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Isz Amerikos Lewisas Kalba Iii Susirinkusius Delegatus

PABĖGO SU 
JOS PINIGAIS

Prižadėjo Su Ja Apsi- 
paeziuot, Mylima Dave 
Jam $2,000; Pabėgo 

Su Pinigais

St. Louis, Mo. — Dienoje, ka
da ketino atsibūti szliubas Del- 
lia Kasztan, 26 metu, mergina 
atėjo in palicijos stoti verkda
ma ir praszydama pagialbos 
surasti jos jauniki, kuris dingo 
su jos 2,000 doleriu, kuriuos ji 
jam buvo davus.

Dvi sanvaites adgal atvažia
vo Petras Valeski, 32 metu, isz 
Clevelando, Ohio, prilipo prie 
merginos kaip diele ir melde 
idant už jo teketu. Ant galo 
parode jai bankine knygute, 
kurioje buvo užraszyta trys 
tukstaneziai doleriu, taipgi pa
sakė merginai kad uždirba po 
50 doleriu ant sanvaites, na ir 
mergina jam intikejo, paskir
dama diena szliubo. Nuėjo isz- 
siimti ženybu laisnus, po tam 
nuėjo in banka isz kur isztrau- 
ke savo sunkei suezedintus pi
nigus. Petras pasakė merginai 
kad jo pinigai yra indeti in 
“bizni“ ir bus geriau jeigu ji 
panaudos savo pinigus ant 
vestuvių. Mergina ant to szir- 
dingai sutiko.

Dienoje szliubo kada jauna
vedžiai rengėsi in bažnyczia, 
mergina atidavė savo mylimui 
visus pinigus. Kokiu tai navat- 
nu budu jaunikis davė mergi
nai stiklą vandens, stiklas isz- 
puole jai isz ranku ir susimu- 
sze. Jaunikis persiprasze ir pa
sakė kad atnesz jai kita stiklą 
vandens. Na, ir kaip nuėjo, taip 
nuėjo ir da sziadien nesugryžo.

Apsiverke graudžiai nebage- 
le, viltis dingo po trijų valandų 
nekantraus laukimo. Nusiuntus 
telegrama in banka, persitik- 
rint kiek jos jaunikis turi ban- 
koj pinigu, aplaike atsakymu 
kad turi tik penkis dolerius. 
Nuėjo nuliudus in palicijos sto
ti melsti kad surastu taji apga
viką bet lyg sziol jo nesurado. 
Gal sziadien Petras vela jeszko 
kur panaszios kvailiukes.

.-ii

Prezidentas anglekasiu, John L. Lewis, kalba in delega-__ 
tus apie kerszinanti straika, kuris atsibuvo New Yorke, kas 
kiszasi 450,000 anglekasiu ar sugryžti prie darbo ar strai- 
kuoti. Kokia bus pasekme Lewiso pakurstinimo anglekasiu 
ant straikos, tai nežine, nes sziadien visos kasyklos randasi 
rankose valdžios.

Vaikas Iszrodo Kaip 
Senas Diedas

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

Moskva — Rusai sunaikino 
amunicijos stoti ir smarkiai už-

KINAI UŽMUSZE
3,000 JAPONU

Ir Paėmė 12 Miestu
Chungking, Kinai — Artimo

je Taiheng kalnu buvo smar
kus musziai kuriuose Kinczikai 
užmusze daugiau kaip 3,000 Ja
ponu ir paėmė dvylika mieste
liu ir kaimeliu, japonai toje 
aplinkinėje turi apie deszimts 
tukstaneziu kareiviu, kuriuos 
Kinczikai isz visu szaliu ganu- 
bija.

Vokiecziai Žudo Po 200
Ant Dienos

London (O.N.A.) — Beveik 
po 200 žudinseziu Vokietijoj ir 
Austrijoj atsibuna ant dienos 
per Vokieczius. Viedniuje pa
state gilotina (peili) su ku- 
riuom kerta žmoniems galvas 
nes nespėja juos karti ir szau- 
dyt.

Inspejo Pabaiga Savo 
Gyvenimo

UŽKLUPS ANT
JAPONIJOS

North Adams, Mass. — Leon 
Lender, deszimts metu vaikas, 
serga ant labai retos ligos vadi- klupinėjo Vokieczius su Ame- 
narnos per daktarus “cretinisi- rikoniszkais tankais ir eropla-

Yra tai sukietėjimas pa- nais. Smarkus musziai eina ant 
visu ffuntu.

ma.
kauszio ir skuros, o sergantis 
taja liga pasensta isz jaunu 
dienu ir iszrodo kaip seniauses 
žmogus. Vaiko plaukai jau yra 
visi pražilia ant galvos ir jis 
iszrodo kaip senukas turintis 
70 metu. Jo broliai, kurie yra 
už ji daug senesni, iszrodo kaip 
vaikai, pagal savo metus.

Australijoj Amerikonai smar
kiai plaka Japonus suszaudy- 
dami 62 eroplanus. Daugeli Ja- 
poniszku vietų sunaikinta ir 
daugelis žmonių užmuszta.

200,000 Kincziku
Kenczia Bada

Pasikorė “Ant Baiku”
Bet Mirė Ant Tikrųjų

York, Pa. — Gustovas Sny
der buvo dideliu szposininku ir 
nekarta kalbėdavo savo broliui 
kad pasikars “ant baiku’’ 
idant jo pati manytu kad jis 
ant tikrųjų pasikorė.

Na ir ana diena Gustovas li
kos palaidotas ant tikrųjų. Bro
lis surado jo kuna kabanti ant 
balkio skiepe, tikrai mirusi. 
Lavonas kabojo tiktai du co
lius nuo grindų, matyt kad 
juokdarys neaps varste gerai il
gi virvutes ir ant tikrųjų pasi
korė, netycziomis.

Washington, D. C. — Chile, 
viena isz Pietines Amerikos 
respublikų, prisidėjo prie Suv. 
Valstijų szalies ir kovos priesz 
Francija, Bulgarija, Rumunija 
ir Vengrus, kurios prigialbsti 
Vokietijai.

Chungking, Kinai — Badas 
Kinuose paima tukstanezius 
žmonių o ypatingai beveik vi
soj Pietinėj Kinijoj kur dau
giau kaip 200,000 žmonių ken- 
czia neiszpasakytina bada ir 
varga. Ryžiu svaras kainuoja 
$2.50, Amerikoniszkais pini
gais bet j u galima pirkti tik po 
viena uncija. Daugelis žmonių 
valgo žievia nuo medžiu, dra
panų beveik visai neturi nes 
vaikszczioja pusnuogi.

Žiurkes Užėmė Miestą

TRUMPOS ŽINUTES
Berne, Szveicarija (O.N.A.) 

— Czionais randasi tiek žiur
kių ant ulyczios, kurios maiti
nasi supuvusioms szaszlavoms, 
kad miestas negali duoti sau 
rodos su joms. Miestas yra su
sirūpinės kad isz tos priežasties 
gali po miestą prasiplatint vi
sokios ligos. .

Washington, D. C. — Val
džia uždraudė 12 valstijose va
žinėti automobiliais ant pasi
linksminimu arba nereikalin
gai, isz dideles stokos gazolino.

— Isz užlietu aplinkiniu,
nekuriose dalyse daugiau kaip 'JAPONAI PASKAN- 
^^“^ZZr^^DINO LIGONBUTINI

LAIVA
apleisti savo gyvenimus. Ble
des padaryta ant milijonu do
leriu.

PRŪDAI
BOMBARDUOTI

Cincinnati, Ohio — Szeszes 
dienas priesz savo mirti, Mrs. 
Vera Franklin, jauna motere, 
apreiszke szeimynai kad ji mirs 
už szesziu dienu ir jos inspeji- 
mas ant tikrųjų iszsipilde. Mo
tere, sirgdama, buvo apimta le- 
targiniu miegu ir jame mate 
pabaiga savo gyvenimo. Po pri- 
budimui isz tojo letargo, pa- 
reijszke stovineziai szeimynai 
prie jos lovos kad ji mirs in 
szeszes dienas ir po tam persi
kėle in amžina gyvenimą. Ir 
isz-tikruju po tiek dienu užmi-įnu vandens iszsiliejo. 
'go ant amžių.

Vanduo Užliejo Daug
Vietų

Allijentai Ketina Ja Sunaikinti 
Ir Sulyginti Su Žeme; Vokie
cziai Neteko 324,000 Karei
viu Afrikoj; Rusai Supliekė Vo
kieczius Ant Kaukazo; Ketina 

Bombarduoti Ryma _  -k
Vokiecziai pribuvo in Var- 

szava, Lenkija, su tankais ir 
maszininiais karabinais suszau- 
dydami namus ir kromus ir ne
pasiliko ne vieno gyvo Žydo, 
kurie likos iszžudyti arba isz- 
vežti in Vokietija. Jugosavi- 
joj 75,000 Žydai likos iszžudy- 
tais isz kuriu tik 10,000 pasili
ko gyvais. Isz tuju 10,000 likos 
iszvežti in Italija, 2,000 in Ven
grus ir 1,000 kur kitur. Apskai
tyta kad tik 450,000 Žydai isz 
8,250,000 Žydu Europoje yra 
gyvi o du milijonai likos nužu
dyti be jokios mielaszirdystes.

Washington, D. C. — Amerika ir Anglija 
ketina užklupti ant Japonijos ir ja sulyginti su 
žeme. Taip iszsireiszke Anglijos ministeris 
Churchill, laike posėdžio kongrese, ana diena. 
Tasai užklupimas ant Japonijos ketina atsibūti 
netolimoje ateityje ir tai staigai.

Pagal paskutini apskaityma tai Vokiecziai 
neteko paskutiniam muszyje Afrikoje net 324,- 
000 kareiviu. Kiek paimta in nelaisve tai da tik
rai neapskaityta.

Washingtonas pranesza buk 
musu kareiviai ana diena užė
mė šakį Attu ant Aleutiano kur 
smarkiai supliekė Japonus ir 
stengiasi juos isz ten iszguiti. 
Ant Pacifiko mariu Ameriko
nai suszaude 18 Japoniszku er
oplanu.

Rusai smarkiai atmusze du užklupimus Vo
kiecziu ant Kaukazo ir paskandino 14 laivu su 
kareiviais, kurie stengėsi persigauti per Kuba- 
no upe. Taipgi suszaude 500 V okiszku eroplanu 
ir daugybe visokiu tanku.

Girdėt kad Allijentai ketina bombarduoti 
Ryma bet nedalypstes popiežiaus gyvenimą, 
Vatikano miestą. Italijoj kyla sumiszimai atvi
rai, priesz savo valdžia.

London — Allijentai vela 
bombardavo Vokietija sunai
kindami daugeli visokiu fabri
ku. Buvo tai 65-tas bombarda
vimas tojo miesto.

—• Vokietijoj vela kerszina 
trūkimu kito didelio prūdo ku
ris likos pagadytas per pasku
tini bombardavima. Pirmuti
nei du prūdai, kurie likos su
naikinti per bombardavima, 
užliejo 54 miestus ir privertė 
50,000 szeimynu ant apleidimo 
savo gyvenimu. Pataisymas tų
jų dideliu prudu užims kelis 
metus. Daug žmonių Vokietijo
je likos suszaudyti arba aresz- 
lavoti per Vokiecziu valdžia 
kuri juos nužiurinejo buk jie 
prisidėjo prie sunaikinimo tuju 
prudu.

— Allijentu eroplanai bom
bardavo smarkiai Sardinija ir 
Sicilija, padarydami daug ble-

Rusai aplinkinėje Orelo bombardavo ge- 
ležkelio stoti Gomele, kur radosi daug kariszko 
materijolo del Vokiecziu ir suszaude 22 Vokisz- 
kus eroplanus. Keli miestai dega visu smarku
mu kur Vokiecziai turėjo savo stotis.

Amerika Neteko 
80,000 Kareiviu In

Laika 17 Menesiu

Amerikonai Plaka
Japonus /

- Daugiau kaip 33,000 Su 299 Sužeistiesiems 
minksztu anglių darbininkai  
iszejo ant straikos kad Lewisas 
lyg sziai dienai nepadare jokios'butinis laivas, paženklintas su dės. Taipgi bombardavo žymius 
sutarties su operatoriais.

Sydney, Australija — Ligon-

London — Angliszki eropla
nai bombardavo du didžiausius 
vandeninius prudus Rhinelan- 
de ir Ruhr vietose. Vanduo už
liejo beveik visa aplinkines pa
darydama milžiniszkas bledes. 
Viso apie penki milijonai galo- 

Daug
dirbtuvių likos užlietos.

New York — Badai Jonas 
Lewis ketina susidraugauti su 
American Federation darbinin- i 
ku unija ir tame tiksle padavė 
užmanymą del prezidento Wil-! 
liam Green kad suvienytu tais1 
abi unijas in viena.

miestus Vokietijoj kaip Kiel ir 
Cleansburga, kur sunaikino ge- 
ležkelius ir eroplanu stotis.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

dideliu Raudonu Kryžium ir 
apszviestas, likos paskandytas 
per Japoniszka submarina su 
kuriuom žuvo 299 serganti ka
reiviai. Tiktai 65 likos iszgial- 
beti per praeinanezius laivus, 

i Paskandinimas ligonbutinio 
laivo ant mariu yra dideliu pra
sižengimu prieszais svetimtau- Rhur aplinkine ir Czekoslova- 
tiszkas tiesas, kas parodo buk 
Japonai neturi mielaszirdystes 
ant nieko norints buvo pasira- 
sze užlaikyti taisės tiesas.

Amerikoniszki, Angliszki ir 
Kanadiszki eroplanai bombar
davo Kielių kur randasi Vo- 
kiszka stotis eroplanu, Berlina,

kija ant kuriu numėtė daugiau 
kaip 3,000 tonu bombų, padary
dami milžiniszkas bledes ir su
naikindami daugeli fabriku.

Washington, D. C. — Pagal 
apskaityma valdžios tai Suv. 
Valstijos neteko 80 tukstaneziu 
kareiviu in laika 17 menesiu 
bet tasai skaitlis gal da pasi
daugins ant 5,000 kareiviu dau
giau, kurie žuvo Afrikoje.

Nuo kada kare prasidėjo, lai
vynas neteko 23,955 vyru, likos 
sužeista 4,683 ir 12,054 nesu
randami. Pekstininku kareiviu 
užmuszta 6,076, sužeista 12,- 
277, nesurandamu 24,345 ir 14,- 
244 paimta in nelaisve. Isz 
skaitliaus 4,000 sužeistųjų li
kos iszgydyta ir sugražinti in 
savo glitas.

Washington, D. C. — Ameri
konai plaka smarkiai Japonus 
ant Attu salos, kur aplaike di
deles bledes. Japonai pradėjo 
pasidavinet pulkais nes negali 
iszlaikyti Amerikonu užklupi- 
mu. Matyt, kad jau galas prisi
artina Japonams.

Vokiecziai Jeszko i

London (O.N.A.) — Vokie
cziai nenuilstaneziai jeszko pa
bėgusiu Žydu, isz nelaisviu 
abazu, sulaikydami trukius, 
strytkarius ir laivus, ar neras 
kur Žydu. Katruos sugauna tai 
veža in užmiesti ir suszaudo.



■ . *
Kas Girdėt

|ta dideli skarba su auksu. Po 
tam abudu nuėjo ant tos vietos 
kur iszti'kruju surado skarba, 
pasidalino ir buvo nuo tojo lai
ko turtingiauseis ūkininkais

pasiszventimas visoje aplinkinėje.
motinos del savo kūdikio iszejo 
in virszu sude, kur motina su 
dukteria stojo už vagysta. 
Idant jos dukrele galėtu gy
venti tar]) milijonierių ant Ri
verside Drive, Now Yorke, rė
dytis turtingai ir mokytis ant 
aktoi'kos; motina dirbo sunkei

Da ir sziadien tarp žmonių

ma.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

kitaip apie tai maustė ir pado
vanojo Mikui 30 dienu in 'kale- 
jima ant pakulos.

Generolas Henri Giraud pra-

mete 1944 ir lyg tam laikui jau 
nesiras ne. vieno Vokieczio Af
rikoj. Kiti vela ijranaszauja

rnet. Gali tai]) būti arba visai

“You never can tell.”
t Bet galime būti pasirengia

kaipo tarnaite, lietelyje bet ne-1 Quebec provincijoj, Kana.loję, ]<ap ]uresime lyg tam laikui da 
Basipud įn(qiketn dalyku ir visai kitokiu 

kada jos tikra dukrele uzsigy- Sliav inigan, palipdamas testą- m>gu tokiu kaip pranaszauja 
žymus inspetojai ir kariszki ži- 
nunai.

Nesenai mire Chicoutimi,

rugojo ir neatsiliepe no žodeli turtingas biznierius

ne kad tai jos tikra, motina, va- 1 
dydama savo motina kukarka '■ 
o ne savo motina.

Taip pasiszvente Marijona 
Devern, 52 metu, del savo duk
reles meiles. Motina su dukte
ria likos areszta votes už pavo
gimą dvieju szlebiu isz kremo 
ant Broadway. Detektyvas ap- 
reiszke sodžiui buk kada mote
res aresztavojo tai duktė užsi
gynė kad yra susigiminiavus su 
Marijona, sakydama 'kad ji isz 
netycziu susitiko su taja mo
terių krome ir kad toji motore 
buvo kitados pas ja už kukor- 
ka. Motina ant to užsigynimo 
neatsiliepe ne žodeli, — priim
dama visa, atsakomybe ant sa
ves.

Kada abi moteres stojo sude. 
dukrele 'buvo pasirėdžius i 
puikias szlebes ir paredais, su 
auksiniais papuoszais o jos mo
tina, ant kurios veido <1 a vesi 
matyt nuvargimas ir rūpestis, 
buvo pasirėdžius kaipo vargin
giausia ubage.

Sudžia nubaudė abi moteres 
po 50 doleriu, kurios tuoj užsi
mokėjo ir iszejo isz sūdo, — 
dukrele ne nedirstelejo ant ap
siašarojusios motinos, kuri 
tiek pasiszvente del savo duk
reles kad ji butu laiminga. O 
motiniszka szirdie, kiek tu nu- 
kenti del meiles savo kūdikio!

negu tokiu kaip pranaszauja 
menta, kuris parodo, kad tasai i 
žmogelis turėjo daug naminiu' 
nesmagumu nuo savo szeimy-l 
uos bet nebuvo tuomi nusimi
nęs visai, 'kai]) jo testamentas I 
parode o buvo tai sekantis;

“Būdamas visiszkai sveiku 
ant proto, kūno ir dvasiszkai, 
apreiszkiu mano paskutini no
rą ir testamenta, kai]): 1—savo 
paežiai užraszau jos prielaidi- 
ni, užtikrindamas jai kad ne
buvau tokiu kvailiu 'kai]) ji sau 
mane. Pinigu mano ji negaus. 
Lai džiaugėsi, po mano mir- 
cziai, su savo dvi kojini u skar- 
bu. 2—'Mano sunui,kuris valgė,

GAILA MAŽOSIOS
MAGDELĖS

— Tai tu velniuksztis!
Moteriszke szlykszcziai 

si juoke ir metusi' szluota, 
griebė in rankas'kūdiki su
te ir su sziupelaite ir nunesze

Ku
lia

Siinkii, skambi ir juokinga 
buvo žiūrėti o angelai tai turer 
jo veikti. Ko galima buvo tikė-

auklėjamos keiksmais, jeigu ji 
imtu užaugus.

Szitas skaudus tilkras atsiti
kimas galėtu 'pamokinti vyrus 
ir moteres, inpratusius keikti, 
ypaez nelaimingus tėvus, nesi- 
drovinezius piktžodžiauti prie

dovanai.

linksmybėms, už mano pinigus, 
ir tik lauke pinigu po mano i 
mireziai, palieku jam gerus vo-

sau
Lai
per

Iv ? Ill 1 i V /Ji <<

iii hin i mus ir gilinki idant jis 
pasijeszkotu 'keiki darba.

darba gali dastoti turto. •
3—Mano dukterei užraszau 

szimta tukstaneziu doleriu nes 
žinau kad juos reikalaus nes.. 
žinau kad jie jai bus labai rei-

tėkti I)ievo bausme.
'Rimtieji žmones nuliūdę 

klausinėjo vieni kitu “kas bus 
su ta mergaite, kada ji kiee< pa-

szlebute užsidegė. Pakilo kliks- 
mas, susibėgo kaimynai. ITgni 
užgesino. Kūdikis klykė; moti-

taria?” Ir kiekvienas aisaux- 
davo trumpai “piažus.” Keik
smas ir veido gra'žumas parodo, 
kokiu keliu ir kur .nueinama.

Kol ji nebūdavo su] tykus, 
tol jos veidelis kai]) angelo gra
žus, tol jos meilumas, nuoszir- 
dumas, ])rimanu.mas patrauk-

Pro tuos namus ne vienas davo visus. Visiems ji rūpėda
vo, visi apie ja mintydavo. Bot 
kada ji supykdavo, tai 'baisu 
būdavo žiūrėti ir klausyti, tik

žmogus praeidavo ir, kartais, 
nustebės sustodavo iszgirdės 
kokius baisius keiksmus, ko
kius isztardavo kūdikio liežu-

ir mylimoji teviszkele, kur 
teikiu daigtu iszmokstama!

namai retesni prie gatves, tarp
duryje medinio namelio stovėjo 
susivėlus moteriszike, iszpur- 
pusiu veidu. Ji dar neturėjo nei 
trisdeszimties metu. Gal but, ji 
kada nors buvo buvusi graži,

mukdavo atkartoti tokius tėvo 
ir motinos žodžius, kokius mes 
nieku geru negalime inraszyti 
in knyga. Kūdikis nesuprato tu 
žodžiu reikszmcs. Jai buvo vis- 
tick ar keiksmas ar malda. Tik 
maldos nebuvo kas mokina.

Kada Magdutoi pasitaikyda
vo būti nupraustai, jos garbi
niuotiems plaukucziams suszn- 
kuotiems ir supintiems, tai visi 
stebėdavosi jos gražumu. Atėjo 
laikas,-kad ji nusiprausus, su 
szvariu priekaisztcliu, su gera 
szlobute turėjo eiti in didele 
mokykla su kokia nors drauge- 
meigaite. Jos mėlynos akutes, 
jos gražus veidukas, jos links
ma kalba patiko susyk visiems. 
Mokintojos ir dideles mergisz-

rode
buvusius

už visus 
aplinkui.

jiRankose ji turėjo szluota 
bruszavo savo sudriskusia

Žmones Lietuvoje ir Gudijoj 
da vis tiki in visokius burtus 
ir raganystes kaip tai senovės 
laikuose tikėdavo. Acziu ap- 
szvietai kuri apemo gyvento
jus, sziadien tieji burtai daug 
susimažino.

Senukas, klebonas parapijos 
Liddkos (Vilniaus paviete) ap
sakinėjo kaip syki tūlas gaspa- 
dorius atnesze iszvirtos ver- 
szienos in bažnyczia ir padėjo 
prie altoriaus. Kada kunigas jo 
užklauso del ko tai]) padaro, jis 
atsake:

“Matai, dvasiszkas teveli, 
praeita meta atnesziau ant 
apieros žalios jautienos, pra- 
szydamas idant man gerai aug
tų versziukai bot nieko nepa- 
gialbejo. todėl szimot paauka
vau virytos, gal bus giliuiknin- 
giau.”

Paduodame taipgi apsakyma 
senu žmonių, kas parodo kaip 
žmones tikėjo in visokias raga- 
nystas.

Du gaspadoriai, pailsia po 
kasdieniniam sunkiam darbui, 
atsigulė po pavesiu dideles lie
pos. Kada vienas isz ju užmigo, 
antras pamate kai]) isz miegan- 
czio burnos iszejo mažas vaba
lėlis ir nuslinko in žole. Antra
sis temino akyvai kur vabalėlis-
nuslinko, pakol patemino kad szirdžiai iin'kankjno 'daugeli 
pasislėpė po supuvusiu kelmu J musu kareiviu ant smart todėl 
Buvo tai duszia(?) mieganezio.

Kada jo draugas pabudo, ap
sakė savo kaimynui ka mate 
kada jis miegojo o tasai tuo- 
jaus jam apsakė buk turėjo ne
paprasta sapna kuriame mate 
kad jis nuėjo po kokiu tai supu
vusiu kelmu ir mate ten paslep-

riuo ji apsives* geresnio biznio 
jis nemokės padaryt 'kaip tik ja 
paimti už paezia.

4— Alano szoferiui užraszau , _. . , .. ,ikalio sziupelaite, muszdama su visus mano automobilius nes . .... .... ....pa, kiek tik turėjo jiegu, purvi- jis ir taip visus juos pagadino 
ir sudaužė. Dabar lai baigia jis 
juos sudaužyt.

5— Savo pusininkui (partne-! 
riui) vęlinu idant pasijeszkotu j 
sau gero žmogaus kuris butu 
iszmintingas biznierius nes ki-

Uaip jo biznis nupuls visiszkai| 
ir szerifas paims viską.

(>—Likusi mano turtą užra
szau ant prieglaudų del 'bepro- 
cziu kuriose jau nesiranda vie-

t'zia pat ant purvinu grindų 
sėdėjo garbiniuota trijų metu

sispaudus kniankianezia kate.
— Liaukis, pasiutėlė! Tu 

|velniilkszti! — tarė moteriszike 
mergaitei.

Į

Szlyksztii buvo klausyt kcik- 
Ismo bot sziai]> pažiurėjus eme 
juokai. Mergaite iszigirdus 
keiksmą pakele savo žebra bet 
gražu vieduka apie kuri drai
kosi miukszti, geltoni Ivg auk-

Testamentas puikus ir gerai 
padarytas, ar ne? O bet velio
nio szeimyna ant jo nesutiko,

seniai neszukuoti, kai]) ir bur- 
nute neprausta.

Mergaite iszkiszo motinai 
lie'žuvi ir szvepliodama atsako:

rastas dalykas, jeigu žmogus, 
kuris nepalieka apgavingai 
moterei nieko kaipo ir tinginiui 
sunui o'kalba teisybe apie duk- 
tere, užraszydamas didesne da
li savo likusio turto ant suszel-' 
pimo beproeziu, pagal sziadio- 
nine nuomone žmonių, turi bū
ti... beproeziu.

Apsi veikus, ponia Agota 
Kurpovicz, stojo sude Wilkes- 

liudindama priesžl 
Mikola, tkaip jis, 
Japonus, sudaužė

savo vyra
keikdamas
visa seta torielku ir puoduku, 
Įtadirblu Japonijoj, isz piktu
mo ant Japonu.

Sudžia iszklauses jos skun-

jotiszikai pasielgė nes tieji be-

mas.
Tada nuliūdus moterėle pa

sakė slidžiai kad ji neturi nie
ko prieszinigo kad jis sudaužė 
Japoniszkas torielkas bet jai 
nepatiko kad jis tais torielkas 
sumusze ant jos galvos. Sudžia

itheigo ligonvežimis praeili(*s kalto.
ip nuvožė kūdiki iii ligon'buti

ma iszgydyti nes merga i t<

du.
Motina kone iszejo isz proto.j 

Ligonbuczio valdyba jai pasa-|

gaites, kol pati nenurims. Ta
da motina pamaželi nusimalszi- 
no ir tapo pavėlinta pasilikti.

Magdutes veidelio liepsna 
nepasieke, tik visas kūnelis bu
vo nežmoniszlkai apdegęs. Ji 
gulėjo mažoje lovelėje, a.pvy-

“Didžiąją Mokykla.” Jos ban- 
dvdavo visais 'budais atpratin
ti mergaite nuo keiksmo. Bet 
ji nebūdavo dar ju mokine, tik 
su kitomis mergaitėmis retkar- 
cziais ateidavo in svecziiis. Vi
si seserų bandymai nuėjo nie
kais. Kai]> tik kūdikis pajusda
vo, kad norima ja pripratyt1 bario. .

taisais. Ji klykė ir keiike, kad 
net gydytojams darėsi koktu. 
Stebėdamiesi ir teiraudamiesi 
jie klauso vienas kito: “Isz kur j 
tekis kūdikis iszmoiko tokiu žo- i
<lžiu?” Motina tuo tarpu Isede-

dute. Kol kitos jai pataikančia- 
vo viskas būdavo gerai. Jos 
raudoni pilni veideliai tik spin
dėjo. Bet tegul tik kas užikir- 
szina! Tai nei vienas Maskolius 
nei’dvaro akamonas nemokėjo

gos moteriszkes, taip nuoszir- 
dlžiai norėjusios pataisyti savo 

mergaite 
■'buvo pergerai iszimolkusi keik
ti. Magdute nesuprato naujojo 
mokinimo. Ji kentėjo, o kentė
dama ji mokėjo t ik'keikti. Ir-gi 
ikei'ke! Visi kas tarnavo apie 
[josios lovute džiaugėsi, kada 
j ji žado neteko.. Tada nebegale- 
jo iztarti nei keiksmo. Po kiek 
laiko kūdikis numirė. Motinos 
szirdis kone plyszo, ne tiek del 
dukters mirties, kiek dėlto, kad 
gyvenimas užsibaigė keiks
imais. Motinai taip buvo skau
du, kad ir žiūrintiems rodosi 
jog skausmas beveik didesnis 
negu galima atikelti.

Bet užuojautos'žodžiai ja ra
mino. Iszmanantieji iszaiszki- 

j no, kad Dievas Iku'dikiui neskai- 
,!to nuodėmių. Magdute'buvo tik 

trijų metu. Už tokios dukters 
keiksmus kalti tėvai, o juodu 
dar gali atlikti iszpažinti ir pa
sitaisyti.

Duobkasys atnesze maža bal
ta, karsteli. Apkniubus ant jo 
moteriszike padare inžada dau
giau nebekeikti.

prie ko ji nenori, tai taip imda
vo keikti, kad seserys neboisz- 
laikydavo. Magdute buvo per
maža. Su motina, negalima bu
vo susiszneketi. Seserys neteko 
vilties. Bet jos melsdavosi už 
motina ir už dnlkteri.

Viena diena Magdute žaidi1 
pas ilgui. Motina,keikdama, jai 
liepe pasitraukti, 'bet priėszin-
ga mergaite nesitraukė, kol jos |mirsiant isztarti maldos žodi, keikia, tie teapsįžiuri.

ji apsiėjo ir kokia atsakomybe 
jai teko už tatai. Ja apėmė gai-

ti o ji muszėsi in krutinę ir sa
ke'kad ji viena už viską kalta.

Dvi dienas vargsze motina 
iszbuvo pas kūdikio lovute ne
migus, nevalgius, bandydama

dien ji yra visai kita. Baisi b«u>- 
vo bausme bet ji iszgelbejo jos 
duszia.

Jau u'žteks. Bet kurie ima
iszmokyti dukrele nors priesz Dievo vardu 'dovanai, kurie

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta. ,
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eme isz jos mažmoži, kuri ji 
buvo pasigriebus. Ji pasistiebė 
ant savo mažu kojycziu ir tai])

kuri pirma mėgdavo su ja pa
žaisti, visa pabalo, užsikimszo 
ausis ir persigandusi pabėgo 
nuo kūdikio, o vaikiszcziai su
sirinkę aplinkui szukavo nepa
dori a i < Tž i a u gd a m i e s i.

Magdute ne-gi žinojo ka ji 
isztare. Ji dar buvo permaža. 
Ji tik in mokykla atsinesze sa
vo namu oro ir balso. Ne ji bu
vo už tatai kalta. Kalti tie, ku
rie ja iszmokino. Ir tiems turi

Leke Užklupti Ant Japonijos

Amerikoniszkas bombinis eroplanas iszleke isz laivo 
Hornet ant užklupimo ant Japonu ir duoti jiems paragauti 
ju kareziu gyduolių kokiomis jie apteikė mus kareivius. Szi- 
tie bombinei eroplanai padare milžiniszkas bledes Japoni
joj iszneszdami in padanges kariszkas stotis ir amunicijos 
dirbtuves.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui-
Įkus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

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

No. 104
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo-' paeziuoms. 76 puslapiu 
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie karnas
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 62 puslapiu 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, i 
Debesėlis. 77 puslapiu ............. ..20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki-

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

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

tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
No. 129 Keturios istorijos apie 

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz xzalenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
----- .... -- . ................. 20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo- 
žiedas ir Apie Drūta Alksni,

15c
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 

Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu......................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo-
tis; apie kupcziu kuris norėjo pigiaus limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo-
darbininko. 182 puslapiu............35c

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

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

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

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke .................................................. 15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Gaižia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vuikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ..............  15c

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

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

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas j
kuris buvo protingesnis už savo poną pitonas Stormfield danguje; Pabe- 
61 puslapiu .................................... 15c gele; Kas-gi isztyre: Prigautas vagis.

| No. 127 Trys istorijos apie Dūk- 60 
te pustyniu; Peleniute; Du brolei

kejimas kunigo. 47 pus..................15c
No. 140 Keturios istorijos apie 

Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .......................................20c

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

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

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

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

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

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................... 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu..................20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ....................................................... 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A’zt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ....................................15c

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

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka

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

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu...................... 25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .................................... 10c

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

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

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

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

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

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

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

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

Kele'.a Juoku ir Paveikslo.
................... 15o

puslaniu :........................... ...15c
No. 160 Keturiolika istorijų apie

Adresas: 
Saule Publishing Co. 

Mahanoy City, Pep
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ŽINIŲ APŽVALGA

BASI VAIKAI
(Miesto paveikslėlis) žiūrėk kad da iii kupra, negau

tume i...

Ant gatvių vietomis pleszka 
sukurti larižai. Žmones, menkai 
apsitaisiusieji, beveik lekia te
kini, nesidairo, cziumpa ir už 
vienos ir už antros auses, trina 
jas, o szaltis degina, ir tiek; nvsis. 
isz burnu, tarytum didžiausi 
durnu kamuoliai, vercziasi kva
pas, driekiasi ir greitai iszsi- 
skleidžia ore. Visi kuo-grei-1 1 cziausiai skuba atrasti szilta 
vieta — nemalonu juk ant tokio 
szalczio būti. Ret'karcziais bliz- 
gancziomis rogėmis praūžia ap
sitaisė brangiais kailiniais po
nas ar ponia; paskui važi, nuo 
arkliu 'kojų, pakyla sniego de
besys; valandėle— ir važiuoto
ju nebematyti, tik vežėju var
peliai ir kankaleliai nesiliauna 
— skamba ir zirzi, zirzi... Tai 
keistai muzikai pritaria girgž- 1 o o
danezio sniego balsas!

Spirgina szaltis...
..Ui! — pasipurtė mažas vai

kas, kietai glauzdamasis prie 
katedros sienos, tarytum tie 
szalti murai ims ir suszildys jo 
liesa sustirusi kūneli. Vaiko 
plikos kojos 'buvo apautos se
nomis kiauromis kurpėmis.

— Baisiai degina! — atsilie
pė antrasis, truputi auksztcs- 
nis už pirmąjį. Szis buvo visisz- 
kai basas. Abudu sutrūnėjusias 
kepures kiek galima užsismau
kė ant pajuodavusiu nuo spei
go veidu, susi'klaste lopytus 
drabužius ir, daužydami su- 
kaulejusias rankas in peezius, 
eme trypti ant szalto sniego.

— Oi, Dieve, kaip gelia ko
jas, kaip gelia! — riktelėjo že
mesnysis ir prasisziepes nuo 
skausmo parode 'baltus dante
lius.

— Ka padarysi...
Staiga abieju apsiaszaroju- 

sios akys insismeige in antraja 
gatves puse, kur susikabinusi 
ėjo turtinga pora, ponas su po
nia.

— Begkime pas juos, rasi, ka 
gausime! — pažiurėjas in že
mesnįjį pratarė draugas.

— Begkime.
Ir abudu, vienas paskui kita, 

pasileido skersai gatve.
— Duokite ka-nors, szalta!— 

isztiese drėbanezias rankas 
maldavo, apspitę, isz abieju pu
siu, basi vaikai.

Pora kalbėjosi tarp saves ir 
neatkreipe atydos in praszan- 
czius, tik jiems atokiai paėjus, 
buvo girdėti moteriszkes laibas 
'balsas:

— Argi nenusihaus tas szal
tis?

Vaikai nieko negavo.
— Tai szyksztuoliai! —lydė

damas nueinanezius nuliūdu
siomis akimis atsiduso auksz- 
tesnysis.

— Gailesi kokios (kapeikos... 
Mat, patys inlinde in tokius 
kailinius, nežino, kad kitiems 
bloga...

— Jiems szalta?! O kaip 
mums basiems, tuose lopiniuo
se reikia tverti... i...
Ir basojo skurdžiai drebantis 
balsas nutruko. Ant jo veido 
pasirodė skaudžios kanezios.

Abudu vela nutilo, tik tavie-Į 
natos raitė užgelusias, truputi ‘ 
papurtuses kojas, tarytum jie 
stovėjo ant užvirusios geležies.!

— Ar daug tu sziadien gavai?
— staiga pertrauke tylėjimą 
aulksztesnysis.

— Lauk, duos tau, ko gera,

Jiems besznekant, riebiais 
'arkliais, blizgancziu važiu pra- 
įszvilpe dvi ponios.

— Žiūrėk! — parode žemes
nysis in jas.

ma karta tematai taip važiuo
jant...

— Kad mums kas duotu to
kius arklius, kaip butu gerai!

— Mat apie ka svajoja, — 
lyg piktai, lyg liūdnai pasakė 
draugas. -— Szalk ir tiek, jam 
arkliu reikia...

— C), kaip asz norecziau, nors 
viena syki pavažiuoti taip 
smarkiai ir kojas tuomet nusto
tu szalti... — susimanstes ir 
truputi primerkęs akis svajojo 
žemesnysis.

— O Jėzau, kaip svila kojos, 
asz neiszturesiu! —- vela tyliai 
suszufko žemesnysis ir skaus
mas nuo jo veido praginė malo
nius svajojimus apie atpenėtus 
arklius, greita važiavima, kojų 
neszalima...

— Kentek, — szirdingai pa
žiurėjo auksztesnysis in savo ■ 
sugargejusi draugu ir, inbedes 
akis in žeme, eme sunkiai al
suoti.

Abudu pamažu, nuleidusiu 
galvas, sugryžo atgal pas ka
tedros murus.

Auksztesnysyis nusivilko ap
siaustėli, pakojas ant sniego, 
gailestingai pasakė: O OI

— Sėskime, vis ne taip degis 
isz apaiczios.

Sutupe. Ir vienas ir antras 
pakele prie burnos nieko nebe- 
jauezianezias kojas ir ant ju isz 
burnos eme pusti kvapa...

— Kaip tau rodos, ar gerai 
turėti pinigu? — paklausė vy
resnysis, nustojus pusti.

— Tur-but gerai. Kasdiena 
būtumėm pavalgė, sziltai apsi
taisė, nereikėtų taip baisiai 
szalti ežia ant gatves.

— Gera nejausti bado ir szal
czio!

— O ka tu darytumei su pi
nigais?

— Ka? Pirmucziausia gerus 
batus ir szilta apdara nusipirk- 
ežia u.

— Paskui?
— Nežinau.
— O asz mamai vaistu par- 

neszcziau.
— Ar tavo mama serga ?
— Seniai; kosti, kraujais 

spjaudo, sakosi veikiai mir- 
. sianti.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS

Nauja Kariszka Stotis

— Kaip smarkiai leidžia — 
tikra viesulą.

— Mano mama visuomet sa
ko, kad sotaus szirdis — ak
inu i.

— Kasi, — valandėlė pama
nęs, pakraipė .galva auksztes- TARADAIKA

*>^^^*>***■**^*^**"**3^?

Nauja kariszka stotis likos atidaryta aplinkinėje Glen
dale, Kalifornijoj, kur musu kareiviai lavinasi kariszkam 
moksle taip, kaip butu ant kariszku lauku užmaryje.

Vienas in antra pažiurėjo ir 
nusiminė.

— Gera mano mama... — po 
valandėlės užkimusiu balsu pri
dūrė žemesnysis;'dar jis kažin- 
<a norėjo pasakyti bet slopi- 
nanczios aszaros ir graudingas

Ir basasis susitraukė, tary
tum ežia prie katedros muru 
pajutęs ant savo kūno skaudžia 
girto tėvo kumszczia.

— Jeigu neiszdrysti namo ro
dytis, paimsi pas mane, mama 
nieko nesakys, mama gera; pas

gailesys suspaudė jo maža, jau'mus vis kiek szilcziaus kaip ant 
sulamdyta siela, jis nieko nebe-! gatves, nors kambarys, teisybe, 
galėjo isztarti, tik apdengės' kelinta diena nekurintas.
ra likom is veidą, pradėjo kuk-

Antrojo akyse pasimato ne- 
veidmainiszlka užuojauta, — jis 
kelis įkartus neramiai sujudėjo, 
jam buvo gaila, labai gaila savo 
draugo, 'kurio szirdgela geriau
siai suprato...

— Asz bėgsiu, gerinus mirti, 
ne kad ežia riogsoti! — smar
kiai szok'damas ant koja, sucy
pė žemesnysis.

Ir antrasis atsikėlė. Nupur
tės nuo apsiaustėlio prikibusi 
sniegą užsivilko lyg nenoromis.

— Bokime.
— Kur?
— Namo.
— Ne, asz ndbegsiu.
— Kodėl?
— Maža sziadien tesurinkau, 

— kėlės kapeikas.
— Užteks.

— Ar tave musza?
— Oi, kaip musza, kartais 

leizgyvis guliu!'

— Sako, kad asz pinigu nuo 
žmonių nemoku praszyti.

— Tai tu ne sau renki ?
— Ne. Tėvas varo, — mat ir 

kurpiu neduoda, sako — baso 
labiaus gailėsis, daugiaus gau-

•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. I

SAULE, MAHANOY CITY, PA. ' 
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— Koks tu geras! Aulksztes-

žemesnįjį.
Pastovėjusiu kokia valandė

lė, abudu pasileido bėgti taip 
smalkiai per szalta sniegą, jog 
buvo matyti tiktai, kaip lopai 
ant ju 'blaszkesi in szalis ir mir
gavo užgulusios kojos...

Karalaite Peržiūri 
Kareivius

— O kur tavo tėvas deda pi
nigus?

Užklaustasis nutilo ir susi
maustė; jo krutinėjo, matyt, 
buvo paslėptas kažin-koks sle-' 
pinys, kurio nenorėjo atverti 
savo mažam draugui.

— Prageria, —- tyliai, tyliai, 
tarytum ko bijodamasis prata
rė basasis.

— Prageria? O ar jis nieko 
nedirba?

— Nieko. Kita diena iszeina 
ir pats praszineti bet daugiau
sia girtas guli namie o iszsimie- 
o'ojas musza mane ir mama...

— Suriku jums.
— O j, kaip sunku, neduok 

Dieve!
— Manės nemusza, tik mudu 

su mama neturime nieko.
— Nors tau 

nemusza!
— Begkime.
— Bijau.

Kunigaikszcziute Elzbieta, 
vyriause duktė Angliszko ka
raliaus Jurgio ana diena per
žiūrinėja savo pulką grena
dierių nes ji yra j u pulkinin
ke. Elzbieta yra 17 metu am
žiaus.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::

Yra 
gide, 
daug 
daug

tiek gerai, kad

—o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas būvo
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

krautuvių kainas jautienos, 
verszienos, kiaulienos ir avie
nos; kavos ir sviesto, prade
dant Birželio 1 d. Szie sumaži
nimai yra žemiau “cask price” 
labu mėsos, kurie bus paskelb
ti priesz Birželio 1 d. Tie žmo
nes, kurie daro pragyvenimu 
parduodami arba gamindami 

Aszies propagandis- iSZ] maista turi padaryti pelno.
praeita

Per Elmer Davis, Direktorių, 
Office of War Information

Bizerte ir Tunis

Mes žengiame pirmyn. Bi
zerte ir Tunis vienoj dienoj — 
tai žinios 
tams, kurie praeita žiemajTaįgį ]<a vartotojas neprimo- 
mums sake, kad tie, kurie :pa-‘kės, valdžios paszialpa papil- 
ims Tunisą, valdys Viduržemiu jdys.

Szios paszialpos bus moka- 
visas veikimas yra bendros pa- ’mos tiems, kurie užlaiko maista 
stangos Britu, Prancūzu ir (processors) ir pasekme to bus, 
Amerikiecziu... spaudimas vi- žemesnes kainos mėsos. Varto- 
suose punktuose tuomi paežiu 
laiku taip, kad prieszas visur 
negalėjo atsilaikyti. Vienas ar
ba kitas frontas vis buvo pra- 
musztas. Mes visi galime di
džiuotis, kad szi ‘karta Ameri
kos Antras Korpusas indave le
menti smūgi. Vokiecziu vietos 
vakaru kalnuose buvo labai 
stiprios ir korespondentai fron
te sako, kad tie vyrai, kurie pa
ėmė tuos kalnus priesz labai 
stipru pasiprieszinima inrode 
kad jie vertingi ainiai tu vyru, 
kurie kovojo abiejose pusese 
Gettysburg ir Chickamauga.

Submarinu Karas
Su nepasisekimais Afrikoje, 

Vokiecziai vis kalba apie ju 
submarinu pasisekimus. Nese- 
nei, Japonu submarinai, kurie 
ligi sziol nelabai atsižymėjo, 
nuskandino kelis laivus rytu 
Australijos pakrasztyj. Bet at
rodo tai galimas dalykas, kad 
praeito j savaitėje prieszas nu
stojo 'daugiau prekybos tavoru 
negu mes. Amerikos suibmari- 
nai, kurie veikia nuo Solomonu 
lygi Japonijos pakraszczio nai
kina Japonu prekybini laivy
ną. Italai nustojo daug preky
bos tavoru Viduržemiu juroje; 
pirma kada jie siuntė reikmenų 
in Afrika ir dabar kada jie 
stengėsi kiek nors ju iszgelbeti. 

Balandžio menesis buvo su
lyginamai geresnis mums nes 
pralaimėjimai sieke tiktai puse 
Kovo menesio. Mes negalime ti
kėtis, kad kiekvienas menesis 
bus geresnis. Oras darosi tinka
mesnis submarinu veiksmams 
ir mes negalėsime pristatyti už
tektinai palydovu laivu ligi va
saros pabaigos. Bet vis^gi di
džiuma musu tavoru pasiekia 
užjuri ir jau senei tiek daug 
reikmenų pasiekė Anglgija isz 
szios puses negu praeita san- 
vaite.

Sumažinimai Kainu
Kainu Admin. Prentiss Brown 

paliepė sumažinti per 10%

Jura. Tai puikios pergales. Szis

Ne ilgai Elzbietos mieste 
'buvau,

Tik truputi ten užtrukau, 
Man fenais laibai nepatinka, 
Nes ženoeziai ten nesutinka.

Kur tik praėjau, 
Baczkute paregėjau,

Prie kožno namo stovėjo, 
Ant vienos motere sėdėjo.

Ja gražiai užkalbinau^ 
Puikiai pasveikinau, 
Bet ar buvo tai girta, 

Ar 'bobele kytra.
Nieko man neatsake, 

Ne “hau ju du” nepasake,
Kanka mostelėjau, 

Toliaus nuėjau.
Taipgi dažinojau nuo geros 

kūmutes,
Kad ten yra pasileidia musu 

sesutes, 
Užsideda su makaronais ir 

eziutabakiais, 
Kurie maitinąsį tik krėkiais.

Mat Angliszkai spykina, 
Lietuvius visus niekina, 

Cziuguma (kaip mulai kramto, 
Džikus szoka ant kampu.

* * *
Jeigumergicakanecz nori vyra 

gauti,
Tai laikais ne su vaszeliu ne- 

, gali pritraukti,
Tai vis tėveliai taip daro, 
Jeigu „jaunikius nuvaro.

Tėvai nori pirma pinigus 
iszvilioti, 

Bet vyrai Vaukino nemislina 
duoti, 

Papraszo pas save atsilankyti,
Kad dukreles pamatyti. 

Vieszina su salde ir arielka, 
Kaip pinigu negauna, vaida 

pradeda,
O da kaip koki vaikina, 

Nuszaut kerszina.
Tėveliai, taip nedarykite, 
Vaikinu doru nuo dukrelių 

nebaidykite, 
Ba tas ant gero neiszeis, 

O dukrelei pražilti pareis;
Toliaus bus daugiau, 

( Kaip pasimatysim vėliau.
* * *

Va t ei'bury j buvau ant 
varduvių,

Kai]) tai sako imeninu, 
Buvo ir bertainis alaus, 
Ir da ko kito daugiaus. 
Sveteliu ir visokiu buvo, 

•Dvi bobos, ilga ir trumpa 
pribuvo, 

Viena turėjo apie 6 pėdas, kita 
tris, 

(J liežuvius turėjo gerus abidvi. 
Tuo jaus eme ant liežuvio kitus,

O paskui pradėjo apie 
jaunikius, 

Netrukus už kudlu susitvėrė, 
Ir musztis eme.

Ar mislinat jog ta maža ap
sileido?

Ne, su stiklu tai didikiai 
paleido,

Perkirto baisiai morda, 
Ir norėjo duoti da.

Tuojau keturi zemskiai atbėgo, 
Bet toji mažiuke pabėgo,

Ant rytojaus iszpirko varanta, 
Ir ta mažiuke nutempė pas 

vaita.

tojus negali per daug mokėti už 
maistsa, Ibet tie (kurie yra mai
sto kramoneje, nuo nikes ligi 
'mėsos krautuvių turi padaryti 
pelno. Taigi krautuvių kainos 
ims sumažintos bet, kad padėti 
gamintojams (producers) ir 
iszdalinto jams (distri butors) 
pragyventi, valdžia paszialpo- 
mis dapil'dys trukumą.

Inflacija reiszkia, kad žmo
nes turi daugiau pinigu bet ne 
už,teiktinai tavoro pirkimui, tai
gi kainos kyla. Szis p. Brown 
insakymas yra aiszkus žingsnis 
priesz ta ja inflacija — “laiky
ti linija,” ir padėti visiems var
totojams o ne pramuszti joje 
skyle keliu naudai. Szis žygis 
jeigu 'bus pasekmingas gali tap
ti tokiu svarbiu pergales tarpi
ninku kaip paėmimas Tuniso ir 
Bizerto.
Office of War Inf., Washington, D.C.
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SKAITYMO 
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RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, 10c.
“SAULE”

* MAHANOY CITY, PA. S

(TvA “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.
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JOHN KOVAL
K VI E T K IN I N K A S

Kvietku Del Visokiu Pareikalavimu

Už Žemiausias Prekes

Sutaiso Dailius Bukietus Del

Vestuvių, Llgonbucziu, Laidotuvių, Kapinu Ir T. T.

Telefonas 764

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

616 W. Centre St., Mahanoy City, Pa



Žinios Vietines
—• Subatoje pripuola Szv. 

Julijonos, Ikarikytines.
— Praeita Subata Szv. Juo

zapo bažnyczioje, vikaras Kum 
St. Venslauskas suriszo mazgu 
moterystes pana Petronėle 
Dagnausikiute su Vincu Valin- 
cziuim, 601 W. Pine uly.

— Raudono Kryžiaus Drau
gu ve pranesze Jonui Kristapa- 
vicziui, 37 E. Spruce uly., buk 
jo sūnūs, Seržantas Jonas, yra 
paimtas per Japonus in nelais
ve. Keliolika menesiu adgal tė
vai aplaike žinia nuo valdžios 
buk ju sūnūs buvo dingės mu- 
szyje.

— Per smarku lietu kuris 
nupuolė Utarninke ir Seredos 
vakarai, daug skiepu likos už
lietu ant W. Mahanoy uly., ir 
kitose dalyse miesto. Lietus pa
dare nemažai bledes del gyven
toju.

— Ana diena lankėsi redys- 
teje “Saules” ponai P. Deks- 
nis ir J. Valaitis isz Brooklyn, 
N. Y., su reikalais. Ponas Va
laitis yra skelbiku per “WHO 
M” reidio stoti, Brooklyne, tu
ri malonu būda ir yra svetingu 
(žmogum. Pona's Deksnys yra 
geras biznierius, svetingas 
ižmogus ir insigija nauju drau- 
jgu kur tiik atsilanko. Acziu ta- 
Įmistoms už atsilankyma.

SHENANDOAH, PA.
' f Mare Baliukas, 234 S. 
Chestnut uly., ana diena aplai
ke daneszima nuo Raudono 
Kryžiaus draugavęs buk jos 
brolis, Seržantas Feliksas Bag
donas mirė Japoniszkoje ne
laisvėje, 12 d. Gegužio. Paliko 
jis du kitus brolius kurie ran
dasi kariszlkoje tarnystėje.

Cleveland, Ohio. — Jonas 
Brazauskas, miesto valdyboje, 
tarnaujantis svoriu ir saiku 
ofise, likos iszkeltas ant in
spektoriaus.

— Pana M. Tubeliute baigė 
sziomis dienomis Wooster Col
lege for Women, B. A. laipsniu. 
Pana Tubeliute drauge iszva- 
žiavo su savo motinėle in New 
Yorka kur lankys da Colum
bia universitetą augsztesniems 
laipsniams insigyti.

— Kapralius Albertas Gra
žulis atsilankė ant keliu dienu 
pas savo tėvelius Mare ir Juo
zą Gražulius. Jis tarnauja 
Camp Van Doran, Miss.

— Kareivis Stasys Zaraitis 
taipgi pribuvo namo ant keliu 
dienu pas savo motinėlė Ona 
Zaraitiene. Jis randasi ant tar
nystes Tennessee abaze.

P. E & L. Kompanija PARĮ) A VE $950 UŽ'Prižiūrėkite Savo
Laike Save Metini

Susirinkimą
Allentown, Pa. — Laike me

tinio susirinkimo direktoriai 
ir kiti svarbus virszininkai 
Pennsylvania Power & Light 
Kompanijos, laike savo metini 
susirinkimą savo generalisz- 
kam ofise ant Ninth ir Hamil
ton ulycziu, Allentown, Pa„ 
Panedeli, Gegužio 17 d., 1943.

įšokantieji direktoriai likos 
isz rink tais:

Fred. S. Durham, Seth T. 
McCormick, Jr., T. J. Perkins, 
C. M. Walter, J. B. Warriner, 
Samuel Weil ir J. S. Wise, Jr.

Po susirinkimui stockholde
rs, direktorei iszrinko įsekan- 
czius virszininkus: J. S. Wise, 
Jr., Prezidentais; N. G. Rein- 
icker, Vice-Prezidentas ir Ge
nerali szk as Manadžieris; L. 
W. Heath, Vice-Prezidentais; 
T. J. Perkins, Vice-Preziden
tas; L. C. Paršeli, Antras Vice- 
Prezidentas ; J. M. Hudbner, 
Vice-Prezidentas isz Lancas
ter diviziois; P. A. McCarron, 
Vice-Prezidentas, isz Pottsvil
le-Schuylkill divizijas; T. J. 
Perkins, Generaliszkas Patarė
jas; C. M. Walter^ Pagialbinin- 
kas Prezidento; M. H. Parkin
son, Rasztininkas ir Kasije- 
riuis; L. K. Bingham, T. F. Car
ter, W. M. Brooks ir R. A. 
Freeman, Pagialbininkai Rasz- 
tininko ir Kasieriaus; W. L. 
Davis, Auditorius.

TRUMPOS ŽINUTES
Shamokin, Pa. — Julija Mc

Grath, 25 metu, isz Mt. Carmel, 
eidama pas pažinstamus, gele
žinkeliu, su dviems mažoms 
dukrelėms, likos pagauta per 
truki ir užmuszta su dvieju 
metu dukrele. Trijų metu kita 
dukrele gulėjo gyva tarp sztan- 
gu kada trūkis perejo per ja, 
giliukningai iszlikdama gyva.

Albertville, Ala. — Carl Dal
rymple, 27 metu, mekanikas 
garadžiuje, nuszoVe ant smert 
savo paezia ir penkis vaikus po 
tam pats save pasiszove bet 
iszliks gyvas.

Tamaqua, Pa. f Po keliu san- 
vaieziu ligos mirė czionais ge
rai žinomas Vincas Krunglevi- 
czius, 200 Orwigsburg uly. Ve
lionis gimė Lietuvoje, pergy
vendamas Amerikoj apie 30 
metu ir prigulėjo prie S.S. Pet
ro ir Povylo parapijos. Paliko 
tris sūnūs kariuomeniszkoje 
tarnystoje, paezia Ona, ipenkes
dukteres ir du anukus.

SVEIKATA --- TURTAS
Sveikata, brangiausias turtas pa

saulyj, be sveikatos nemiela nei gy
venti. Jeigu tamsta kankina reuma- 
tiszki skausmai priesz oro permaina, 
jauti dieglius, ranku, kojų sustingimą, 
nuovargi, szalti,—tuo jaus, nieko ne
laukdamas, insigyk DEKSNIO GA
LINGA MOSTI. Ji yra padaryta isz 
daug skirtingu vaisiu isz tolimu krasz- 
tu svieto. Szi mostis turi savyje ga
linga sziluma, galingai szildydama, 
sunaikina minėtus skausmus.

Virsz r 20 metu kaip tukstaneziai 
szeimynu vartoja DEKSNIO GALIN
GA MOSTI. Pasekmes yra taip geros 
jog turime tukstanezius laiszku isz 
skirtingu krasztu, kuriais žmones de- 
kuoja už mosti ir tokiu laiszku vis 
daugiau ateina kas diena.

Yra senas teisingas priežodis: kas 
tepa, tas ir važiuoja. Taigi jeigu nori 
važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk su Dek-

snio Galinga Mostim. Kaina: 1-oz.
75 centai; 2-oz. $1.00; 4-oz $2.00;
16-oz. $5.00.

PASARGA: Neimkite nei jokiu ki
tu pasiulymu, bet visada reikalaukite 
ir žiūrėkite, kad ant dėžutės butu už-
raszyta: DEKĘNS OINTMENT. Tai 
tik taip aplaikysite tikra j i Dekens 
Ointment.

Pinigu nesiunsk tik paraszyk savo 
varda, pavarde, ir antrasza ir pažy
mėk už kiek ir kiek Deksnio Galingos 
Mosties reikalauji ir pasiunsk mums 
szita pagarsinima, užmokėsi laiszka- 
nesziui C. O. D., kada atnesz Galinga 
Mosti. Reikes primokėti kelius cen
tus už persiuntimą.

Deksnio Galinga Mostis 1-oz. 75c
Deksnio Galinga Mostis 2-oz. $1.00 
Deksnio Galinga Mostis 4-oz. $2.00 
Deksnio Galinga Mostis 16-oz. $5.00

Jr sykiu su Galinga Mosczia prisiunsime “Laimes Spėjimo” knygele Dovanai!

Vardas ir Pavarde.....................................................................................................

Gatve ir Numeris......................................................................... ............................

Miestas.....................................................  Valstija......................
L DEKEN’S OINTMENT CO. P.O. box 666, Newark, n. j. _
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25 CENTUS ' Pergales Darželius

Vyras Paslėpė Pinigus 
Nuo Paczios, Kuri Par
davė Juos Už 25 Centus

Skudurninkui
Jersey City, N. J.— Ana die

na, kada p a cz i ule Mikei o Mar- 
kevieziaus, czystydama savo 
narna, surinko visokius niek
niekius ir įskudurius, suriszo 
in pundą, paszauke skudurnin- 
ka ir ta viską pardavė už 25 
centus. Kada jos vyras pa
rėjo isz darbo ir nuėjo pasiimiti 
kelis dolerius ant. pirkiniu isz 
savo “banko,” konia iszejo 
isz proto, kada pinigu nerado, 
kuriuos buvo paslepiąs senoje 
paneziakoje, kuria ipacziulo su
riszo su kitais slkuduriais.

Ka ežia daryt? Vyras kaip 
beprotis nubėgo pas palicija 
melsti pagialbos ir atradimo 
savo dingusio skarbo. Ant gi
liuko palicija žinojo adresus 
visu skudurninku, kurie darė 
mieste bizni, nuėjo pas kožna 
ir tyrinėjo visus. Pas viena už
tiko nupirktus skudurius, vy
ras perkratė viską ir nudžiu
gęs rado visus pinigus. Kada 
isztrauke 950 dolerius isz pan- 
cziakos prie akiu Žydo, tasai 
paregėjus taip dideli skarba 
kuri turėjo savo rankosia, isz 
gailesczio suriko: “givalt! ai 
grose mažuma!” ir ant vietos 
apalpo.

Apie Racijonavima
Washington, D. C. — Kupo

nas Nr. 12 ant penkių svaru 
cukraus baigiasi 31 d. Gegužio. 
Cukraus paskirstymas del 
“d’želes” arba “canning” pra
sidės 15 d. Gegužio. Vienas sva
ras del ikožnos kvortos arba ne
daugiau kaip 8 svarus isz viso.

Valdžia pradėjo iszsiuntineti 
aplikacijas ant nr. 3 knygutes 
ant paskirstymo maisto. Kožna 
szeimyna turi iszpiklyt aplika
cija. ir kiek.žmoniu randasi szei- 
mynoje ir sugražinti del savo 
'bordo. Knygutes nr. 1 ir 2 ga
li būti naudojamos del kitu rei
kalingu dalyku.

Kožnas vyrukas pasmauktas 
ant registracijos turintis 18 
melu, turi turėti su savim savo 
registracijos bilietą, nes kitaip 
gali būtie nubaustas.

Neapleiskite savo Pergales 
Daržus. Daug daržininku no
ringai užveda daržus bet už 
kiek laiko ju noras iszsibaigia 
ir viskas dingsta.

Sziadien negalime pavėlinti 
joki eikvojimą seklu, traszu ir 
darbo— karo laikas, reikia vis
ką taupyti. Laukite pakol že
me pasidarys tinkama (kasinėti 
ir sodinkite tinkamu laiku.

Atsiminkite, kad maistas yra 
karo-iginklas... ir yra kiekvieno 
asmens pareiga prižiūrėti kad 
tas ginklas vartojamas priesz 
Aszi. Taigi prižiūrėkite savo 
Pergales Daržus.

Kada auginate daržoves del 
vitaminu ir sveikatos, sodinki
te ne vienos ruszies bet kelias. 
Sekite pirmutini sodinimą su 
kitais.

1— Nesodinkite per daug vie
nos daržoves vienu kartu. Svar
bu kad mes viską suvartotume, 
kas tik auga.

2— Kada sodinate, laikykitės 
paprastu patarimu. Viską ge
rai apsvarstykite —.kokio der
liaus ir kiek norite turėti.

Musu Kasdieninis Dietas

Paskirstymas visokiu rusziu 
maisto ir reikalingumas užlai
kyti musu karo laiko sveikata 
ir jėgas reikalauja atsargu pri
žiūrėjimą savo kasdieninio die- 
to. Suv. Valstijų Žemdirbys
tes Departamentas sako, kad 
musu kasdieninis dietas priva
lo turėti septynes ruszis maisto. 
Pirmoj grupėj randasi žalios ir 
geltonos daržoves; Antroj gru
pėj, apelsinai, tomates ir “gra
pefruit,” arba žali kopūstai 
arba salotu žalumynai; Tre- 
czioj grupėj, bulves ir kitos, 
daržoves ir vaisiai; Ketvirtoj 
grupėj, pienas ir pieniniai isz- 
dirbimai; Penktoj grupėj, me
sa, visztiena, žuvis, kiausziniai 
arba džiovinti žirniai ir pupos, 
rieszutai, pinacu sviestas; Sze- 
sztoj grupėj duona, miltai arba 
isz įgrudu maistas; Septintoj 
grupėj, sviestas arba “marga
rine.”
Office of war inf., Wash. D. C

kad Rusija, ar mums tas patin
ka ar ne, tikrai randasi.

“Tikiu, kad radau atsakymą 
in nekuriuos tuos klausymus 
nors savo pasitenkinimui.

“Pirma, Rusija yra progin- 
ga draugija. Ji pasekminga. 
Ji turi isztvermes. Paliudy
mas Sovietu atsilaikymo priesz 
Hitleri, mums tai inrode, bet 
asz turiu prisipažinti apie jos 
spėkas kaipo vyru ir, motoru 
organizacija arba draugija.

“Antra, Rusija yra musu Al
lijante sziame kare. Rusai, 
daugiau atkentejo, negu Angli
ja nuo Hitlerio jogos, jau per
gyveno visus bandymus. Jie 
neapkenezia Faiszimo ir Na
ciu arba Vokiecziu 'budo ir szi 
neapykanta jiems priduoda pa
siryžimo, praszalinti Hitleri ir 
sunaikinti Vokieczius Europo
je ir visam pasaulyje.

“Treczia, mes turime dirbti 
kartu su Rusija po karo, man 
atrodo, kad nebus pastovios 
taikos lyg to neiszmoksime.

Willkie pareiszke, kad szie 
nusistatymai buvo pastiprinti 
visu kuo jis mate Rusijoj,, .nuo 
Stalino lyg vyti karo fronte ar
ba; pryszakyj, fabrikuose ir 
daugiausia paežiais Rusijos 
žmonėms.

Wi'llkie savo naujoje knygo
je atsargiai praskleidžia szyda 
tylos, kuris lyg sziol apdengė 
jo pasikalbėjimus su in vairiau
siais auksztais valdininkais ir 
net paežiu Stalinu. Jo atsaky
mas tiems, kurie bijo “Bolsze- 
viku Baubo” yra labai aisžkus.

Willkie tęsia,— “Daugelis de
mokratijų nepasitiki ir bijo 
Sovietu Rusijos. Jie bijo insi- 
briovimo Rusijos paprastu bu
do tvarkos kuri galėtu pakenk
ti arba sugriauti demokratijų 
tvarka. Tokia baime yra silp
nybe. Rusija nei praris mus 
nei suvedžios mus. Tai yra — 
ir ežio na i mes .turime rimtai 
pagalvoti — ji tik tada mums 
pakenktu, jeigu musu demo
kratines instaigoš ir musu lais-r 
va paprastai pasidarytu silp
nos per savo apsileidimą. Ge
riausias atsakymas Komutiiz- 
mui yra gyva, szviesi nieko ne
bijanti demokratija... kaip 
tai paezedumai, draugingai ir 
politiszkai. Mes turime gyven
ti pagal savo nustatymus suma
nymus. Tada tieji sumanymai 
bus saugus.

“Ne, mes neturime bijoti 
Rusijos. Mums reikia iszmok- 
ti kaip su ja dirbti priesz mu
su bendra priesza Hitleri. Mes 
turime iszmokti dirbti bendrai 
po karo. Nes Rusija yra dide
le sizalis, gyva nauja visuome
ne, jėga, kuri turės reikszmes 
ateitis pasaulyje.”
—Common Council for Amer. Unity.

Lietuviai Prieszinasi
Vokiecziu Tikslams

Washingtonas — Pagal pa
tikrintus daneszimus, kurie pa
siekė Jung. Valstijas Balan
džio 22 d., viena priežastis Lie
tuviu pasiprieszinimo Vokie

cziu sumanymui insteigti ne
priklausoma Lietuva, buvo isz- 
siuntimas Lietuviu—ūkininku 
toliau in rytus. Buvo sakoma, 
kad ūkininkai paszalinti todėl, 
kad jie atsisakė duoti tinkama 
dali reikmenų Vokiecziu valdi
ninkams. Utenuose Vokiecziai , 
nuszove penikesdeszimt ūkinin
ku. :

Dabar Vokiecziai sako kad 
Lietuviu tauta yra isz skirtin
gu žmonių ir ne atskira tauta, 
daneszimas tęsia. **

Pasiprieszinimas patrauki- : 
mui priverto Vdkieczius szauk- 
ti Lietuvius pavieniai in dar
bus ir kurie atsisako, tie suar- 
esztuoti; bet žmones kitu Pa- 
baltijos krasztu szaukiami pri
verstinai.

Lietuviu vadai, kurie praei
tu metu pasirasze po pasiprie- 
szinimu priesz Vokiecziu val
dymą, dingo, daneszimas pra- 
nesza. Bauginti gyventojus dar 
daugigąu Vokiecziai importa
vo Ukrainiecziu S.S. pulkus, 
kurie bjauriai persekioja žmo
nes.
Office of War Inf., Washington, D.C.

L. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

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

LIETUVOS IR
KARINES FILMOS!
Kaz. Motuzas ir Jonas Valai

tis rodo: Lietuvos, Karines, 
New Yorko Lietuviu Parado ir 
kitas filmas (Krutami Paveiks
lai).

SCRANTON, PA.—Meszkuno salėj
134 Market St., Gegužes 20 ir 21 d., 7 
vai. vak., ir Szv. Mykolo Par. salėj, 
3703 Jackson St., 3:30 popiet Geg. 23.

BINGHAMTON, N. Y.—Liet, salėj 
Geg. - May 22 d., 7:30 vai. vakare.

PITTSTON, PA.—Szv. Kazimiero 
par. salėj, Geg. 23 d. 7 vai. vakare.

PLYMOUTH, PA.—Stravinsko sa
lėj, 40 Ferry St., Gegužes 26 ir 27 d., 
7:30 valanda vakare.

KINGSTON, PA. — Szv. Marijos 
par. salėj, 7:30 vai. vak., Gegužes 28.

LUZERNE, PA — Ideal Ball-Room 
salėj, 80 Main St., 7:30 vai. vakare, 
Gegužes 29 d.

MINERS MILLS, PA.—Par. salėj, 
Gegužes 30 d., 12 vai., per piet.

WILKES-BARRE, PA. — Szvencz. 
Trejybes par. salėj, Gegužes 30 die
na, 7:30 valanda vakare.

MAHANOY CITY, PA.—Szv. Juo
zapo Liet. par. salėj, Birželio-June 20 
diena, 7:30 valanda vakare.

Norintieji surengti filmu (Kru
tamu j u Paveikslu) rodymą, kreipki
tės in : Jonas Valaitis, 179 S. 2-nd St., 
Brooklyn, N. Y,

WILLKIE PRANESZA
APIE JO PASAULI

NE KELIONE
(Apžvalga Stephen Pearce)

Wendell Willkie buvęs Re- 
publikonu kandidatas in pre
zidentus parei'szke insitikini- 
ma, kad Amerika gali ir priva
lo būti Allijante karėje ir tai
koje Sovietu Rusijos. Jis pri
ėjo prie to sprendimo po kelio
nei in Sovietu Unija, kurioje 
jis buvo vienas isz pirmųjų 
Amerikiecziu, kuriam buvo 
leista stebėti, atsargiai saugo
jamas paslaptis Sovietu karo 
ir taikos paezedumu.

Ponas Willkie paaiszkina sa
vo nusistatymą kaslink kiaušy-' 
mo kooperacijos su Rusija per 
ir po karo jo naujoje knygoje 
‘One World’ arba Vienas Svie
tas. Wilikie sako, kad Ameri-1 
kiecziai turėtu i szvystyti ge-' 
resni supraitima Rusijos mil-1 
žiniszku dalyku. Jis mano, 
kad nėra pavojaus Amerikai 
tapti Komunistiniai, dirbant 
greta Sovietu.

“Asz nuvykau in Rusija,” p. 
Willkie sako “ jeszkodamas sau 
atsakymo in tikras užduotis 
sudarytas musu gentkartes A- 
merikiecziams tikrenybe yra, .

Jeigu Tu Nesztum 
500 SVARU ŽVAKIŲ NAMO?

TU: Paklaustum, bet ka asz darycziau su 
tiek žvakių?
Juk jos tau apszviestu narna per visa me
nesi.
Tu, atsakytumei: Apszviestu mano narna? 
Bet asz turiu elektriką namie.
Teip, bet jeigu neturetumei, tai reikalautu- 
mei czverti tono žvakių ant to paties darbo. 
TU, atsakytumei: Czverti tono žvakių. Tai 
yra didelis skaitlis žvakių, 
Teip, ir daug pinigo, nes tau apszviėtimas 
namo kasztuotu $200.
TU atsakytume!: Vaijei, tas kasztuotu daug 
pinigo ir negaleeziau ant to isztekt.
Mano mėnesinis apszviėtimas namo kasz- 
tuoje man tik apie tris dolerius.
Teip, tai tik tiek kasztuotu, bet atsimyk 
kad tik 85 centai isz to eina ant apszvieti- 
mo, likusi suma eina ant reidio ir szaltos 
szepos (refrigeratoriaus).
TU sakai: Isztikruju elektrikas yra pigiu 
dabar ne kaip buvo kitados. Aplaikai ko
nia dvigubai elektriko už tavo pinigus szia
dien ne kaip 15 metu adgal.
TU, sakai: Kaip tai gali būtie? Mano kasz- 
tai nepasidaugino.
BET, pamislyk ka tu pridėjai prie to. Ar-

PENNSYLVANIA POWER
KURI PRISTATO

gi 15 metu adgal turėjai refrigeratori, rei
dio arba elektrikini laikrodi?

TU, sakai: Pasakyk man, kokiu budu asz 
sziadien aplaikau daugiau elektriko?
Tai lengva. Sziadien kompanijos daro ge
resni bizni, duoda geresni patarnavima ir 
turi geresnius intaisymus.
ASZ, to nesuprantu. t
Tai lengvas atsakymas. Elektrikines kom
panijos supranta kaip vesti savo bizni ir su
pranta savo darba. O, tas darbas yra kad 
tau duoti geresni patarnavima ir žemiau- 
ses prekes, todėl sziadien elektrikas YRA 
TAIP PIGUS !

TOUB ELECTRICAL PRODUCTION SOLDIEB

TAVO ELEKTRIKINIS TARNAS

& LIGHT COMPANY
ELEKTRIKISZKAS PAJ1EGAS DEL AMERIKOS KAREIVIU


