras “eitu su ja” Mrs. B. 
Norton, 40 metu, nuszove savo 
vyra ant smert kada tasai mie
gojo lovoje. Motere likos užda
ryta kalėjime. 

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

ŽINUTES

Netikėjo In Užkasima
Brangenybiu In Žeme

Rich Square, N. C. — Baisi 
vėtra perpute per miesteli Rox
obel, užmuszdama dvylika žmo
nių ir sužeidė apie szimta ir pa
dare daug bledes, sunaikinda
ma bažnyczia ir 35 namus.

London — Per Velykų diena 
valdžia pavėlins vela skambint 
bažnytinius varpus, pirma kar
ta nuo 1940 meto, kurie buvo 
sulaikyti ant ženklo kad skly
pas randasi karėj e.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

rincjo mano serganczia motina. 
Tėvas jai padovanodavo bran- 
ges perfumas, skepetaites ir 
auksines dovanas. Nebutu man 
taip skaudu jeigu mano tėvas 
butu jai davinejas pinigus bet 
tokios dovanos buvo tinkamos 
tik del senoviszku meilužiu ko
kiu buvo mano tėvas.”

Žudinsta atsibuvo ofise kur 
jo tėvas tame laike radosi. Žu- 
dintojas buvo lekioto jum, ne
gyveno su tėvais ir užsiiminėjo 
visokiais iszradimais. Badai 
nuo sugryžimo isz Afrikos ken
tėjo ant nesveiko proto nes lai
ke musziu buvo sužeistas.

Nepaprastas Veidrodis

Newkirk, N. J. — Jack An
derson, 24 metu, apvogė lavo
ną nesenei palaidotos moteres,' 
Mrs. Eva Lowrey. Darbininkai 
aptverdami kapa, užtiko pu
siau iszkasta lavona moteres ir 
patemino jog vienas isz jos 
pirsztu buvo nupjautas ir pa
imta nuo jo brangus deimanti
nis žiedas o isz jos ausu taipgi 
buvo isztraukti deimantiniai 
auskarai. Detektyvai užėjo ant 
pedsakiu vagies kurie nuvede 
juos tiesiog in Andersono na
rna. Tasai prisipažino prie api- 
pleszimo lavono, sakydamas 
jog jam daugiau prisidave tieji 
dalykai ne kaip mirusiai mote
riai ir jog jis netikėjo in užka
sima brangenybių in žeme. Li
kos uždarytas kalėjime. Bran
genybių pas ji nesurado nes jas 
pardavė.

Mason City, Wis. — Sebetha 
Holdredge, sena czionaitine gy
ventoja, turi nepaprasta veid
rodi, da nuo savo pra-bobutes, 
kuriame pradėjo rodytis visoki 
nepaprasti paveikslai, kada 
kas in ji pažiūri. Nuo mirties 
jos bobutes, paveikslai pradėjo 
rodytis visiems kurie tik in 
veidrodi pažiūrėdavo. Priežas
tis pasirodymo tuju paveikslu 
mokslincziai negali isztyrinet. 
Mirusi bobute tankei žiūrėdavo 
in taji sena veidrodi.

Vyras Su Tarnaite Nu
žudė Savo Paczia

London — Lenkiszka taryba 
Londone skelbia buk Vokie- 
cziai iszžude daugeli Lenkisz- 
ku aficieriu kurie radosi nelais- 
viu abazuose o kiti mirszta isz 
bado. Toliaus, kad tose nelais- 
viu stotyse randasi apie 300,000 
Lenkiszku nelaisviu. Likos isz- 
žudyta apie 1,500,000 isz kuriu 
puse likos baisei nukankinti o 
80,000 randasi nelaisviu aba
zuose.

Lenkai Nužudė Vokisz- 
ka Darbininku 

Perdetini
London — Lenkiszki patrio

tai nužudė darbininkiszka Vo- 
kiszka virszininka, Kurt Hoff- 
mana, kuris pri vertine j o darbi
ninkus dirbti kaipo nelaisvei 
abazuose ir juos baisei kanki
no. Hoffmanas kankino Len- 
kiszkus gyventojus per tris me
tus.

Daug Vokiszku
Eroplanu Suszaudyta

Velniszkas
Japonu, Kurie Nužudė Ameri
koniszkus Lekiotojus, Kurie 
Bombardavo Japonija Praeita 
Meta; Tokis Pasielgimas Yra 

Prieszingas Kariszkoms 
Tiesoms

Moskva — Vokiecziai pradė
jo naudoti daugiau eroplanu 
kad užlaikyti savo pozicijas ap
linkinėje Kubano, Kaukaze, 
bet tame užmanyme neturėjo 
pasekmes. Rusai suszaude 28 
Vokiszkus eroplanus toje aplin
kinėje ir sunaikino deszimts ki- 
^u. 1,600 Vokiecziu likos už-

London — Angliszki eropla- 
nai bombardavo Stetina ir Ber- 
lina dienoje Hitlerio gimimo 
sukaktuviu, kuri bombardavi
mą jis negreit užmirsz. Badai 
31 eroplanai nesugryžo in savo 
stotis.

— Badai Vokietija ketina 
panaudoti trneinanti gaza Ru
sijoj, kas yra uždrausta per ka- 
riszka taryba ant viso svieto. 
Jeigu Hitleris iszpildys savo 
kerszta ir panaudos taji gaza 
tai ir Anglija pradės ji naudo
ti ant Vokiecziu.

— Allijentu eroplanai vela 
bombardavo Neapoliu, sutesz- 
kindami pristovas ir visokes 
dirbtuves ir užmuszta didelis 
skaitlis žmonių. Visi eroplanai 
sugryžo pasekmingai in savo 
stotis.

— Lenkai dagirdo kad Hit
leris ketina iszskersti 30,000 
Žydu, netolimoj ateityje. Len
kai meldžia visu vieszpatys- 
cziu kad sulaikyti taja skerdy- 
ne nekaltu žmonių.

Hibbing, Minn. — Coney Ma-tu. 1,600 Vokiecziu likos už- 
comb, 30 metu, ir Gwinnie Still-,muszta toje aplinkinėje o paim- 
man, 27 metu, nužudė jo paczia ta in nelaisve apie 2,000 karei- 
28 metu motere, norėdami nuo'viu ir daug amunicijos. Viso, 
jos atsikratyt idant galėtu gy- in laika keturiu dienu užmusz- 
venti drauge. Vyras prisipaži- ta 8,000 Vokiecziu ir daug pa- 
no buk iszveže paczia in girria,! imta in nelaisve. Sunaikinta 
kur lauke pasislėpus jo tarnai-' dvylika geležinkeliu ir sunai- 
te už medžio, kuri szove in mo-, kinta asztuones kariszkas amu- 
tere užmuszdama ja ant vietos, nicijos ir maisto stotis, artimo- 
Tarnaite yra jau pasimetus su j e Rostovo.
trimi vyrais ir susinesze su Ma- ■ --------------------------
comb pas kuri radosi ant tar-; Indianapolis, Ind. — Devy- 
nystos tiktai menesi laiko. Nu- niolika lavonu likos surasta su- 
žudyta motere paliko du ma- sidaužiusiam eroplane netoli 
žus vaikus. Abudu likos uždą- Evansville, Ind. Visi buvo ka
ry ti kalėjime.

London — Angliszkas sub 
marinas “Thunderbolt” likos 
paskandytas per Vokieczius. 
Ant submarine tame laike ra
dosi 53 žmones. Ar jie likos isz- 
gialbeti tai nežine.

London — Angliszki eropla
nai ana diena bombardavo di- 
džiauses anglių kasyklas Ki
nuose, kurios buvo paimtos per 
Japonija ir pristatinėjo be
veik visa angli del Japonu. Ka
syklos negales dirbti per meta 
laiko.

WASHINGTON, D. C.—Likos praneszta 
valdžiai, ana diena, buk Japonai nužudė Ameri- 
koniszkus lekiotojus, kurie praeita meta bom
bardavo Japonija. Prezidentas Rooseveltas da- 
girdes apie toki nežmoniszka pasielgimą pava
dino Japonus szetoniszkais barbarais, kurie per
laužė kariszkas tiesas, ir jog su kariszkais nelais- 
viais taip negalima pasielginet. Amerikonai da 
ne karta nebombardavo civiliszku miestu ir ne
kaltu gyventoju tik bombardavo kariszkas sto
tis ir amunicijų dirbtuves. Kiek musu lekiotoju 
nužudyta szaltam krauje, tai da lyg sziam laikui 
neisztyrineta. Tieji, kurie prisidėjo prie nužu
dymo tuju lekiotoju, bus nubausti atsakaneziai 
po karei. Prezidentas nusiuntė rusta protestą Ja
ponu ciesoriui už toki žveriszka pasielgimą su 
kalininkais. Dabar po visa Amerika skamba 
obalsis: “Neužmirszkite, draugai, ka Japonai 
padare Pearl Harbore.” Taipgi “Neužmirszkite 
ka Japonai padare musu lekiotojams, nužudy
dami juos be jokios mielaszirdystes!” Už ta žve
riszka darba Amerika atsimokės Japonams ir 
pradės neužilgio bombarduoti ant tikrųjų Japo
nijos miestus. Visa Amerika sujudo karsztai 
priesz tuos žvaira-akius žudintojus musu lekio
toju.

Amerikoniszki lekiotojai ana diena bom
bardavo Kiška sala, numesdami ant jos 260 to-

Hitleris Pirko Ameri- ;nu bombų. Daug Japonu likos užmuszta ir pa- 
kos Kares Bona Už

$1,000
daryta dideles bledes.
bomba del Adolfo Hitlerio.

reiviai.

Fort Jackson, S. C. — Hitle
ris pirko bona ant Hitlerio gi
mimo dienos bet nebuvo tai 
krauja-gerys Hitleris, bet kapi
tonas Povylas Hitler isz Brook- 
lyno, N. Y., kuris per 31 metus 
tarnauja del Dėdės Šamo. Sako __ _ ___  ______
jis kad tasai jo bonas nupirks j vo j a taipgi priesz Hiteri.

Moskva — Rusai smarkei už
klupo ant Vokiecziu artimoje

Monte Christo, Mex. — Pre- Novorosisk, užmuszdami dideli 
zidentas Rooseveltas atsisvei- skaitlį Vokiecziu ir paeme dau- 
kino su Meksikoniszku prezi-1 geli visokiu ginklu. Geležinke- 
dentu Manuelo Avila Camacho Į lei likos suardyti ir amunicijos 
po trumpam pasisvecziavimui stotys.
ir gryžta namo. Meksikas ko-
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Kas Girdėt
pas buvo “Sonny Boy. ro butas atrodė erdviu. Žmona 

mezge kažkdki mezgi ui. Maža- 
sai Algirdukas bėgiojo po szil- 
ta apituszti karnbari, žaisda- 

nesnlaikytu burnos malszei per'(jyj0 ro(]v]<lGs baigė szliaužtiImas guminiu obuoliu. Kartais, 
])ric dvieju valandų skaitmens, jsugridbes savo žaisle: u. , pri- 
jjos szJliauže vienodai, lėtai, vi- bėgdavo prie motinos ir grūs- I ,sai nejausdamos, kad kažin 'ko- davo jai ant keliu.
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ALGIRDUKAS
i Jeigu motere barzda turėtu' **♦*♦*«♦♦««*♦«*«♦♦*«♦* 
tai niekas nuskust negalėtu. Ji instaigos laikro-

Petrienei Svarsto Apie Maista

Sr Sr j viena miliutą per ka aplaikytu
Korespondentas F. J. Taylor supjaustyta veidą.

kalbėjo in American Press Aso- ------- ----------

tis.
— Dėkui, jioniute, Įniko ne

turiu... Petrai, ponas B-tas pra-į

a

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
ciata tvirtindamas buk szioji Pino Ilidge, Ynrginijoj, ran
kate pasibaigs už dvieju metu. dasi ūkininkas kuris turi 92 
Vokiecziai ant, galo supras kad . 
turi užtektinai ■ ir szaulks: 
“halt!” Vokiecziai ilgiaus ne
gales kovoti nes milijonai ju' 
vyru jau žuvo ir beveik tiek pa-.

no neramios akys dažnai in jas
neturiu laiko su tavim žaisti.

Mauna, — atkakliai karto
jo Algirdukas ir vis lindo prie

tenkintas isztare i 
dėjo vilktis paltu.

. mona.

>eistu apsipaeziuot su septin-
a. Iszlygas paduoda lokes — 

kad kandidate iii luomą.
imta in nelaisve arba sužeisti, rystes butu jauna, patogi
Duok, Dieve, kad' (pasibaigtu 'dėvėtu trumpu szlebiu o 

aphiikys puikia farma, 
automobilius ir ji pati už vy- Jas jr Petras.
ra... priedo. storu įknvęu

- Labai lėtai sziadien
ateis

greicziau nes jau svietui nubo
do tasai kruvinas szo'kis ir 
skerdyne nekaltu žmonių.

Kaip rodos mažai kas žino 
apie milžiniszka diduma musiy 
pietiniu ir piet-vakariniu vals
tijų ir teritorijų, tai czionai\ 
padarysime sulyginimą su En-

mote-! — Mrn-m...— dar lecziau isz-jtete. Jis tau padės žaisti. Begk, 
ir ne- tardavo Petras. beigk.
užtai J’/ dvieju sudurtu stalu,' —Tote!... tote!... — Algirdu-! 

kas plojo rankutėmis ir bėgio-1 
jo po kambarį. Akutėse žibėjo 
vai'kiszkas iszsi ilgimas tėvo. 
Algirdukas buvo inprat.es vie- 

'■nodu laiku jo laukti, todėl ma-

— nuobodu. Ypacz rudeni. I Įlietus

Algirduko veidas ajisiniau- 
ko. Jis pamate Ieva ruosziantis 
iszeit i.

Tote ne... tote ne... —?:ar-l

Arizona yra taip didele kai]) 
visa Italijos karalyste, taip pat 
ir New Meksika yra tokio didu
mo.

In Kalifornija ir Nevada val
stijas gali sutilpti Francija, 
Portugalija, Holandija ir Bel
gija.

In Idaho ir Montana sutilptu 
Austrija ir Vengrija.

In Wyoming ir Colorado su
tilptu visa Vokietija.

Washington ir Oregon vals
tijos lyginasi visai Anglijai, 
Irlandijai, Danijai ir Szvedijai.

/-------- ::-------- nuobodžiavo neturėdami
/Ko žmogus turi iszmokti gy- baus darbo.
vendamas: Į y

Turi jis iszmokti būti links- fe|i 
mn nes linksmumas yra geriau- ()re teksznojo purvynas. Veja
bia gyduole. iszviIįio ir negaili st ingai

Turi iszmokti rūpintis apie Jangus gausius lietaus 
savo reikalus nes tai labai svar
bus dalykas.

Reikia iszmokti kalbėt apie draugu nuotaika, 
naudingus dalykus nes naudin-1 — Žinai ka, — prakalboj; 
gi apsakymai tiek ženklina Vladas atsirėmęs in kedesatra- 
kiek szviežias oras del ligonio. Jnas ir slėpdamas rankas kol-’

Reikia iszmokti kad burna niu kiszenese. |
nereikia auszyt del bereikaloj

laszus.
i, szi nejauki rudinis pano-

žaidė su Algirduku. Sziadien 
labiau negu kitas dienas jam 
gražesnis, brangesnis atrodė 
sūnūs.

Pasisodinės ant keliu tėvas 
pasaltojo Algininkui kad jis

si'kabino in palto 
iszpletes savo ska 
tęs, žiurėjo iii tęva :

Petro sanmoneje prabėgo 
szlyiksztus vaizdas: jis eis in 
smukle, girtaus, buožines gir
tas 'drauges, rasi, ir dar kelio

Algirduką...

donas, nekaltas iii 
landele pasvyravo..

u-

TIKTAI, . . . 50c
SAULE PUBLISHING CO..

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Ūkiu vadai ir perdetiniai 
Amerikoj stengiasi idant ant 
ukiu butu užtektinai darbi
ninku. Chester Davis ir ukys- 
tes sekretorius ka tik apleido 
prezidentą Roosevelta pas 
kuri lankėsi apsvarstyti apie 
ukystes reikalus.

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

lenkia galvas įpriesz Amerika. 
Ir da žmones važiuoja atlanky
ti Europa o apie savo sklypą vi
sai mažai žino.

tavo tėvas, Algi rd irk, 
Na, — lyg nenorėdamas neiszvaduos Yalniaus, tai tau 

tarp jaunuomenes o jeigu ka pertraukti minties, atsiliejie 
kalbi tai kalbėk iszmintingai o Petras, nepakeles akiu nuo 
ne kiauliszkai. knygos.

Mo'kykis pats savo ergelius — Szi valkara pusbonki ger- 
sutaikint nes svietas yra per sime. 
daug užimtas kad ir tavo erge- 
leis rupi utis.

Mokykis savo sopulius ir 
kanezias po uždangalu links
mybes laikyti. Sziadien niekas 
nepaiso kas tave slegia.

kara ueeisiu in posėdi... kaž 
kas... galva skauda... ueeisiu...

— Einam,— tyliai prasznib'ž- 
dejo Vladas ir smalkiai patran-

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

buvo savanoris, ko-

j veniniu, 'bet 'kai (kuriais atžvil- 
jau pa- giais ir

kėlės galva misiszypsojo Pet-^Tacziau 
ras. stengėsi

lengvo budo žmogus, 
savo sunu jau dabar

-— Ne, ne... neisiu...
Vladas iszejo.
Petras, pasisodinės ant kiliu

Algirduką, ilgai, ilgai biicziavo

— Tu jau sziadien mane nn-

— • ne
nuobodu, pu r- šioj. Petras turi paraszes testa- 
asivpilkszczioti men ta. Jeigu jam tektų žūti ko-

Subatoj, Balandžio - April 
24 d., 1943 bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole
rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ir 
neaplaikys vandens, 
lyginkite tuoj aus.

Mahanoy Township Authority.

Atsi-

Valstijoj Kolorado gyvena 
koksai Thomas Glaydor, kuris 
turi nepaprastai didele galva. 
Tasai žmogelis didžiuojasi sa
vo galva nes laiko save už žmo
gų isz kilmes “homo sapiens.” 
Galvos Ikaukuole taip didele, 
kad tas atkreipia net atyda mo
kytu žmonių.

Kokis tai profesoris, isz Ko- 
Jorados universiteto, susiderėjo 
su Tamoszium, kaslink nupir
kimo jo galvos. Tamoszius par
davė jam savo galva už penkis 
tukstanezius- doleriu, žinoma, 
tik su taja iszlyga, 'kada jau jis 
jos nereikalaus, — po smert. 
Bet ir profesoris padare savo 
iszlygas nes jeigu kada Tamo
šius norėtu sau atimti gyvastį 
tai kad neszautu sau in galva. 
Gali panaudoti virve, szuvi in 
szirdi arba truciznos nors ir 
daugiausia bet kad tik nesuga- 
cly tik nupirk tos ga 1 vos.

Algirdukas testamente rastu 
inraszytus kupinus tėvynes 
meiles žodžius. Juose trykszta 

prieszinybes užsilaikyk atsisako ir pal'lirtnoti mėgsta... karszcziauses tėvo noras, kad
L_.___ - ’ Paimsim pora pusbonkiu, alaus jo suims užaugės eitu ginti Lie-

--------::-------- ir paužszim... juk ir namie nėra tavos nesigailėdamas kraujo ne

vo rupesczius. Jeigu nematai Strumyliene, žinai, linksma ipo- 
nieko gero gyvenime savo tai niute: ir taureles iszlenkti ne
savo 
sau.

Tarikei žmones numirszta no- kas veikti, 
palikia jokio testamento ne gi-1 
miniu surasza kur Indu galima 
ju gimines surasti po jn mir- 
eziai.

iSztai ana diena miestas Cin- 
cinnatti, Ohajnje, užgriebė vi
sa turtą mirusios Mrs. Marga- 
rietos Donneley, 72 metu, kuri 
gyveno pati viena sklepulkyje 
po savo locnu namu, kuris susi
dėjo isz penkiolikos namu o ji 
turėjo tik du mažus 'kamlbare-

“Juoda kauke.

- t) kai sužinos kas? — vis 
priesziuosi Petras. — Sužinotu 
žirnienes — pragaru pakeltu; 
dar nei szi likimais intars...

Nebūk boba! Kas ten ima-’siu telki

Prisiminė Petrui 'paslėptojo 
testamento žodžiai ir jis, tarsi, 
savo keturių 'metu sūnuje pa-

kambariukyj ir szventa.

— Algirduk, asz tau nupirk- 
medini arkliuku.. Tu 

diniame iszmo'ksi jodinėti, kad užmigęs 
mokėtum ant gyvo, didelio jo-

O >kad nepaliko jokio testa
mento ne giminiu, visas turtas 
iszneszantis apie 60 tukstan- 
cziu doleriu, eis in miesto kasa, 
pakol neatsiszauks koki gimi
nes.

žmonai sumeluoti iszeinant? — 
Ar-gi sakysi “Einu pas Stru- 
myliene. ”

— Nesiruj)i nk! — perkirto!

— Praszau

Dabar tik atsiminė Petras ju

Pirma karta nuo Rusiszlkos 
revoliucijos Rusijoj, szi metaDaug yra moterių Wiskonsi- 

ne, katros pabaigė kolegijas, 
aplaike moksliszka laipsni .ir 
pasiliko senom merginoms! Da
bar jos keikia isz gilumos szir- 
dies diena kurioje užsinorėjo 
Sustoti in kolegijas. Pasirodo 
kad nieko neženklina mokslas i

įsivertinet prie tikėjimo ir pri- 
pažyti geriau Esy'bia Dievo.

Tu'kstancziai žmonių buvo ap
guliu maldnamius. Tarp susi
rinkusi uju buvo matyt dauge
lis kareiviu ir laivoriu kurie 
atėjo ant pamaldų.

Matyt Maskoliai pradėjo at-
priesz meile vyro ir džiaugsima 
savo kūdikio. Ne tiek vertas 
yra mokslas, kiek geras vyras. 
O vėla, kuo daugiau motere mo
kyta tuo... kvailesne.

Po 40 Metu Senukai 
Apsivedė

Ga] daugelis isz musu skaity
toju mate Al Jolson jodomuose' 
paveiksluose bet mažai ka apie' 
ji žino. Czionais trumpai paša-

Nortli Point, Miws. — Petras 
'Darwin, 93 metu, ir Angola 
Vinton, 80 metu, apsivedė czio- 

Vi neze- 
voneje dalyvavo daugelis žmo
nių, vaiku, anuku ir pro-ami- 
ku. Senukai gyveno draugisz- 

" vietos” per 44 metus 
t galo nutarė apsivesti

kyšiu kad Ail Jolson yra. Lietu- liai's 'pi-aeita sanvaite.
vys, gimęs Lietuvoj, 26 Gegu
žio, 1886 mete o jo tikra pra
varde yra Yoelson. Nors jis ipa-| 
eina isz Žycliszikos veisles 'bet kai ant ‘ vi 
yra, gimęs Lietuvoje todėl yra! ir ant g 
Lietuvys. Jis buvo vedes tris1 kaip ir ,kitos padorios poros

eisiu ir pasakysiu, kad ponas
B-tas in posėdi prasze ateiti...

— Tiesa... tai asz lauksiu.
* * *

Nedidelis, bet apitusztis Pet-

jis nenorėjo skirtis su Algirdu-

kyt nepatogu.
Rimtai ne

Nuszove 19 Japonu Eroplanu

Seržantas R. Greenwood, i z Jamesport, Mo., nuszove 19 
Japoniszku eroplanu musziuo e, aplink Guadalkanalo. Už 
kožna nuszauta eroplana apia ke Japoniszka vėliava ant sa
ro eroplano. Paveikslas parodo ji sėdinti savo eroplane.

“FLORAL” TRINAMA MOSTIS
Tai saugus vaistas namams. Ji ge

rai veikia sumažinimui isztinimo, pra- 
Iszalinimui gėlimo ir labai persigerian- 
■ti. Galima naudot su geromis pasek
mėmis nuo nikstelejimo, skaudamu 
muskulu, nubružimu, szalczio, kruti
nėję ir bronchinio uždegimo, ir neuri- 
to skausmu. Praszalina ‘chiggers’ ir 
panaikina niežejima. Paprastai pa
gelbsti nuo reumatizmo. Geras del va
balu inkandimo. Labai veikiantis vais
ias nuo kojų niežejimo (athletes foot) 
ir paprastai palengvina skaudamas, 
nuvargusias kojas. Aktyvus sudėti
nei: kamforo aliejus, terpetinas ir am- 
monija. Kiekvieno praszom szia Mos- 
ti atsakaneziai iszbandyti. Mes tiki
me kad jus paskui pripažinsit kartu su 
tukstaneziais musu reguliariu naudo
toju kad tai vienas isz geriausiu szei- 
mynos vaistu. Neturi chloroformo nei 
narkotiku ar opiatu ir todėl yra nau
dingas vaistas naudojimui. Iszban- 
dykit ja atsakaneziai. Kaina, 4 oz. in
das 50c., su prisiuntimu 60c. Klaus
kit urmo kainu.

FLORAL HERB CO., Dept. 13 
Box 305 Clinton, Ind.

Tas reikalauja daug pajiegos— ir sziadien 
Amerika aplaikineje Penkis syk daugiau tosios 
pajiegos, ne kaip paskutinėje kareje — 
daugiau ne kaip visos vieszpatystes kartu, ku
rios kariauna drauge su Vokiecziais!

“Tommy"
Greitai Kalba

Japonai pradėjo užklupinet 
an^ Amerikoniszku kareiviu, 

“Tommy” maszininiai 
,'Dvt karabiniai juos szirdingai 

a * pasveikins!

“Pradek Tommy greitai kalbėt!”

Tie maszininiai karabinai vadinami “Tom
my” szaudo 800 syk in viena minuta!-

Kada kare prasidėjo, buvo abejotina ar 
Amerikonai galės padirbti gana greitai patro
nus del tuju “Tommy” kad isznaikint nevido
nus.

Bet su pagialba elektrikines pajiegos szia
dien maszina gali iszdirbti po 60 patronu arba 
szuviu ant minutos, kad pristatyt del musu ka
reiviu užtektinai amunicijos ir laimėti kare. 
Taip, pajiegos gali pristatyt amunicija!

Bet elektrikiszkos pajiegos gali padaryti da 
daugiau ne kaip iszdirbinet tuosius maszini- 
nius karabinus “Tommy”—dirba tankas, lai
vus ir eroplanus! TAVO ELEKTRIKINIS JIEGOS KAREIVIS

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
KURI PRISTATO ELEKTRIKISZKAS PAJIEGAS DEL AMERIKOS KAREIVIU

PRISIRASZYK PRIE

WAAC
Amerika. Reikalauja Daugiau Akvatninkiu In 
WOMEN’S ARMY AUXILIARY CORPS

INSIRASZYK DABAR—o tokiu budu paliuosuosi 
viena vyra eiti in kova už laisve.

inprat.es
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ryta, sun- 
užlaidas, 
apdengė

(Tasa) 
III.

’ Kai Valis sekanti 
kiai nustūmė lango 
pilki debesys buvo
dangų. Vėtra szelo dar smar 
kiau, szaltis buvo da žiauresnis. 
Sunkus dejavimai iszsiverže isz 
jo Ik rūtines. Orkanas buvo su
vertęs isztisus sniego kalnus 
ant vieszkelio, kuriu nebuvo 
galima nei perlipti nei apeiti. 
Tokiam chaose nutolti už trijų 
kolimetru nuo Fleteherio tvir
toves buvo lygiai taip pavojin
ga, kaip kad dar viena diena 
likti be maisto. Turėjo rinktis: 
ar suszalti ar mirti badu.

Pusrycziai iszejo dar trum
pesni, negu vakar vakariene. 
Trys vyrai valgė juos tyliai nu
siminė. Brown’as ir Valis eme 
darbuotis namuose, 'kad neleis
tu nusiminimui užvieszpatauti 
ant saves, kuris grėsė juos per
galėti. Svetimasis sėdėjo ant 
kėdės, savyje paskendęs. Ne 
vienas skausmo žodelis neiszsi- 
verže isz jo lupu, nors buvo 
matyt, kad jis del vakaryksz- 
czio kliadžiojimo, arkanui siau- 
cziant, baisiai kente.

Letai slinko valandos. Ore 
lygiu smarkumu mirgėjo snie
go miglos. Ausys jau priprato 
prie orkano staugimo, ūžimo, 
bet prie auganezio stiprejan- 
czio szalczio nekūrentam kam
baryj ir isztvermingiausi vyrai 
negalėjo priprasti. Anksztai 
viens prie kito prisispaudė jie 
tyliai sėdėjo. Iszmuszus sze- 
szes, Brown’as atsikėlė ir padė
jo ant stalo paskutinius valgio 
likuczius, padalindamas juos in 
tris lygias dalis.

— Acziu, asz visai nesu al
kanas, — nepriėmė svetimasis. 
Net lupos nesudrebejo ir jis ne
sijudino isz vietos.

— Nesąmone! Kam jus nori
te perszneketi ? — murmėjo se
nis Brown’as. — Poros kąsniu

tikri vyrai, visi kartu mireziai 
s p r ai i d a a tk i s z im e.

Tai pasakęs, jis pats susmu
ko dejuodamas kedeje.

— O mano sanžine? — tarė 
svetimasis, szirdingai spausda-j 
mas Valiui ranka. — Leiskite 
man kovoti su mano likimu! !

— Jus liksites ir gana! — ga
lutinai užbaigė Brown’as.

— Žinot ka? Asz sugalvojau 
gera minti! — szauke svetima-Į 
sis ir jo balse skambėjo pu-1 
siau paszaipa, pusiau susigrau
dinimas. — Jusu sanžine nelei
džia iszleisti mane szitame bai
siam ore, mano-gi liepia man 
eiti. Likimas nulemti o mes jai 
pasiduosim.

Valis klausydamas pakele 
savo galva, Brown’as paszoko 
sujudės. Tuo laiku gražios, 
žvilganczios svetimojo akys 
klausiamai klaidžiojo nuo vie
no prie kito ir, rodėsi, norin- 
czios paezia sielos gelme isz- 
tirti.

— Szi pūga dar gali kėlės die
nas szelti, — tose jis toliau. — i ■ Jau szi ryta mums visiem t r imi | 
gresia mirtis. Ar neimtu isz-1* .... . . . 1 ¥ mintinigiau, jeigu vienas isz * 
musu iszdrystu paaukoti savo * 
gyvybe už kitu du? Tenulema 
likimas, kuriam isz musu rei
kia pabandyt pasiekti tvirtove.

— Ka jus ežia sakote? Turė
kit protą: — Dievas nuspreins 
kas mus laukia, — atszove 
Brown’as, drebaneziu nuo su
judimo balsu. — S u valgykime 
visi trys savo maisto likuczius 
o paskui pasimelsime, praszy- 
dami Dievo pagelbos, Tr tai]) 
geriausiai, kai]) mane Brown’a 
gyva matote.

Tyliai suvalgė pusryczius. 
Taip pat tyliai svetimasis isz- 
plesze isz savo užraszu knyge
les tris invairaus dydžio lape
lius. Suvyniojo juos ir paslėpė 
Valio tuszczioje tabokinėje.

— Pagal amžių trauksime,—
valgio, 'kuriuos jus per pusry
czius suvalgėt, žmogui, jau to 
pusiau iszbadejusiam ir beveik 
suszalusiam negali pakakti.

— Kiek jus dar turite maisto 
likucziu? — paklausė svetima
sis.

— Daugiau jokiu! Musu sa
vaitine maisto atsarga dar už
vakar baigėsi!

Svetimasis atsikėlė, susisege 
savo kailinius, pasistatė kalnie- 
riu ir sieke kepure. Draugai 
plakanczia szirdimi žiurėjo in 
.ji-

— Ka jus darysite ? — kakta 
suraukęs paklausė Brown’as.

— Noriu iszbaindyti savo lai
me, ar nerasiu vela kur nors to
kios pastoges, kaip vakar, — 
atsake jis liūdnai szypsodama- 
sis. — Asz negaliu apsunkinti 
jus, kurio mane taip drangisz- 
kai priemetę, — negaliu jums 
paskutinio kąsnio isz burnos 
isztraukti!

K.ele& AumitutAūi /

ALLELIUJA !
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Kėlės Kristus isz numirusiu, Alleliuja, Alleliuja.

Ant Linksmybes nuliudusiu, Alleliuja, Alleliuja. 

Kuris treczioj dienoj kentėjo, Alleliuja, Alleliuja. 

Kad žmonių vargus gelbėjo, Alleliuja, Alleliuja. 
Marijos graban eidamos, Alleliuja, Alleliuja.
Jėzaus patepti jieszkodamos, Alleliuja, Alleliuja.

Ir Aniuolu džiaugsma sakanczius, Alleliuja, Alleliuja.

Iszgirdo tarp save kalbanczius, Alleliuja, Alleliuja.

Moteris nebijokites, Alleliuja, Alleliuja.

In Galilėja skubinkitės, Alleliuja, Alleliuja.

Jog kėlės Jėzus visiemis, Alleliuja, Alleliuja.

Apreiszkit mokintinemis, Alleliuja, Alleliuja.

Garbinkime Jezu tuomi, Alleliuja, Alleliuja.

Visu Velykų dienomis, Alleliuja, Alleliuja.

Traiciai Szventai szlove duokim, Alleliuja, Alleliuja. 

Dievui linksmai dekavokim, Alleliuja, Alleliuja.*¥¥¥* *K-*-*************************************** ************
pažymėjo Brown ’as, — bet pra
džioje pasimelskime, kai]) pri
tinka., jeigu laukiame Dievo 
sprendimo.

Brown’as ir Valis pamaldžiai 
puolė ant keliu o svetimasis tik 
galva lengvai palenkė. Ar szie 
trys sunkiai iszbaindyti vyrai 
meldėsi kada nors taip maldin
gai už savo gyvybe? Ar kuris 
isz ju siuntė troszkimus, savo 
norus in dangų?

Brown’as atsikėlė ir savo 
kieta ranka inkiszo in krepszi. 
Jis drebaneziais pirsztais isz- 
traulke ilgiausi lapeli. Pamažu 
ji atvyniojo: “Pasilikti!” buvo 
paraszyta. Jo žili ūsai drebėjo 
bet jis nepratarė ne žodelio ir 
ne nepažvelge in abu savo drau
gu. Sekanti griebė svetimasis.

“Pasilikti” ir a!nt szito buvo 
paraszyta.

Valio likimas buvo nusprens- 
tas. Nuolankiai jis susmuko 
juokdamasis in savo kode.

Daugiau ne žodžio notare, 
visi trys nuėjo gulti. Brown’as 
ilgai vartosi savo guolyje, ne
galėdamas užmigti. Jis kas de- 
szimt minueziu vis keldavosi 
orą isztirti, bet pūga lauke ne- 
sulydavo ir kambario tempera
tūra, del dažnos lango. varsty
mo nukriot dar žemiau. Paga
liau senis pusiau sustiręs insi- 
suko in savo antklodes ir už
migo. Szita. proga pasinaudojo 
Valis. Jis atsikėlė ir vargais 
negalais pamažu eme raszyti 
pradėta laiszka.

Nuo kėdės, ant kurios negir
dėdamas vis dar gulėjo sveti
masis, kiekviena Valio judėsi 
sdke dvi tamsios akys. Nuo 
szalczio pastirusiais pirsztais ir 
pusiau užszalusiu raszalu, prie 
8 laipsniu žemiau nupuolė tem
peratūros, labai sunku laiszkas 
raszyti. Valis rasze atsisveiki
nimo laiszka savo motutei na

if edeje, tik jo daug ka reisz- 
kianeziose akyse buvo sukon
centruotas visas gyvenimas. 
Jis nenukreipe žvilgsnio nuo 
jaunos, stiprios Valio iszvaiz- 
dos. Iszmusze iketures. Jis atsi
kėlė, pamažu susisege savo kai
linius. Valandėlė-'dvejojo. Ap
sidairė po menkai inrengta 
kambarėli ir tarė:

— Ne vienas isz ju neprilygs
ta apasztalams. Jie neprivers 
nusidėjėlio liktis tarp szitu sie
nų. Ir tacziau...

Per jo iszbalusi veidą perbė
go spinduliavimas. Jo akys su
spindėjo laukiniu žvilgsniu.

Po deszimties valandų bliz
zard’as paliovė szeles. Pirm 
negu dar saule prasiskverbė isz 
po debesų, užpustytiems mažo
je stotyje atsiuntė pagelba. Ne 
szirnto žingsniu neatsitoliuc 
nuo szitos vietos, mažas vyru 
būrys, pasiaustas isz tvirtoves,

rodyti jo vardo ir kilmes. Žiū
rėkite, kai]) szypsosi jo lupos. 
Galėtum manyti, kad jis ir mir
damas pergalėjo!

— GALAS —

į TARADAIKA g

Norints trumpai del mano 
prietcliu,

Visu “Saules” skaitytoju, 
Szventes linksmos veliju, 

Isz szirdies, kiek tik iszgaliu,
Idant sveiki sulauktume!, 

Linksmai Alleliuja giedotumet,
Kad lyg szirnto metu 

gyventumėt, 
“Saule” linksmai skaitytume!,

Ir manes, Taradaikos ne- 
užmirsztumet,

To isz szirdies vėlinu,
Jau 'daugiau, dalibuk, negaliu, 
Zuikutis po marguti tegul jums 

padalina,
Tai ir bus gana!

Tu viena vieta susirinko vyrai, 
Linksminosi gana gerai,

Atsirado ir mergina, 
Kuri guzute ir alų gere gana.

Kada jau gerai prisigėrė, 
Beveik kožnam už ausu tvėrė, 

Kudlaczijo,
Kiek tik galėjo.

Pradėjo ja kreize vadyti, 
Ir beveik in terla spjaudyti,

Mergina baisai perpyko,
Ir namo sau nuvyko.

Kada jos brolužis apie tai 
dažinojo,

Visiems su k u lok u grūmojo, 
Norėjo vela adgal sugryžti,

Bet negalėjo iszdrysti.
Nežinojo pas ka nueiti,

Ir prisiglausti,
Jau vyreli, kad pasirenka, 

Su tokia užsidėt nėra ka.

Vienoje vietoje — spykyzeje, 
Suteszkino žmogui makaule, 

Net kaulai byrėjo, 
Ir kraujai teszkejo.

Žmogeli, geriausia paliautum,
Po tokias urvas Besivalkiotum, 

Ir neg i r tuoki iaiutum,
Tai nuo 'bobeles su prosu ne 

gautum.
Ka 'daryt jeigu proto stokuoja,

Tai žmonelei puikuoja, 
Ir moterėlės neapsileidžia, 
Prie .alaus linksma laika 

leidžia.
Neiszszluoja ne kampu,
Ne apžiūri savo vaiku,

O jau ka viralas, 
Tai kai]) jovalas.

Su forduku in Kingstona 
nulėkiau,

Valis paszoko, nuszlubavo su 
savo kriukiu pas duris ir priesz 
jas atsistojo.

— Ar jus mus žmogžudžiais 
laikote? Juk vakar buvote taip 
nusilpo o sziadicu vela norite 
lyst in ta prakeikta pūga ? Nors 
akiu pirsztu durk, taip tamsu

— Taip, teisingai — kalbėjo 
jis svetimu, užkimusiu balsu.— 
Jeigu man nepasiseks pasiekti 
tvirtove, tai kaip-gi butu galė
ja pasisekti seniui arba visisz- 
kai nusilpusiam vyrui? Bet 
man pasiseks, — drąsinosi jis, 
imdamas lazda.

mo, Anglijon. Pagaliau iszkri- 
to plunksna isz jo pastirusiu 
pirsztu, —- jaunyste pareikala
vo savo teisiu. Nuilsus galva 
n us v i ro - ant rankos.

Isz szirdies skausmo ir uu- 
vargimo jis užmigo. Net per 
miega isz jo krutinės iszsiverže

užtiko vyro lavonu, 
blizzard’o auka.

szitame blizzard’e. Apie veja, 
kuris ne. tiktai žmogui k vapa 
užima, bet ir net krauja gyslo
se in leda paverezia, — nėra ne 
kalbos. Sėskitės in savo vieta
ir valgykit! Jeigu jau mums 
skirta mirti, tai jau mes kaip

— Juk tu dar iki aus z t an t 
neapleisi namu ? — sake Brow
n’as, maloniai glostydamas sa
vo 'draugui ranka.

— Ligi ryto gali jusu viltys,
kai]> oras, pagerėti, ■— mane 
svetimasis.

sunikus dejavimas. Juo gilesne 
tyla buvo kambaryj, juo smar
kiau, rodėsi, szelstanti vėtra 
laulje. Lempa mirgėjo nes ir ji 
jau buvo iszžibejusi ligi pasku
tinio laszo aliejaus. Svetima
sis vis dar sėdėjo nejudėdamas

Tiems biedniokams alų 
davinėjo,

Pliovojo, ant niek nežiūrėjo,
Kas bus isz tokiu vaiku, 

Už keliu metu?
i Mano kūma daugiau pagiedos,

Kaip sugrysz isz tūlos vietos, 
O tuom kart, bai bai, 

Tegul visi 'buna gud boj!

WILLKIE
1RASZO APIE SAVO 
PASAULIO KELIONE

! APŽVALGA SZIU DIENU
' KNYGA, STEPHEN PEARCE

Wendell Willkie parasze kny
ga. apie savo kelione po pasauli 
American Liberator bombery- 
je,(kuris užvardintas “TheGul
liver.” ii). Willkie papasakoja 
pirma karta, szioj 'naujoj kny
goj daugeli invykiu apie jo 49 
dienu kelione per kuria, jis ap
važinėjo 31,000 myliu ir aplan
ke Demokratijos svarbiausius 
karo laukus. .Jis gryžb su de- 
ganeziu i n si! ik i n imu apie kara 
ir taika.

“Kaip asz sakau, kad taika 
turėtu būti suplanuota pasauli
niu pagrindu, tai reiszkia, kad 
ji turi apimti visa pasauli. Že
mes ir okeanai laibai aiszkiai 
tiktai dalys visumos, kada, ma
tomi kaip asz maeziau, isz oro. 
Anglija, ir Amerika yra tiktai 
dalys, Rusija ir Kinija, Egptas, 
Syria ir Turkija, Irakas ir Ira
nas irgi dalys. Ir tai yra ncisz- 
vengiama, kad jokio pasaulio 
dalyje negali būti taika, ligi pa
grindai taikos bus padarytos, 
stiprus visose pasaulio daly
se.”

P. Willkie vela iszvyksta in 
tolimas szalis tensti savo ap
žvalgas pasaulio karo laiku. 
Bet, kiekviena praėjusi diena 
intikina szi nominali vada res
publikonu partijos, kad atsa
komybes kurias Su v. Valstijos 
turės pripažinti po kariniam 
pasaulyje vis auga.

Willkie knyga “Ona World ’ ’ 
pareisz'kia insitikinima, kad po 
kariniam pasaulyje neįgali būti 
taip vadinamu “junior part
ners.” Jis praszo vieningumo 
tiksluose ir dvasioje tarpe Suv. 
Tautu.

P. Willkie tiki, kad galima 
iszszaukti didesnio vieningumo 
i r geresni bendra supratima ka
ro siekiniu isz Suv. Tautu 
priesz szovima paskutinio szu- 
vio. Jis inspeja. kad Amerika 
vaidins svarbia role po karo.

‘ ‘ Amerika turi pasirinkti
viena isz trijų rolių po szio ika
ro,” p. Willkie priduria, “siau
ra nacionalizma kuris galutinai 
nužudys musu paežiu laisve; 
tarptautini imperializmą, kuris 
reiszkia paaukavima kitu tau
tu laisve, arba insteigima pa
saulio kuriame bus lygios pro
gos kiekvienai rasei ir kiekvie
nai tautai. Esu tikras kad Ame
rikos žmones didžiumoj, pasi- 
'rinks paskutini isz sziu kursu.”

P. Willkie pasauline kelione

Willkie’o pasauli apsupanti 
kelione atnesze Vokieczia.ms 
daug neramumo. Pavyzdin, 
Berlyno radijo skundėsi apie jo 
buvimą 'beszaliszkoj Turkijoj. 
Laikrasztininkai prasze kokio 
pasiaiszkinimo. p. Willkie atsa- \ 
kymas buvo aisz'kus.

“Asz laikrasztininkams pa
sakiau, kad atsakymas yra 
aiszkus, “Willkie pareisz'ke. 
“Papraszykit Hitlerio siausti 
Turkijon kaipo Vokietijos at
stovą., jo oponentą.”

Willkie pranesza kad Kini
jos, Indijos ir Tolimu Rytu už
daviniai padare jam gilu inspu- 
di. Jis apraszo apie atsilanky
mus (’liiang Kai Shek ir kitus 
karo laiko Kinijos vadus. .Jo 
inspudžius sekamai aprasze.

“Mes turime nusiprensti ar 
mes rasime kada geresni Ali- 
janta rytinėj Azijoj negu Kini
ja ir jeigu atsakymas yra “ne” 
kai]) asz spėju, tai turime būti 
pasiryžo iszpildyti savo parei
gas musu Alijantui. Szios pa
reigos reiszkia paezedžia ko
operacija ir dabartine militari- 
ne pagelba. Bet irgi mums rei
kia suprasti Kinieczius ir ju 
užduotis. Kiniecziu patikėji
mas puikioms frazėms ir užsi- 
gynimams jau eina prie galo.” 
—Common Council for Amer. Unity.

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

Sztai ka raszo /ponia K. Mor- 
ach, isz St. Paul, Minn., — Pri- 
siuneziu tamistoms užmokesti 
už laikraszti ‘Saule,’ kuri my
liu laibai skaityti, ir man labai 
patinka taipgi mane pralinks
mina kada hunu nuliūdus ir 
nusiminus. Linkiu labu dienu 
ir geros sveikatos jums. 

--------------------
Sztai ka raszo ponia A. Matu- 

levicziene, isz Harwood Mines, 
Pa., Prisiuncziu tamistoms už
mokesti už laikraszti ‘Saule’ 
ant viso meto. Acziu kad tip^ 
laikote siuntinėti, nes mano 
brangi motinėlė myli skaityti 
labai ‘Saule,’ kuri ja suramina 
ant senatvės. 

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

ANTRAS KARO PA
SKOLOS VAJUS

PRASIDĖJO
(2 ND WAR BOND DRIVE)

Didžiauses pinigiszkas va
jus arba “drive” Suv. Valstijų 
istorijoj padėti musu vyrams 
tarnyboj ir palaikyti Ameri
kos milžiniszka kares maszina 
veikloje, dabar prasidėjo.

Sziu laiku kariszki inrengi- 
mai, tankai, lėktuvai arba ero-
planai, laivai, ginklai ir kiti in- 
rengimai daug skaitlingesni ir 
reikalauja geros priežiūros, ir 
pataisymu. Iszdirbystes irgi 
negali sustoti. Taigi O. W. I. 
praszo naminio fronto pagel- 
bos S'ziuo'S iszkaszczius padeng
ti, atmindami, kad kiti Ameri- 
kiecziai kovoja ir mirszta pa
saulio karo laukuose.

Apart sumos kuri bus suida- 
iryta taksais, 13 bilijonu dole
riu ($13,000,000,000), reika-

Tai buvo B,a tiligrapa gavau ir komedi-'ji artimai suvedė su karo va
jas ten regėjau,'dais daugumos didžiuliu tautu.

— Tik žiūrėkit, tai visoje 
Montanoje garsusis ir baisus 
“didysis hercogas,” už kurio 
galva yra. paskirta didele suma
pinigu ir kuri szerifas jau ke
lios savaites liepe.persekioti!—

Grincziose pilna guzutes 
pridėta,

Ir alaus baksu prilioduota.

.Jis sutiko vyriausius kariszkus 
vadus kai]) ir civilius vadus ka- 
riaujaneziu Suv. Tautu. Will- 

Jau kad linksminosi, tai links- kie džiaugsmingai visur buvo
minosi,

Net pasigėrusios bobeles ant
sutiktas. Pagal daneszimus, 
ypatingai svarbu inspudi pada-

linga greitu laiku sukelti per 
Antra Karo Paskola 1,2-nd War 
Loan), paszelpti milžiniszkas 
karo iszlaidas, kurios apima 
darbavimasi visose pasaulio 
dalyse.

Į Svarbiausias dalykas atsi
minti yra, kad sziame musu

szauke komandiruodamas ofi- 
cieriuis. — Dabar jau jis nuteis
tas ir joks žmogus daugiau ne
sužinos, kai]) jis isztikruju va
dinosi ir kas jis isztikro yra bu
vęs. Jis neturi prie saves jokiu 
dokumentu. Niekas negali nu-

ikaklu kabinosi,
Tr per žandus teszkino, 

Prie katro tik prisikabino.
O galybia, kas do pliovones, 
Negalėjo klausyti žmones, 

Kuo])oms bobeles slankinėjo, 
Ir savo vaikus atsivedinejo.

re, kadangi vyko kaipo pašinu- sunkiausiame kare, visi Amcrn
tinys prezidento Roosevelto. kos namu fronto žmones turi 
Daugeliui szalimi tas parode padėti mokėti už padidintas 
vieningumą ’Suv. Valstijose ku- iszlaidas karo ir iszdirbystes 
ris sustiprėjo po Japonu užpuo- ir del prižiūrėjimo ginklu, kad 
limo Perlu Uosto.. ' jie butu “tinkami karui ir vi-

Yra užtektinai daviniu kad sada vartojami.”



ri' S A U L E ’’ MAHANOY CITY, PA.

LINKSMA ALLEL1UJA VISIEMS
Žinios Vietines !Szv. Juozapo Parapijos 

Bažnyczioje Didžiosios
Sanvaites Pamaldų

— Didžioji Petnyczia.
— Didžioji Sukata.
— Velykos !
—1 Linkime visiems szios 

apielinkes Lietuviams 11 Links
mu ir Laimingu Velykų!”

— Juozas Bartaseviczius 
isz Connertono, likos areszta- 
votas už neiszmintinga važiavi- 
ma su automobiliam per kurio 
priežasti kitas automobilius 
ir bosas likos 'sutrenktais arti
moje St. Nicholas tilto. Isz tos 
priežasties padaryta bledes ant 
keliu szimtu doleriu.

— Daugeliose szeimyno- 
se bus nuliūdima, isz priežas
ties jog tėvai ar sūnūs randa
si kariuomeniszkoje tarnysto- 
je. Daugelis isz tuju taipgi 
žuvo del savo tėvynės.

— Publikines ir Parapijines 
mokyklos sustojo Seredoje po 
piet isz priežasties Velykines 
szventes. Publikines mokyklos 
atsidaris Utarnirike.

—• Didelis skaitlis vyruku, 
nevedusiu ir vedusiu, iszva- 
žiuos Subatos ryta, in Allen
town, Pa., ant daktariszko per
žiūrėjimo ant kariszkos tarnys
tes. Tie kurie pasekmingai per
eis egzaminu, ju vardai bus pa
naršyti laikraszicziuose kad li
kos priimti prie tarnystes.
t Agnieszka Trapkauskie- 

65 metu amžiaus, nuo 1331 
E. Mahanoy uly., mirė Panede- 
lio vakara, Ashlando ligonbu- 
teje. Velione buvo gimus Lie
tuvoje, pribūdama in Amerika 
apie 35 metus adgal in Shena- 
dori, bet vėliaus atsikraustė in 
Mahanoju. Jos vyras, Jonas, 
mirė apie 30 metu adgal. Pri
gulėjo prie Szv. Juozapo para
pijos. Paliko ketures įdukteres 
ir dvi seseres, Beatricija kuri 
gyvena 'Connecticut ir Magda
lena New Yorke. Graborius L. 
Traskauskas laidos. 

_

SHENANDOAH, PA.
— Klebonas Kun. J. Kara

lius, Szv. Jurgio parapijos, ku
ris yra pirmininku Lietuviu 
Kunigu Draugavęs Amerikoje, 
iszsiunte pas prezidentą Roose- 
velta protestą priesz sujungi
mą Lietuvos su Rusija po ka
rei. Drauguve meldžia prezi
dento kad valdžia priesz tai pa- 
siprieszintu ir kad Lietuva tap
tų vela laisva kaip buvo priesz 
szi kara.
t Feliksas Petruszionis, isz 

Ringtono, mirė namie Utarnin
ke po piet. Paliko paezia ir pen
kis vaikus ir asztuonis anukus1. 
Graborius Valiukeviezius lai
dos.

Frackville, Pa. — Konstan
cija Gilbiene, S. 4-tos uly., likos 

ligonbuter nuvežta in Ashlando 
Vntgydymo.
V'* -----* --

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

Kitos Szv. Miszios bus 8 vai., 
9 vai., ir Iszkilminga Suma 10 
vai., kuria laikys Kun. S. Vens
lauskas, patarnaus Kun. P. 
Czesna ir Dijakonas Bernardas 
Szimkus.

Pamokslus sakys: 6 vai. ry
te, 8 vai. ir 10 vai., per Suma, 
Kun. P. Czesna; 9 vai. ryte pa
moksta sakys Kun. S. Venslaus
kas. Per Velykas Miszparu 
nebus.

Szios parapijos Kunigai vi
siems parapijiecziams ir vi
soms parapijietėms teikia lin
kėjimus :
11 LINKSMU SZV. VELYKŲ. ’ ’

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

Mount Carmel, Pa. f Ponia 
Albertiene Akelaitiene aplaike 
liūdna žinia nuo valdžios buk 
jos vyras, Albertas, 22 metu 
amžiaus, kuris radosi ant ka
riszkos tarnystos, Newport 
News, Va., prigėrė upeje. Jos 
vyras sugryžo prie tarnystos 
praeita Petnyczia, po dalyva
vimui laidotuvėse gimines. Ve
lionis buvo sunum Juozo A'ke- 
laiczio, fotografisto.

t Kareivis Antanas Varne
lis, 32 metu, žuvo laike muszio, 
3 d. Vasario, ant mariu. Varne
lis buvo gimęs czionais ir insto- 
jo in kariuomene 1942 mete. Jo 
sesuo Mare aplaike taja liūdna 
žinia nuo valdžios ana diena.

-t-

PETNYCZIOJE: Iszkilmin- 
gos Pamaldos ir sveikinimas 
Szv. Kryžiaus, 8 valanda ryte.

Pamaldas laikys klebonas 
Kun. P. Czesna, patarnaus 
Kun. iŠ. Venslauskas ir Dijako- 
nas Bernardas Szimkus.

(Stacijos arba Kryžiaus Ke
liai, 7 valanda vakare.

SUBATOJE: Apeigos prasi
dės 7 vai. ryte. Szventinimas 
ugnies, vandens ir krikszto 
vandens, bei Velykų žvakes. 
Szventinimo apeigas laikys, 
Kun. S. Venslauskas, patar
naus Dijakonas Bern. 'Szimkus.

Szv. Miszias, 8 valanda, lai
kys Kun. S. Venslauskas.

Subatos vakare 7 valanda 
Miszparai, kuriuos laikys Kle
bonas Kun. P. Czesna; pamoks
lą sakys Kun. S. Venslauskas.

Subatoje iszpažintis 'bus klau
soma : 4 vai. po pietų - 6:30 vai. 
vakare ir po Miszparu. Velykų 
valgiai bus szventinami 6 vai. 
vakare Bažnyczioje.

NEDELIOJE - VELYKOS, 
1910 Metines Sukaktuves Kris
taus isz Numirusiu Prisikėlimo.

Prikėlimo Apeigos: 6 vai. ry
te, Procesija su Szvencz. Sakra
mentu 3 kartus 'bažnyczioje, 
Pamokslas ir isz’kilmingos Szv. 
Miszios, kurias laikys Kun. P. 
Czesna, patarnaus, Kun. S. 
Venslauskas ir Dijakonas Ber
nardas Szimkus. Po Iszkil- 
mingu Szv. Misziu 'bus suteik
tas Palaiminimas Szvencz. Sa
kramentu.
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IRMA diena sanvaites, atėjo moterys prie grabo Kristaus, atsi- 
neszdamos su savim kvepenezius aliejus ir mostės, kad isztepti 
kuna Kristaus. Bet, rado grab vieta atidaryta ir didelis akmuo 

nuverstas in szali. Ineja in vidų, nerado kūno Kristaus, kur tikėjosi Ji 
matyti. Nusiminė szventos moterys, bet pamate szviesa apimta jauni
kaiti stovinti szale ju. Suklaupė moterys ant keliu isz baimes, o jisai 
tare in jas: ‘‘Kodėl jeszkote gyvųjų tarp mirusiu? Jisai nesiranda 
czionais, Jisai prisikėlė isz mirusiu, atsiminkite ka Jisai sake, kada buvo 
Galilėjoj? Kad Sūnūs Dievo turi būtie atiduotas in rankas nusidėjėliu 
ir nukryžiavtoas ir treczia diena prisikels isz mirusiu!”

Szventos moterys atsiminė tuos žodžius ir iszejo isz grabo vietos 
praneszti kitiems ka girdėjo.

Buvo tai Mare Magdalena, Joanna ir Mare, Motina Kristaus, ir 
kitos moterys su joms, kurios pranesze Apasztalams ka girdėjo. Bet 
Apasztalai in tai netikėjo, ka josios sake. Tada Petras nubėgo in grab- 
vieta ir paregėjo tiktai Jo drapanas, maustydamas ar iszsipildys Jo žo
džiai, kaip Jisai pranaszavo.

Lai ir mes prisikelsime su vilczia, kad Kristus per savo kanezes 
ir mirti atpirko svietą ir ji iszgialbes nuo prapulties ir ranku nevidonu, 
kurie sziadien skerdžia nekaltuosius!

’EY v P/

SUPJAUSTĖ 
MOTERE

Nužudė Savo Motere 
Po Tam Supjaustė

Ja Ant Szmotu
Cordello, Okla. — Supjaus

tyta ant szmotu su senu pjūk
lu, lavonas Mrs. Verona Stig
ler, 30 metu amžiaus, likos su
rastas skiepe savo namo. Stuo
brys nužudytos moteres radosi 
užsiūtas maisze, o rankos ir ko
jos inkimsztos in skyle sienoje; 
tokia tai buvo baisi pabaiga 
nelaimingos moteres.

Kaimynai dasiprato kad kas 
tokio turėjo atsitiktie pas Stig- 
lerius, pranesze apie tai palici- 
jai, kuri padare krata ir vis
kas iszsidave. Seserune nužu
dytos moteres, 14 metu, atne- 
sze taja diena maisto del vaiku 
o kada norėjo ineiti in vidų, 
Stigler ja neinleido, tada kai
mynai paszauko palicija.

Kada palicija jo užklausė, 
kur randasi jo motere, jis atsa
ke, kad ji apleido. Tada pali
cija pradėjo daryti krata na
mie ir užtiko stuobrį moteres 
maisze ir taipgi kitas dalis mo
teres kūno.

iStiglerei turi tris vaikus, tė
vas dirba kasykloje, kuris ap
laike užmokesti ta diena. Kai
mynai girdėjo koki tai nesu
pratimą ir riksmą pas Stigle- 
rius, bet nedasiprato kokia 
baisybe atsitiko po ju pasto
gių ta nakti. Vyras likos už
darytas kalėjime. 

----- ------------- —
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

KOVA PRIESZ 
JUODĄJĄ BIRŽA

(BLACK MARKET)

Vartotojas [consumer] yra 
svarbiausias asmuo, kovoje 
priesz juodos- biržos [Black 
Market) mesa, Žemdirbystes 
Departamentas pareiszke ana 
sau vaite. Jeigu vartotojas sau
gosis pirkti mėsos virsz la
bu kainos arba prekes, juodos 
biržos savininkams bus sunku 
iszsilaikyti biznyje.

Yra kelios prieszaistys kodėl 
vartotojai neturėtu pirkt mais
tą, ypa.cz mesa juodoj biržoje.

1— Jos iszkelia gyvenimo 
iszkaszczius — apžvalga mėsos 
kainu New Yorke parodo, kad 
ten kainu rates yra nuo 10 iki 
15 nuoszimtis au'ksztesnes nu
statytu labu.

2— Jeigu civiliai pirks mesa 
nelegaliose biržose, jie su
griaus valdžios mėsos iszdalini- 
mo programa ir dar turės var
toti blogesne mėsa. Dauguma 
mėsos parduota juodose biržose 
1942m., buvo netinkama ir ga
lėjo žmones ligoms užkrėsti. 
Pagnl American Meat Institu
tą, didele dalis mėsos, kuri pa
siekė juodąją birža yra nuo 
taip vadinamu “cutter” ir can- 
ner” gyvuliu; tai pras'zcziausia 
ruszis mėsos. Sutikti tame da
lyke Žemdirbystes Departa
mentas insaike visiems skerdė
jams gauti skerdimo leidimą 
ir uždėti numeri ant kiekvieno 
mėsos gabalo, kurs iszsiustas in 
krautuves. Krautuvui ūkai ne
gali parduoti mėsos nuo nepa
ženklinto “wholesale” gabalo. 
Tas daroma kaipo dalis mėsos

kontroliavimo programos Žem
dirbystes Departamento ir Of
fice of Price Administration. 
Pagal szi programa kiekvienas 
vartotojas gales gauti savo da
li mėsos per paskirstymą 
ir mėsos iszdirbyste bus at
sargiai prižiūrėta nuo gyyuliu 
skerdimo lyg mėsa pristatys 
vartojams.

3—Juodos biržos veikimas 
yra tai “bootlegging” ir 
gali sugražinti “gangsteriu” 
valdžia, kaip buvo prohibici- 
jos laikais.

Padėtis rimta ir galima kon
troliuoti arba suvaldyti per ne
vartojimą nepaženklintos mė
sos, ne tik valdžios instaigu, 
bet ir pirkėju. Kiekvienas pir
kėjas sziame kras'Zt gali padėti 
sugriauti maisto juodąją birža.

Office Of War Information 
Washington, D. C. 
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Mirė Isz Gailesties Ir 
Persigandimo

Monasco, Wis. — Mrs. Agnes 
Dwyer, paregėjus palicijanta 
neszanti arti jos namo sukru
vinta vaikiuką, kuri automo
bilius sužeidė, mane kad tai jos 
sūneli parnesza namo ir taip 
persigando isz gailesties ir ru- 
pesties jog puolė ant žemes ne
gyva.

Vaikutis, kuris prigulėjo prie 
kitos moteres ant tos paezios 
ulyežios, tame laike cziužinejo 
ant ratiniu cziuožyniu (roller
skates), susidūrė su automobi- 
lium ir likos pavojingai sužeis
tas. Daktaras, apžiurėjas mo
tere, nutarė kad ji mirė isz prie
žasties trūkimo szirdies ir isz 
baimes. — Meile motinos del 
kūdikio matomai buvo didele.

Skolinimas-Nuomavi- 
mas Yra “Duoti Ir Imti”

Propozicija
S'kol inimo-N u omą vi mo (Lend 

Lease) Instatymyo užsienio bū
das turi du pagrindiniu tikslu 
— padėti laimėti szi kara ir in- 
steigti amžina taika. Szis karas 
yra karas susivienijimo ir bus 
laimėtas tik jeigu visi Alijantu 
tautu zopostys bus bendrai su
dėti taip, kad ju kovojanezios 
jėgos musz priesza kur jam 
daugiausia skauda.

Asztuntas bertaininis rapor
tas Kongresui apie S'kolinimo- 
Nuomavimo darbus nuo Kovo- 
Mar. 11 d., 1941 m., ligi Kovo 
1 d., 1943 m. parodo —

1. Per dvejus metus, Su v. Val
stijos teike pagelbos lyg $9,- 
632,000,000. Isz szios sumos už 
$7,831,000,000 iszsiunsta reik
menų — amunicija ir reikme
nys karo iszdirby stems, reik
menys kovojantiems ir karo 
darbininkams musu Alijantu. 
$1,801,000,000 apima verte 
reikmenų ir aptarnavimu — už 
gabenimą reikmenų laivais ir 
už laivu pataisymus, iszdirbys- 
tes patogumus ir invairius 
reikmenų pristatymo aptarna
vimus.

2. Isz reikmenų lyg sziol isz
siunsta amunicija sudarė 55% 
arba $4,294,000,000, pramo
nėms reikmenys ir inrengimai 
27 % arba $2,088,000,000; mais
tas ir kiti ukystes produktai 
18% ai‘ba $1,449,000,009.

3. Isz suteiktu aptarnavimu 
49% praleista isznuomavimui 
ir perėmimui laivu neszti “sko- 
linimo-nuomavimo ’ ’ reikmenis 
ir del oru perkelimo linijų ir 
bazių užsienyje. Kitas 20% var
tojamas pataisyti Alijantu ka
ro laivus ir prekdbini laivyną 
Amerikos sutalpos vietose ir 
iszlavinti Suv. Tautu oro jėgas 
szioje szalyje. Liekamas 31% 
buvo vartojamas dirbtuvėse 
Suv. Valstijose kur gamina 
‘ ‘ slkolinimo-nuomavimo ’ ’ reik
menis.
Skolinimo-Nuomavimo reikme
nys iszdalintos sekamai —

1. Anglijai $4,430,000,000 ar
ba 46%

2. Rusijai $1,826,000,000 arba 
19%

3. Afrikai ir Vidurycziams 
$1,573,000,000 arba 16%

4. Kinijai, Indijai, Australi
jai ir Naujai Zelandijai $1,344,- 
000,000 arba 14%

5. Kitoms tautoms $459,000,- 
000 arba 5%

Bet koki atlyginimą atgal 
gauna Suv. Valstijos del sziu 
bilijonu doleriu vertes reikme
nų ir aptarnavimu?

Suv. Valstijos gauna jai rei
kalingu reikmenų ir aptarnavi
mu.

Kur tik Amerikos jėgos ran
dasi svetimose žemese, Alijan- 
tai jiems duoda reikmenų ir ap
tarnavimu. Tuomi jie atlieka 
abipusine pagelba. Dalis inren- 
gimu kuriuos daliniai vartoja 
Sziaures Afrikos kovose yra 
Didžiosios Britanijos parūpin
ta.

Amerikos jogos po Generolu 
MacArthur ir Admirolu Halsey 
piet-vakaruose ir Piėtu Pacifi- 
ke gauna maisto, reikmenų ir 
aptarnavimu nuo Australijos 
ir Naujos Zelandijos.

Didžioji Britanija ir Indija 
pristatė reikmenų ir aptarnavi
mu Amerikos pulkams Icelan- 
dijoj, Fidži Salose, Indijoj, 
Egypte ir Irane. Kovojantieji 
Prancūzai, Belgija ir sunkiai 
spaudžiama Kinija parūpino 
reikmenų Suv. Valstijų jėgoms 
Ekvatorio Afrikoj, Congo ir 
oro jėgoms Kinijoj.

Sovietu Unija, kaip mes visi 
žinome, musza Hitlerio armijų 
svambiausias dalis savo žemeje. 
Rusija nėra jokiam ipadejime 
parūpinti “lend-lease” pagel
bos Alijantams žymioj sumoj. 
Bet U.S.S.R. sutiko parūpinti 
abi-pusine pagelba Suv. Valsti
joms kada gales pagal tas pa- 
czias sanlygas kurioms kitos 
szalys mums teikia pagelba.

Pagal aibi-pusini susitarimą 
Lend-Lease instatymo Suv. 
Valstijos gavo sekamus reik
menis ir aptarnavimus —

1. Pabaigoje sziu metu, Ang
lija 'bus aprūpinus musu pul
kus Europos teatr esu daugiau 
negu 400,000,000 svaru maisto. 
Jie parūpino 700,000 tonu sun
kumo svorio vietos laivuose 
Amerikos kariszkiems veiki
mams; davė musu pulkams 
Suv. Karalystėj 1,121,000 laivu 
tonu reikmenims ir statymo 
reikalams medžiagų, kas suda
rė kita 1,595,000 tonu.

2. Australijos laivu sutalpy- 
mo vietos stato szimtus laive
liu, Parku ir kitu laivu Genero
lo MacArthuro jėgoms.

3. Indija pastate Suv. Valsti
jų oro jėgoms daugeli oro ba
zių, parūpino 3,500,000 galionu 
gazolino ir kelis szimtus troku; 
pastate sandeliu, ir t.t.

4. Australija ir Nauja Zelan
dija kartu davė daugiau kaip 
235,000,000 svaru maisto musu 
pulkams nuo Birželio-June lyg 
Gruodžio 1942m.
Tai tik maža dalis medžiagų ir 
aptarnavimu, kuriuos mes ga
vome nuo musu Alijantu po 
Lend-Lease Instafymu.
Office of War Inf., Washington, D.C.

Mire Priimdamas 
Komunija

New York.— Prie groteliu 
Szv. Jono Katalikoszkos bažny- 
ezio's, Juozas Kenedy laplaiky- 
damas isz ranlku kunigo Szven- 
eziausia Sakramenta, staigai 
puolė negyvas. Kenedy turėjo 
68 metus amžiaus ir buvo geru 
Kataliku ir niekad neapleisda- 
vo szventu Misziu. į
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