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FRANCIJA IR VOKIETIJA VELA BOMBARDUOTOS
Isz Amerikos

PASIKORĖ ANT
PIRSZTO

Motere Džiovė Drapa
nas Ir Netikėtai Už-

: kibo Ant Dideles 
Vinies

Chicago, Ill. — Marijona 
Josz, gyvenanti ant Richmond 
uly., per penkiolika minutu 
kente baisiauses kanczias, ko 
kias tik galėjo kentėti aukos 
inkvizicijos, senovės laikuose.

Josziene džiovė taja diena 
drapanas o kad virve buvo vie
noje vietoje per augsztai, mo
tere paszoko idant ja pagaut 
bet tame su ranka trenke in 
stulpą kuriame radosi inkalta 
didele vinis, pataikindama su 
pirsztu ant kurio užsikabino. 
Riksmą nelaimingos moteres 
iszgirdo kaiminkos, vienas isz 
vyru stengėsi ja iszkelt in vir- 
szu kad galėtu pirszta nutraukt 
nuo vinies bet neturėjo pajie- 
gu.

Motere tiek kentėjo kad 
melde žmonių idant jai nu
kirstu pirszta. Kas tokis atne- 
sze krėslą ant kurio motere at
sistojo o vienas isz kaimynu at- 
r.esze pjūklą ir nupielavo vini 
ir laike tojo darbo motere ap 
alpo. Likos nuvežta in ligonbu- 
ti kur daktarai isztrauke liku
sia dali vinies ir susiuvo žai- 
duli.

Pasirengia Ant Užklopimo Vokietijos

Kur ten pakrasztyje Anglijos stovi szitas Angliszkas 
kareivis, peržiūrėdamas Francijos pakraszczius, pasirengi- 
nedami užklupti ant Vokiecziu. Bet kada tas visiszkas už- 
klupimas in vyks tai da niekas nežino.

Sekretorius Laivyno
Frank Knox Mire

Jaunikis 19 Metu,
Nuotaka 72 Metu

100 MISIJONIERIU
LIKOS ISZGIALBETI

Per Amerikonus

3,000 Eroplanu
Dalyvavo T ame 

Užklupime
Neapolius Ir Geneva Taipgi 
Nukentejo; Diena Paskutinio 
Sūdo Ant Vokietijos Artinasi 
Per Prisiartinanczia Invazija; 
JaponaiLikos Smarkei Supliekti 

Chenghsien 
-------- -A 

Nauja Gvina — Alijentu ero-i 
planai Petnyczioje numėtė 188;

Rusas Paaukavo Daug •t®nus b°mb1’ anWroplaninia

Savo Kraujo

London — Amerikoniszki 
kareiviai ana diena iszgialbe- 
jo szimta misijonieriu ir 40 vie
nuoliu tarp kuriu buvo 13 Ame
rikonu, 7 Holandai, 3 Lenkai, 1 
Austrijokas ir keli Vokiecziai. 
Misijonieriai radosi misijų sto 
tyse ant Naujos Gvinos. Isz to
jo skaitliaus, 23 misijonieriai. 
ir vienuoles turėjo būti nesza-! 
mi ant nasztu nuo kalnu, kur 
buvo pasislepia nes taip buvo 
nusilpneja nuo bado per 25 
menesius. Kaip Vokiszki misi-! 
jonieriai susidraugavo su ki
tais tai to da neiszaiszkinta.

Kareiviai Myli Guzute
i

Harrisburg, Pa. — Pagal 
kariszka raparta tai Pennsyl- 
vanijos kareiviai per tris pas
kutinius menesius pirko po 
14,000 bonku arielkos. Daugiau 
kai 84,000 kareiviu aplaike sa
vo paskirta dali guzutes. Žmo
nes nusipirko, per taji laika, 
visokios guzutes už 2,566,999 
dolerius.

Baisus Budas Atėmimo
■ Sau Gyvasties

Morgantown, W. Va. — Isz 
nežinomos priežasties, angle- 
kasis, Franas Sabiry, atsigu
lęs ant žemes, inside j o szmota 
dinamito in burna, uždege kna
tą ir lauke pabaigos savo gy
venimo. Už keliu minutu kilo 
baisi eksplozija kuri sudraskė 
žmogų ant szmoteliu. Kada ant 
trenksmo subėgo žmones, rado 
tik szmotelius kūno nelaimin
go žmogaus.

Paliko jis paczia ir keturis

Washington, D. C. — Praei
ta Petnyczia mirė gerai žino
mas Amerikos Sekretorius 
Laivyno, Frank Knox, 70 me
tu, nuo širdies ligos. Velionis 
1939 mete prijautė kad- ateis 
kare ir paliepė valdžiai pareng
ti Amerikoniszka flota ant ap 
sigynimo. Knox buvo geru ka
reiviu ir patrijotu. Yra tai pir
mutine mirtis prezidento kabi
nete in penkis metus.

Laidotuves atsibuvo Pane- 
delyje, Arlington kapuose.

Gaudavo Tik 10 Centu 
Ant Dienos Iszsi- 

maitinimui

Yonkers, N. Y. — Jonas 
Mainik, 23 metu, buvo paszauk- 
tas in suda ant iszaiszkinimo 
del ko sumusze savo paczia ir 
su ja pasielgdavo bjauriai.

Jo verkenti motere sake su- 
džiui: “Vyras mane sumusze 
už tai, kad nuo jo pareikalavau 
70 centu ant visos sanvaites 
pragyvenimo. Tankiai būda
vau nevalgius ir jeigu ne geri 
kaimynai tai bucziau badu nu
mirus.“

Richmond, Va. — Roy Hin
ton Mathews, 19 metu ir jo pa- 
cziule, 72 metu, užbaigė czio- 
nais savo “medaus kelione’’ 
ir sugryžo adgal in Newport 
News ant apsigyvenimo. Apsi
vedė jie praeita Subata.

Jaunavede su pasisziauszi- 
mu apsakinėjo apie laiminga 
gyvenimą su savo jaunu vyru. 
Jaunavedžiai nenorėjo repor
teriams leisti nutraukt j u foto
grafija.. “Jaunavede“, saka, 
jog buvo tai meile isz pirmo 
pasimatymo ir nenorėjo vilkint 
ne dienos todėl apsivedė in tris 
dienas po susipažinimui su 
Roy. Abudu susipažino laike 
laidotuvių. “Esame neiszpasa- 
kytinai laimingi vienas isz ki
to,“ kalbėjo nuotaka.

Gana su tokia laime, jeigu 
vyras galėtu būti jos anuku.

Moskva — Sziadien Rusija 
pagerbia Yurita Kurszinski, 
darbininką dirbanti ant Mosk- 
vos geležinkelio kaipo didvyri 
ir gausiausia aukautoja savo 
kraujo del sužeistųjų kareiviu, 
kuris iki sziam laikui jau pa 
aukavo 60 litru kraujo arba 127 
pus-kvortes. Tarp kitu tukstan- 

žmonių, kurie paaukavo 
savO'kraaja dsl-kitu kad gial- 
beti j u gyvastis, buvo ir dažiu- 
retoja ligoniu, Vera Lizaeva 
kuri paaukavo savo kraujo net 
128 kartus.

stocziu Japonu Wewake, su
naikindami visus eroplanus 
kurie tik ten radosi. Japonai 
likos smarkei supliekti Cheng- 
hsien, kuri Kinai atėmė adgal 
su didėlėms bledems del Japo
nu.

Miami, Fla. — Kada laivelis 
ketino iszplaukti isz pristovos 
su daugeliu keleiviu, staigai 
kilo eksplozija kuri smarkiai 
apdegino 38 pasažierius isz ku
riu apie deszimts gal mirs.

Sunkus Darbas
Telegrafistu

vaikus gyvenanczius Mastown,
(

Amerika Neteko Daug
Kareiviu

Lakstiene Lakstė Pas
kui Vyra Savo 

Kaiminkos

Washington, D. C. — Ame
rika neteko daug kareiviu nuo 
pradžios kares lyg 15 d.. Apri- 
liaus 1944 mete. Skaitlis paro
do buk likos užmuszta 25,582 
kareiviai ir laivoriai, sužeista 
60,166; dingo 32,727 o 29,950 
likos paimti in nelaisve, 
sužeistųjų 33,077 sugryžo 
gal in glitas.

Chicago — In vietine ligon- 
bute likos nuvežta Berta Bur- 
sukiene, 31 metu, kuria baisei 
suplakė jos kaiminka, Viktori
ja Lakstiene, 21 metu. Priežas
tis tojo nesupratimo buvo ta,

70 kad Viktorija Lakstiene lakstė 
tu ir balamutino Bertos vyra, ku-

Isz 
ad-

Kare Jau Kainavo
Trilijoną Doleriu

St. Louis, Mo. — Visos ka- 
riaujanczios vieszpatystes jau 
iszleido 1,009,000,000,000 dole
riu ant vedimo szios antros 
Svietines Kares, kaip apie tai 

Sudžia nusistebėjo kad r i negalėdama ilgiaus dalaiky- aPskaite Roy Henderson, di
rektorius Suvienytųjų Suszel- 
pimo Drauguviu. Alijentai 19- 

I 44 m. jau iszdave 160 bilijonu 
' doleriu ir pakol kare pasibaigs 
tai iszduos trilijoną doleriu.

Ant ko Jonas atkirto: 
centu ant sanvaites tai 
mocz.
Jonas duoda savo pacziulei tik
deszimts centu ant dienos, pa
sodino Joną in kalėjimą ir lie
pė palicijantui isztyrineti visa 
teisybe nuo kaimynu. Jeigu tai 
teisybe, kaip motere tvirtina
tai sudžia prižadėjo Jonui duo
ti “tu mocz“ kalėjime.

ti, užklupo ant Viktorijos, isz- 
raudama jai sauja plauku isz 
galvos. Lakstiene pagriebus j 
kirvio kotą, kirto Bertai per į 
galva perskeldama jai pakau- 
szi ant keliu coliu. Viktorija
sėdi kalėjime o Berta dejuoja Pirkite Apgynimo Czedinimo 
ligonbuteje. Bondus ir Markes.

LONDON — Jau 16ta diena praėjo nuo 
kada Alijentai pradėjo bombarduoti Vokietija, 
Francija ir nekurias dalis Italijos. Berlynas ga
vo net 2,300 tonu bombų. Mieste dega daugelis 
ugniu. Alijentai neteko 63 eroplanu tame užklu- 
pime bet Alijentai naudojo 3,000 eroplanu isz 
kuriu 1,000 buvo Amerikoniszku. Jau diena pas
kutinio sūdo ant Vokietijos artinasi per prisi- 
artinanczia invazija bile kuria diena, kad su
pliekti Vokietija ant visados ir ja apmalszyti 
ateityje.

Gal nuobodžiauses darbas 
yra Angliszku signalistu ir 
telegrafistu kuriu užduotis 
yra invedimas ir taisymas te
lefonu dratu per 5,000 myliu 
kelia isz Algiers in Teheran, 
Persija. Tieji vyrukai nema
to žmogų per kėlės sanvaites 
tik kartais Arabiszki karei-
viai juos susitinka ir pa
sveikina juos.

Pabaigoje praėjusios sanvaites Alijentai 
padare milžiniszka užklupima ant Vokietijos su 
6,000 eroplanais, kurie numėtė apie 12,000 tonu 
bombų arba no 500 tonu ant valandos arba asz- 
tuones bombas ant minutos. Daugiausia nuken
tėjo miestas Fredrickshafen ir dalis Vengru. ,

Rusija paėmė vsa aplinkine kuria Vokie- 
czei buvo užemia Rumunijoj prie įsos ir persikė
le in kita puse upes Dniepro. Sevastopoliuje da 
vis eina kruvini musziai su Vokfeęziais. Artimo
je Stanislavavo, Lenkijoj, Rusai uzlinisze 1,800 
Vokiecziu ir Vengru, taipgi bombardavo Lvava 
kur Vokiecziai turėjo savo sodyba.

Rusiszki laivai paskandino kelis Vokiecziu 
laivus kurie bego isz pristovos su kareiviais. 
Trys Vokiszki laivai pabėgo isz Krimejos su ju 
kareiviais.

____ *
Gegužine szvente pradėjo ap- 

vaiksztinet po visa Rusija, An
glija ir Italija. Visa Europa 
yra baimėje laukdami invazi
jos (užėmimo per Alijentus)

Amerikonai vela supliekė 
su bomboms Wake Sala kur su
naikino keliolika eroplanu sto- 
cziu ir užmusze 600 Japonu.

bet dienos, kada tas invyks, 
tai da niekas nežino.

Pirkite Apgynimo Czedimmo
Bondus ir Markes. . »
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Į nepri’gialbetu savo kaiminkai. 
J Ana diena susirinko isz ap'lin- 
ikines 38 žmones su maszinoms 
ir apie ketvirta valanda viskas 
buvo nuvalyta nuo lauko.

Kaimininkiszka. dvasia pri- 
gialbejimo vieni kitiems kar
tais užgesta. Dideliuose mies
tuose, kaimynas savo kaimyno 
repažysta. ir nesako viens in 
kita “Kaip einasi?” Žmogus 
gali numirti ir būti palaidotu 
o jo kaimynas apie tai nieko 
nežino ir nesirūpina dideliam 
mieste.

Kas Girdėt
—-------- -------  — -- -----  .

Tamsuna tuojaus pažysti ant 
visko, netilk ant jo eisenos bet 
ir ant veido.

Tamsus žmogus (o ir neku-I 
rie inteligentai ( ?)), i ne jas in 
narna skrybėlės nuo galvos ne- 
nusiims, rodos bijo, kad pasku
tinis protelis isz galvos neisz- 
garuotu.

Tamsus žmogus kaip neužsi-' 
gėrės, tai penkių nesuskaito o j 
kada užsigeria tai visa kvai- 
lysta jame pasirodo.

Tamsus žmogus neturi jokio, 
smoko burnoje ir visus laiko; 
sau lygiais o kada randasi ko
kiam susirinkime, ar tai tarp1 
moterių ar dvasiszkuju, tai vis 
to savo kiauliszko paproczio 
nepameta.

Kožnas tamsunelis daug tau
zija ir protingiausiai kalbėt ne
duoda o sau laiko už didžiausia 
garbe, jeigu gali gerai pliovoti.

Aipszviestu ir mandagiu žmo
gum gali būti kožnas be skirtu
mo; ar jis mokytas ar nemoky
tas.

Mandagus pasielgimas yra 
priimtas ant viso svieto, r

Paimkime Lietuvoje kaip tai 
buvo priesz pora desetiku metu 
o ir da nesenei, argi ten žmones 
kaimiszki nepažinojo kas tai 
mandagumas ?

O kaip nekurie turinti kokia 
beda reikalaudami keno loskos, 
.tai toki meilus ir glamonus, 
kad iszrodo visai aut kitokio 
žmogaus bet tegul nereikalau
ja tavo pagialbos, tai tuojaus, 
kaip laukinis gyvulys, pasista
to priesz kožna.

• •

Ant kariszkos tarnystes, 
mieste Versalli, Italijoj, likos 
priimtas rekrutas vardu Ange
lo, Lagalla, 28 metu. Angelo 
atėjo in kazarmes, vesdamas su

Atsitikimas kokis atsitikę 
nesenei vienam mieste Indijoj, 
kuris dėjosi akyse daugelio 
Europiecziu, duodą mums su
prasti apie dideli iszsilavinima 
magijoj', Indijos Magiku.

Didelis būrys svetimžemiu 
buvo apstoja viena isz tokiu 
magiku (raganių) kuris turėjo 
su savim maža vaika. Numėtės 
nuoipecziu savo pundeli, vaikas 
atsigulė ant žemes o tėvas isz- 
sieme isz pundo kamuolį szniti
ro, mete in ora, laikydamas už 
galo szniura. Kamuolys isžkilo 
in ora tai]) augsztai kad nega
lima buvo matyt. Senis pasakė 
in gulinti vaika ant žemes, ke
lis žodžius, tasai [pasikėlė, ap
ėmė abiem rankom szniura ir 
pradėjo lipti juomi in virszu.

Lipantis vaikas įkas kart ma
žinėsi ir taip augsztai užlipo, 
kad jau gryna akia negalima 
buvo jo matyt. Raganius palau
kes valandėlė, pradėjo szaukti 
in ji kad sugryžtu adgal bet 
vaikas nelgryžo. Tada senis ap
siginklavęs su dideliu peiliu, 
pradėjo liipti paskui vaika ir 
taip kaip ir vaikas, iszny'ko ir 
jis visiems isz akiu.

Nepoilgam isz oro nupuolė 
nupjautos rankos, kojos ir ant 
galo vaiko studbris.

Nusileidęs senis žemyn, su
vyniojo szniura vela in kamuo
lį, inside jo in maisza, pere jo

savim trijų ir pusantrų metu 
sūnelius. “Ka tai reisz’kia? Juk 
czionais ne prieglauda del vai
ku,” sudundėjo feltfebelis.

— Tai mano vaikai, — atsa
ke malsziai rekrutas.

— Kodėl juos atvedei in 
czionais ?

— O ka turėjau su jais dary
ti? Mano tėvas likos užmusztas 
ant kares, pati mirė, mano tė
vai taipgi mirė, esmių naszliu 
niuo keliu menesiu su vaikais.

Reikalas atsidūrė pas minis
ter!. Lagalla pildo savo ka.riuo- 
menisfzka tarnysta o vaikai pa
siliko po aipgloba 'kareiviu, ku-
rie turi viską ka ju szirdeles 
panori. O kad vaikai kelis kar
tus persivalgę nuo saldumynu 
ir kitu gardžiu valgiu, kokius 
padovanodavo kareiviai savo 
mažiems draugams, todėl kapi
tonas pulko iszdave sekanti 
prisakvma: v,

“Uždraudžia kareiviams da
vinėti va ikams saldumynus ir j 
valgius. Tik tėvas kiri tiesai 
juos pavalgydintir jam turite 
atidavinet visokes dovaneles.”

Kareiviai tojo ukazo neklau
so ir toliaus vaikus apdovanoja 
visokiais gardumynais nes vai-! 
kris pamylėjo ir sako padarys 
jsz ju gerus kareivius.

• •

Sztai artimo meile, pagal 
Kristaus mokslą. Kaušuose mi
re vyras Katrės Kulbele, palik
damas savo moteria ant 75 mar
gu lauko su kviecziais ir 20 
margu apsėtais avižais. Buvo 
tai tada, kada visi kaimynai 
buvo užimti savo darbais ant 
lauku.

Bet nebuvo taip užimti idant

DEL MOTINOS

Žiema del turtingu, tai lai
kas kurio jie ’laukia su iszsiii- 
gimu nes žiema yra gausi in 
pasilinksminimus; del netur
tingu tai laikas, audru ir nuliū
dima platinantis 'bedas ir ken
tėjimus.

Badas ir szaltis! baisus pa
veikslas sujungtas dvieju pa 
jiegu. Du skaitlei: neturėjimas 
ka pavalgyt, ir trumpumas szi- 
lumos, kurios sudėjus in krū
va, gausim viena suma balsei 
didele, įkuria vadina vargu.

Sziluma... jau puse pragyve
nimo. Nėra nieko linksmesnio 
žiemos laike sėdėt prie szilto 
pecziaus o bjauresnio matyt 
iszgesusi ugni pecziuje. — Ak! 
tie pelenai iszgese rodos didi
na szalti žiemos. Saule, žiemos 
laike, vargdienėms iszrodo to
kiais pat iszgesuseis pelenais. 
O del turtingu ? ka ten gal apei- 
tinet turezius, žiema saule, kad 
jiem ir taip szilta ir linksma 
sėdėt prie kaminėlio, ant kurio 
gausei 'kūrenasi ugnis.

Szaltas vejas, kuris kapoja 
sziuikszte szalczio, praeivius 
ant ulyczios; drėgnas sniegas 
kuris buk papartis uždengiąs 
ulyczias, siekia net kana men
kai apsiuvusio vargdienio, tam
suma nakties, kurios neinsten- 
gia iszblaszkyt žiburei ant uly- 
cziu, visas tas taip puikei isz- 
rodantis gražumas gatves, del 
žiūrėtoja per Įauga isz palociu 
didžtureziu, — vargdieni ap
ima baime, nes tur valkiotis po 
ulyczias jesžkot uždarbio nes 
szeimyna neturi ka pavalgyt.

Paskutine žiema, kuri davėsi- 
in ženklus savo baiseis szal- 
cziais, kasdien galima buvo 
matyt prie duriu vieno isz gar- 
singesniu teatru Madride, vai
kinėti deszimts ar dvylikos me
tu.

tarpe stovineziuju su puoduku 
in kuri sudėjo jam regėtojai 
gausia auka už savo perstaty
mą.

Po tam siūlėjas kruvinus są
narius supjaustyto vaiko in 
daigta, insidejo in maisza ir 
nuėjo toliau. Nužengęs kelioli 
ka žingsniu, regėtojai pamate 
kad maisze kas tekis krutu ir 
norėjo pamatyt kas tai butu. Ir 
'kokis buvo ju nusistebėjimas, 
kada senis atriszo ir isz maiszo 
iszszoko sveikas ir gyvas vai
kas.

Lyg sziam laikui geriausi 
Europiszki ir Amerkioniszki

budu tieji Indiszki magikai tą
jį “triksa” padaru bet dauge
lio žmonių nuomone yra, kad 
jis žmones užhipnotizuoja ir 
jieniWiuduoda kad vaika tik- 
ijįjFsupjaųsto.

T (kriaušes Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Sif pagelba kazirom. 
Pagal ChaldeisZkji, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
nias to kabalo yr» labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti-

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti.
Su Salamono Nose.

MAyANOY CITY, PA.

Juanito, Jonukas, toks buvo 
vardas varguolio jauno ubagė
lio, apsivilkės in skudurius, 
kurie jau 'buvo lopyti po dvi- 
deszimts kartu, prasze praei
viu iszmaldos.

Bet ant jo veido ir akiu o ir 
viso pasielgimo galima buvo 
matyt kad jis yra isz augsztes- 
nio luomo — pavargėlis.

Su kepure rankoj, drebar Lis 
nuo szalczio ir baimes, artinosi 
prie praeiviu antrindamas vien 
tuos paežius žodžius.

— Susimilkit, mano motinėlė 
serganti...

Kas duoda sziadien paklau- 
magikai neisztyrinejo, kokiui syma tokiems žodžiams? Moti-

na serganti arba tėvas naszlys 
su penketą vaikucziu, ka tik 
dabar pargryžes isz ligoribu- 
tes...

Viskas tas ’buvo tiek jau kar
tu antryta o navet ir ant szlek- 
to panaudota kad sziadien jau 

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ro
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

OP VISOS TRYS ntp 
KNYGUTES 

“SAULE”

niekas apie tai klausyt nenori 
ir tikėt.

Datyre to paties ir Jonukas. 
Viena vaikara priėjo Jonukas 
prie pono puikei pasirodžiusio. 
Ponas siekia nenoroms ranka 
in kiszeniu o inspaudes jam in 
ranka pinigą, ėjo toliaus savo 
keliu.

Jonukas, priejas prie tampos, 
pažiurėjo in pinigą ir net klyk
telėjo isz džiaugsmo.

Buvo valdonu auksinio pini
go vertes 5 dukatu arba 25 
franku. Mėtėsi bėgt kaip dur- 
•navotas. Duszia jo apie dvi mis- 
lis, kokia linksmybe suteiks 
motinai ir 'baime kad jo kas ne
apvogtu.

Su užgniaužtu kulolku, pa- 
kisztu po drabužiais, uždusęs,

susziles, nežiūrint ant baisaus 
szalczio, inbego in varginga 
stubele.

Ant rytojaus Juanito stovė
jo ve'La ant tos paezios ulyczios 
ir vietos.

Ponas puikei pasirėdęs, ėjo
Kasdien laja ulyczia in kliuba. 
Tas, kad jiedu susitiko, nebuvo 
aklu atsitikimu nes vienas ten 
kasdien ėjo o kitas elgetavo.

Klgeta prisiartino prie pono, j
— Tamista, — isztare, — va

kar davei man paszelpa.
— Ir nori, kad sziadien duo- 

czia antru kartu, — isztare 
aristokratas, nes buvo juom o 
bet taip iszrode — ir siekėsi, 
prie kiszeniaus.

— Atleisi man tamista, bet 
vakar davei man pinigą vertes 
25 f r.

— Kai]) tai ? I:ž tiesa ?
— Taip yra! Bet kada atida

viau motinai, pasakė man, kad 
turi but klaida ir paliepė man 
atjeszkot tamista ir atiduot pi
nigą. Sztai jis yra.

— Ar tavo motina neturtin
ga ?

— Ah pone, mano motina 
yra baisei vargdiene ir sergan
ti.

— Bet tai gal labai Dievobai
minga. Vaikelis pradėjo grau-

SKAITYKIT

“SAULE”

PLATINKIT!

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

2-7 8 x 4 coliu didumo, 327
Puslapiu; Juodi Apdarai;

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakym”, 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ir 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines. 
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento.

; Malda Szv. Tamosziaus.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
| Litanija prie Szv. Panos Marijos. 

Litanija prie Szv. Antano isz 
Padvos.

I Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.

i Maldos po palaiminimo Szv. Sak. 
Per Procesija.

Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Ministran turas.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

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

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

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka is? 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus 25c

No. 106 Penkios istorijos, apn 
Gregorius; Isz numirusiu prisikels, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi 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 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .....................................15c

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

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

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu .....................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk- 
te nustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skunutis. 60 dus. ..15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi-

džiai verkti. Aristokratas isz
rode gilei užsimislines. Valan
dėlė (pastovėjo o po tam tarė:

— Geidžiu pažint tavo moti
na,

* * *
Ant au'ksZPziausln-'Tuhu šlu

belėje, didumo 'kaip szuns bū
da, 'gyveno jis su motina.

Szmotas senos (paklodes, nu
mestas ant padlagu, viena su
laužyta krese, ikeli tuszti puo
dai ir kaminėlis ant kurio nuo 
keliu dienu nesikureno ugnis, 
tai buvo visas papuoszimas tos 
tamsios uolos.

In ta tai uola perženge slenk
sti nepažinstamas mums pon- 
palaikelis.

Ant patiestos paklodes gulė
jo iszbalus motore, stengdama
si nesi'kUot 'ko'kiu tai draiskalu 
kad atsigint nuo szalczio. Sve- 
czias prisiartino prie guolio 
serganezios. Ant syk davėsi 

l girdėt riksmas o serganti atsi
stojo ant lygiu kojų:

— Ernest!
Ponas Ernest tbe abejones 

tur'but pažino baisa nes sumi- 
szes isztare:

— Matilda!
Jauna motere kuri kitados 

buvo *graži neiszrode nei jauna 
nei graži.

A.k, vargas ir ’kentėjimai 
kaip greit sunaikina patogu
mą ir žmogų padaro senu.

Matilda liepe iszeiti Jonukui 
nes geide likti su Ernestui ant 
keturiu alkiu.

Kam ežia paantrint historija

-nieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c I
No. 129 Keturios istorijos apie j 

Ketvirtas prksakymas Dievo; Keliau
toje) in Szventa žeme; Beda; Tamsu
ma prigauna. 58 puslapiu............15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu...............20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu............  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; Aut keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................... 15c

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabe 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 dusUdid ................................... 15c

kuria galime dasimislyt kož
nas ?

Mergina prigauta, vaikas au
gintas su pasiszventimu, gyve
nimas vargingas nuo dic-nos lyg 
dįen.yriVYiTm metu lyg metu pa
kol paiegos neatsalke'paklusnu
mo... vargas ir elgetavimas... 
Žodžiu historija kasdienine... 
O kaip suvadžioto jas.

Et! Kas ten verstu atyda ant 
to, kas iszsimete ant gatves, 
kaip daigtas nenaudingas.

Ant (galio alkanas suims, su
ims kuris neipažysta savo tėvo, 
praszo pas ji paszialpos. Paan- 
trinsim 'kelis 'žodžius pasikal
bėjimo Matildos su Ernestu.

— Buvau aipsivedes, — kal
bėjo, — žinai apie tai gana ge
rai. Nors žinojau apie gimimą 
kūdikio ’bet instatai nedalei- 
džia pripažint man ji už sunu... 
Matilda, mano pasielgimas su 
tavim yra la'bai nedoras... Bet

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25# o gau
site per paczta, 
"Saule,” Mahanoy City, Pa.

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszoats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
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. 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 nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj 
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 .............................................. 15c

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele; 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi- 

I kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu> 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ................................................

Adresas: i

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City. Penna.

bausme už tai pasiekė mane... 
Žinok tai... turiu sunu po apsi- 
paeziavimui... teisingo patalo 
ir... a'b'ejoju ar esmių jo tėvu.

— Pagal instatus yra mano 
suims.

Del parodymo kad nesą jis 
mano sunum, neturiu aisžkiu 
paliudijimu kad yra kitaip. 
Neszioje tad mano varda ir pri- 
siavins sau mano titulus. Tas- 
gi kuris yra. mano tikru sunum 
meldžia pas mane paszelpos. 
Tas, kuris nesą juom, bus ma
no impediniu.

Ernestas szirdingai susiju
dino.

Nuo szio vakaro padėjimas 
Matildos apsimainė. Ernestas, 
kuriam sanžine iszmetinejo, 
dėjo visas pajiegas ’kad padėji
mą Matildos palengvint ir už- 
ti'krint būvi Juanitui.

Bet reikalingiausiu daigtit 
jam negalėjo duot: pravardes 
savo ir garbes.

Tos privilegijos yra atimtos 
nuo merginu suvestu ir vaiku 
gimusiu isz neteisingo patalo... 
Juanito gavo nuo savo tėvo ta 
viską ika galėjo duot, 'būvi ir 
mokslą.

Kiek tai vaikeliu gimusiu isz 
vargvlieniu tdkiose aplinkybė
se turi kariauti už 'būvi... už 
būvi kuris tankei nuveda in 
tiesdaryste ir pasodina ant 
suolo kaltininku.

Ir kalba kad nusidėjimas, vy
ru prigaviku merginu, ne pa
traukia paskui save jokiu pa
sekmių.



"SAULE” MAHANOY CITY, P*.
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NEI VIENA
Turi Galybia GydymoJ^NT estrados, apnauktos ta

bako durnais, labai trumpai 
apsirengusi Frauliene Alarga- 
ritte dainavo:
“Ich triuke nicht mehr, nein, 
Ich triuke nicht mehr, nein

nein.
Bin aus deh Stadtchen 
Das bravste Aladchen”... 
kuomet jis inejo ir atsisėdo 
prie vieno užpakalinio stalelio 
ilgoje siauroje ir troszkioje' 
karezemos saloje.

Atsisėdo, drueziai pabeldė in I 
stala padeczku nuo stiklo alaus 
ir parėmė galva ant kumszcziu.

Buvo apmaudus ir nulindęs
Ir turėjo tame priežasti Alat 

tik ka pirm valandėlės pamote 
ji numylėtinė. Dryso ji apleisti 
rudaplauke Adele, pasakiusi 
jam pirma jog jis nusenęs ne
rangus... O priek tam dar — ko
kia begėdystė! — mete jam isz- 
eidama pluokszta žilu plauku ( 
ir kvatodama pasakė: — Te, 
tai tavo!... Iszpesziau tau, seni, 
isz galvos sziadien rytmetyje, 
kada miegojai, kaip užmusz- 
tas...

Arygi gali būti kas dar bege 
diszkesnio? Jis, kuris sau per 
visa gyvenimą tycziojosi isz 
mergų, kuris laimėdavo jas 

. j žiai nupjauto szieno.vienu dirstelėjimu ugniuotu sa-1 . ., . . " . . . , Pasipažino vasarosvo akiu, kuris pasirinkdavo 
vienval ir apleisdavo numylėti- 
nes, kaip kad apleidžiamas liū
ną stalas, apkrautas trupiniais ;
po puikiai puotai — sziadien 
likosi pats begediszkai apleis
tas ir iszjuolktas...

Pabeldes dar šilki, suszuko:
— Poncziaus!
Po valandėlės atsistojo prie- 

szais ji iszsida’bines, truputi 
nuplikęs o vienok iszsipamada- 
ves aludavis, nužėrė staltiese 
trupinius nuo stalo ir pažvelgė 
kvosdamas in sveczia. Paskui 
atsitraukdamas, pora kartu 
dar apsidairė ir juoksmas atsi
rado ant jo siauru, pamėlyna
vusiu lupu.

Saleje delnais plojo Fraulei- 
11’ei Alargaritte’i, kada garuo
jantis ponezius atsirado po no
sia nuliudusio sveczio o sena
sis aludavis pasilenke ir pra- 
tsznaibžde jo:

— Tamista manes nepažins- 
ti?...

— Ne, — skambėjo atsakas.
— Esmu Boleslavas, — kal

bėjo greitai, jau kraipydamasi, 
jau szypsodamasi ir parodyda
mas savo aptrupėjusius dantis. 
Pameni tamista, jau senas lai
kas, kareziamoje “Po spraga- 
reliu” ten tamistai patarnau
davau... Bus jau kokia dvide- 
szimts metu tam adgal bet asz 
tamista dažnai paminėdavau...

— Gerai tau duodavau atsi
lakti?

Aludavis vela nusiszypsojo, 
pagriebė ranka sutraukuota at
karta savo frako, nulenkė dar 
žeminus raumeninga ir žibanti 
veidą ir sznabždejo.

— Pameni tamista ta mer
gina... jauna, nublyszJkusia?... 
vardu Ona...

Kasžin kas stuktelėjo isz szo- 
no ir senasis aludavis sudrėbė
jo, iszsitiese ir nubėgo.

Ona!... jauna, iszblyszlkusi 
mergina... Naje, atsimena! Bu
vo tada dar labai jaunas ir bu
vo tai pirmutine mergina, ku
ria suvadžiojo... Pamena net 
jos gymi: tas akis aiszikias, be 
antakiu ir blakstienų, lupas ne-

Ir neregejo jos daugiau.
Dabar ja jam primine. Pri- 

įmine ja jam tas senas, bridus 
niekdaris, kuris pamena valan
das jo jaunystes meilybiu ir ku
ris buvo liudininku, kaip mez
gėsi romanas su tuomi paežiu, 
visados paprastu inturu...

O kiek daug jis turėjo savo
gyvenime tokiu romanu!..
gi viskas jau pere jo negryžti 
nai ir ar-gi tokis tusztumas ir 
niekyba sulyg galui dienu ji 

Ar-gi jis del to tik

Slauge Elzbieta Kenny, tar
pe daugeli kitu jos iszgydytu 
vaiku, iszgyde szita vaikiuką 
Roberta Tweedie 6 metu, nu
stebindama daktarus ir da- 
žiuretojus ligoniu, San Fran
cisco ligonbuteje. Už tai vai
kiukas prisega jai puiku žie
dą už jo iszgydyma.

didutes ir gražiai nužiestas, 
kakta žemai apžėlusi ir plau
kai szviesgelsviai. Rodosi jam 
pagalios, jog pamena net 
instabu kvapa, kuriuom 
žiamutele ir nesubrendusi 
mergina dvoke — kvapa szvie-

ana 
tai 

dar

Patarimai Maisto 
Taupymui

Jog prisiveisė davatkų, 
Kurios apie namus neadboja,' 
Taip saves liežuvius vedžioja,- 

Pas kitas bobeles reikalus 
turi, 

Grincziu ir dukrelių visai 
neprižiūri.

BALTRUVIENE

abrusus ir užsakinėjo gazines 
lempas. Bjauri urvą, tarsi la-j 
vonkucziu, iszsirode dabar aipi-į 
tamsoje ilga, siaura sale, isz 
kampu kurios girdimi dar bu-' 
vo sulaikomi ir nerviszki kva-' 
lojimai mergų ir kosėjimai ir 
kymus sznabždejimai vyrisz 
kiu.

Pabeldė ir tas pats senas, 
plikas ir iszpamaduotas Bo-| 
leslovas atsistojo priesz ji. Bu
vo pavargęs 
apitamsoje,

Karo Alaisto Administracija 
įduoda keturis patarimus szei- 
mininkems, kaip taupyti mai
šia. Szie patarimai sekantys:

1. — Taupyk visa, ka neval
gai szviežiai, likusiu maistu

ka gali 
suvalgyti per metus.

2. Vartok tik szviežius ga
minius: (a) nuo victory daržu;

Karo Informacijos Instaiga, (p) pirkdamas tiesiog nuo ar- 
pasiremdama Karo Alaisto Ad-i timimisios ukes ar artimo dar- 
ministracijos ir Kainu Admi-j^oviu turgaus. Su mažom isz- 

PittslmrĮge y ia lokiu merginu, nistracijos suteiktomis statis- įj^tim, maistas atvežtas isz toli

Reikia Daugiau Victo-
icj z

dalinkis. Atidek tiktai, I

Konservavimo
ir nublankęs toje 
kur saloje viesz-persekios?.

gyveno, kad gale dienu neture- patavo. 
tu szirdies vienos, kuri prielan- 

‘ kiai szale jo szirdies tvinkczio-j 
Itu? Perleido ilgus metus, vai- 
Ikydamasi meile ir gerdamas 
smagurius... Ir ar-gi jau dabar 
ant visados turi pasilikti vien- 
stipiu, su iszmeti liejimais ir 
tusztybe krutinėję ?...

O juk taip yra. Visos mergos, 
kurias turėjo, užmirszo dabar 
ji ir — niekina ji. Visos, jis tai 
žino!... Gal ta viena ji mini?... 
Juk nors vienai vertėtu apie ji 
pamislyti ir... kentėti isz jo 
priežasties, naje, kentėti, būti
nai kentėti... Tai jam smagu 
butu. Galėtu ja suraminti, na 
ir pasididžiuoti ir pasikakinti.

Bet kur tau! Jis žino gerai, 
kad toji in stovyla paneszioji, 
vienok geidulingoji jo Lole, 
yra sziadien moteriszke rusti, 
skendi paguodoneje ir isztek- 
liuje, ir pasitikusi nusiduoda jo 
netemijanti. Ta juodake Emma 
nupuolė taip žemai, joge i szia
dien tik su ciniszku juoksmu ji 
priimtu... O anoji ležni, vilioke 
Pepita sziadien yra teatro 
žvaigžde, kuriai būrys jaunu 
ir senu garbintoju meta vaini
kus ir brangakmenius po kojų 
ir bueziuoja tuos smulkius, 
gražius pirsztuikus, tiek kart 
adatos subadytus...

Nei viena!... nei viena ji ne
pamena o pagalios ta paskuti- 
noji, ta jo rudaplauke Adele!...

Kaip bjauriai pažiurėjo szia
dien in ji! Kaip baisiai sugė
dintu jautėsi, kada, pasilenku
si prie jo, isztare jam: “kvai
las nerangeli!” trenke jam po 
nosia pluokszta žilu plauku, ne
laimingu jo žilu plauku.

Toje valandoje atėjo jam ir. 
galva visos moterys kurios jam 
pasidavė ir pamena, kaip joms 
prisiegavo ir kaip jam jos ti
kėjo... Regi eilioję kožna ir 
kožna ji kitoniszkai, (kožna sa- 
viszlkai mylėjo! Vienok kaip 
karsztai, kai]) pasiutisžkai vi
sos ji mylėjo!... Visas vėliaus 
regėjo ir visos nuo jo su panie
ka atsikreipė. Nei viena in ji 
nepažvelge meiliomis akimis, 
nei viena nesudrebejo, nei vie
na!...

Gal ta viena, ta pirmoji, tyli 
ir uižmirszta, kenezia jo delei, 
gal ta pirmutine ji pamena?...

Iszgere poneziu vienu gurk- 
szniu ir apsidairė po karezia- 
ma.
i Prirūkyta buvo, bet jau tusz- 
tejo. Ant estrados užgeso žibu
riai. Nuo staleliu nuimdinejo

galiu patarnauti?

Pasipažino 
viena karszta Birželio vakara. 
Žvaigždes blizgėjo ant dan
gaus, miestas kvėpavo nuilsi
mu, tuomi ypatingu vasariniu 
nuilsimu, ka smaguriavimu 
reikalauja o juodvieju szirdy- 
sc užsidegė pirmas jausmas. 
Pamylėjo vienas kita. Kasdien 
pavakare susieidavo ant uly- 
czios, pilnos dulkiu ir truksz- 
mo o Nedeldieniais bei szvent- 
dieniais traukdavo už miesto. 
Užmiestinėje kareziamoje “Po 
sprageliu” turėjo savo lapine, 
kur czestavojosi, degtine, užsi- 
kasdavo suriu, kiauliena ir 
gerdavo aluti.

Buvo tai del juodvieju sma
giausios valandos. Czion ta ma
žutėle Onute nusiimdavo savo 
prasta skaisezia skrybėlė, pa
dėdavo po gražnumu pirmųjų 
iszpažincziu, pirmųjų glamonė
jimu, kuriais ja apdovanojo.

O, pamena gerai,, pamena 
tuos jos užlkeikimus ir tuospra- 
szymus... Paena lygiu badu tas 
pirmąsias dideles aszaras, ku
rios sriauteliu riedėjo per jos 
paraudonavusius skruostus ir 
ta nedrąsu, tylu, pirmąjį isz- 
metinejima.

Bet kai]) daug paskiaus bu
vo laimes!...

Gera buvo mergina. Alylejo 
ii nuoszirdžiai, prisiriszo prie 
jo kaip szunelis. Klaupė priesz 
ji ir bueziavo rankas, kada bū
davo nulindęs aiba užpykęs, 
juokdavosi kada jis juoktis no
rėdavo, atbėgdavo pas ji ant 
kiekvieno pamojimo ir atkisz- 
davo jam savo mažutes lupas 
del bucziavimo, save del ap
glėbimo...

Viena syki, vieninteli syki
■ tiktai isztare jam bjauru žodi.

Viena syki, vieninteli syki, bai-
■ singa, malszinama gailesti
• liejo trimi žodžiais:

— Koks tu nelabas!
Buvo tai anoje Spalinio 

pieteje, kada suszlapusia, 
szalusia nuo duriu savo nuvijo, 
neinleido pas save... Nenorėjo 
jau daugiaus jos matyti, inki- 
rejo jam ta skaisti, tyli paklus- ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
ni mergina.

mete,

1SZ-

■po

ISTORIJEapie Da isz ma 
-----------------  iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 10C 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo-

— Kuomi
'— paklausė, nulenkdamas gal- j 
va.

— Nielkuom. Pasakyk, kokiu 
badu mane pažinai?

— Al isli jau apie tamista szio- 
se dienose dažnai ir atsiminiau.

— Kodėl apie mane misli- 
jai ?

— Turėjau tame priežasti — 
ipasznabždejo su pameginan- 
cziu ir paslaptingu nusiszypso- 
jimu.

— O ar pameni gerai ta ma
ža iszblyszkusia mergina?...

— O, labai gerai!
Nutilo ir mažomis, paraudo

navusiomis nuo nemigos aki
mis pažiurėjo in sveczia. •

— Alatausi su ja dažnai, — 
pridūrė nusiszypsodamas.

— Gyvena czion szitame mu
re. Isztekejusi yra, turi penke
tą va iku. Ala tai tamist a, asz 
dienomis užsiimu grindų sziu- 
ravimu. Tai-gi pas juos sziu- 
ruoju. Gyvena ne bagotai bet 
labai szvariai. Jis turi koki ten 
urėdą kanceliarijoje. Labai ge
ras žmogus. Pažinau ja, bet ji 
manės nepažino. Pažinau, nesą 
iszgirdau, kaip vyras vadino 
ja: “Ona.” O paskui pažinau 
ja isz plauku, isz akiu ir isz tu 
duo'bucziu, ka pas ja — pame
ni tamista? — ant veidu atsi
rasdavo, 'kada juokdavosi. Per
siliudijau, kad tai ji, nesą ma
ne viena diena nusiuntė ant 
augszto atneszti sena sikryne. 
Kada ja iszkracziau, tarp keliu 
pageltusiu popieru ir sumanky
tu laikraszcziu, pasergėjau su- 
terszta fotografija. Buvo tai 
tamistos fotografija.

Ant valandėlės susilaikė ir 
rodos nusisz\ psojo.

— O ar žinai, tamista, — pri
daro, — kad tai dar graži mo
teriszke, dievaži! O kokia 
darbszti, linksma! Be perstoji- 
rao niūniuoja, vaikams vis ka 
ton siuva, kulknioje triūsia...

— Tylėk!
Boleslovas nutilo ir siaura- 

. sias.lupas vėlink del szypsoji- 
mosi sudėjo.

Salėjo gesino paskutini ži
burį.

Ir staigu, nuo estrados su- 
sznabždejo iszkrakmolinti sijo
nai ir toje apitamsoje, kuri 
vieszpatavo, pasirodė paveiks
las' moteriszkes.

Buvo tai augszta ir laiba mo
teriszke.

Turėjo ant eties užsimetus 
skepeta, skrybėlė didele, isz po 
kurios draikėsi trumpai gelto
ni plaukai.

Sustojo, dirstelėjo in sveczia 
kuris pasiutime gniaužė laik
rodėlio reteželi, pasznabždomis 
pradėjo niuniuoti:
“Ich trinkę niclit mehr, nein, 

nein!”...
Ir atsigryžo duriu link.
Po valandėlės rūstusis sve- 

czias jau buvo szale jos.
Iszejo jie drauge.
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Ka sznairuoja ant vaikinu, 
Ala i tele, del j u per prasti, 
Del to, kad nenuskusti.

Nesenei kokia tai mergina 
pribuvo,

Tsz kito miesto, tai ir juoku 
buvo, 

Alunszaine bjaurei nusilakė, 
Jog žodžio negalėjo isztarti.
Po teisybei ir daugiau tokiu

Ka mėgsta guziite ir byra, 
Ne viena už saves nepila, 

Tiktai tiesiog in gerkle pila.
* * *

Skulkine saliuninkas turėjo 
bartenderi, 

Badai mergina ar motere, 
Nubodo bartenderiaut, 

Norėjo saliuninkas už locna 
paezia gaut.

Paprasze palicmonus, 
Už brolius,

Tieji tuojaus ir atpleszkejo, 
Be parduno taszczyti norėjo, 

In bažnyczia ant szliubo, 
Bet da laisnu isz korto nebuvo, 

Nubėgo, laisnus iszeme, 
O ir kita mergina paėmė, 

Nuėjo, szliuba gavo, 
Tuojaus pas save pargabeno. 
Kaip pirmutine tai paregėjo, 

Graudžiom aszarom apsiliejo, 
Vangsze ant juoko pasiliko, 

Dideliame varge liko.
Jeigu mergina protą turėtu, 
Tai

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule“ kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti < 

^laikraszczio. PASKUBINKITE HI,

toki raikali pamokytu, 
Gerai paszokytu,

Ir papelnytu.
* * *

Isz kur tai in Szenadori 
mergina pribuvo,

Ir tuojaus maižiesziu'ka gavo, 
Juk ant svieto visaip atsitinka 

Ne kožnai tokios dovanos 
patinka.

* * *
Alano sesutes rūteles,
Skaisczios lelijėles,

Ar žinote, jog boba kvailai 
nobažna,

Tai jau szpielis ir gana. 
(Kas isz tokio nobažnumo, 
Jeigu neduoda žmonbgn

apakai u ūmo?
Bobos privalumas, 
Anūkėlius augint,

Nuo viso pikto gint.
Liežuviu nevedžiot, 

Snukiui valios neduot, 
Norint s no bažna iszrodo, 

Kaip szventa'bezde pasirodo, 
Kaip gyvate akis nuleidus, 
Ir visu ledoku pripurtns.

Pucziasi kaip utele,
O nežino kvaile, 

Jog puikybe tai griekas, 
Isz tokio nobažnumo niekas.

O ir protas kaip perekles 
visztos.

Vyras isz tokios neturi jokios 
naudos,

Ba ne szventa diena vyras 
atilsio neturi, 

Bobele bažnyczioje o pats vai
kus ir puodus apžiūri.

Dorybe motere dabina, 
O ne kryžiai ir szkaplieriai

tikomis, pateikė kelias prie-'netinka naminiam konservavi- 
žastis kodėl sziais metais bus'nmi.
reikalinga daugiau Victory; 3. Susipažink su savo meto- 
daržu bei naminio konservavi- f]aįs; (a) insigydamas atitinka
mo., , mos informacijos apie techni-

Pirmiausia, esant tiek daug ]<a, inrengimus ir procedūra isz 
vyru užjuriu tarnybose, isz es-u# g. Žemes Ūkio Department© 
mes reikia daugiau konservu© - ar ij)et kurios valstybines žemes 
to maisto. Atsižvelgiant in tai,' 
isz konservavimo fabriku rei
kalaujama nuo 1944 gaminiu 
atidėti 56 procentus limos pu
pelių, 31 procentą kukuruzos, 
41 procentą pupelių, 56 procen
tus tomatu ir 64 procentus to- 
matu sunkos.

Pagal dabartinius apskai- 
cziavimus, tai reiszikia, kad 
civiliai turi laukti gauti apie 
20 procentu mažiau vaisiu ir 
15 procentu mažiau daržovių, 
negu jie gavo isz 1943 metu isz- 
teikliu.

Antra — su daugiau vyru ir 
moterų karo pajėgose, liko ma
žiau žmonių komerciniam dar
žovių ir vaisiu konservavimui.

Kadangi vyriausybe suma
žino taszku verte kai kuriems 
konservuotiems vaisiams bei 
daržovėms, nereikia manyti, 
kad ju yra pakankamai ir dėlto 
nėra reikalo juos namuose kon
servuoti. Sumažinimas taszku 
vertes szaldytiems vaisiams 
bet daržovėms buvo reikalin
gas, kad padėti paliuosuoti 
sandelius nuo laikino patalpų 
trukumo. Papildoma sandeliu 
erdve buvo reikalinga, kad pa
talpinus greieziau gendanezius 
produktus.

OAVI kreipe visu dėmėsi in 
Prezidento Balandžio 1 dienos 
kreipimąsi, raginant kiekviena 
Amerikieti, kuris tik gali, so
dinti Victory darža. Kad pa
laikyti szeimynos sveikata ge
rame stovyje, raginama sodin
ti daugiau žaliu lapu daržovių, 
geltonųjų daržovių ir tomatu. 
1944 metu tikslas yra 22,000,- 
000 Victory daržu — 2,000,000 
daugiau nei praėjusiais metais. 
Praėjusiu metu 20,000,000 vic
tory daržu pagamino 42 pro
centus vist Jungtiniu Valsty
bių szviežiu daržovių isztekliu.

nimo
Czedinimo lūs

ir Markes. K

Pirkite

ūkio kolegijos; (b) paisyk vi
su nurodymu ir vartok tiktai 
patikrintus 'bei pripažintus na
minio maisto konservavimo 
budus. Ypatingai sek laiko len
telių (time-charts).

4. Jeigu naminio 'konserva
vimo inrankiu trūksta, pasi
naudok apylinkes konservavi
mo centrais. Tokiu centru ad
resai gali Ibuti gauti isz vietinio 
Victory daržo komiteto, vieti
niu lai'kraszcziu ar mokyklų, 
ar srities, valstybines ar apy
linkes Paskirstvmo Instaigos 
(Office of Distribution, AVFA). 
Office of War Inf., Washington, D.C.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes. , i

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00, Adresas: 
SAULE PUBLISxixNG CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Viskas Gerai Pasibaigė

Vincukas pastebėjo motina 
ant tėvo keliu besėdint. Po 
kiek laiko jis paklausė tėvo, 
kodėl mama ant jo keliu sė
dėjo.
— Matai, mama apalpo, — 

atsake susimaiszes tėvas.
Ant rytojaus Vincukas teki

nas pribėgo prie tėvo ir už
dusęs pranesze:
— Mama sziadien vela buvo 

nualpusį.
— Nejaugi? — nustebo tė

vas.
— Taip, bet viskas gerai pa-

(kuriais apsikabina.' sibaige: pieno iszvežiotojas
Daugelis vyru rūgo ja isz visu 

szaliu,
paėmė ja ant keliu ir neleido 
jai ant žemes sugriūti.

Adresus Gyveninio

Tieji kurie persikrausto iu 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neui- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio! t

Saule Publishing Co.,

*

arba pradžia
SKAITYMO \|

...ir... f-
RASZYMO F E

J 64 pus., Did. 5x7col 
į 

f MAHANOY CITY, PA.

Tiktai, 10c
SAULE”

*

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI^
i ' •



"liūlį" MAHANOY CITY, PI.

Žinios Vietines Laikiasztininkai Turi Sunku Darba

— Gegužis — Mojus. Tasai 
menuo yra paszvenstas garbei 
SzV. Panos Marijos. Gamta pra
dėjo atigyt, medžiai sprogsta, 
oras meilesnis ir vasara jau po 
szonu.

—• (Seredoje pripuola Atra
dimas Szv. Kryžiaus.

— Ketverge Szv. Monikos, 
naszles.

— Gerb. Kun. P. 'C. Czesna 
aplaike žinia bulk jo giminai
tis K. Alikeviczius, isz Miners- 
villes, Pa., mirė, sirgdamas ko
ki tai laika. Velionis pergyve
no Minersvilleje 37 metus kur 
laike valgiu 'krautuve ir bu- 
iczerne o apie du metus adigal 
pamėtė (bizni. Velionis paliko 
paczia, duktere ir giminaiti 
Kun. P. C. Czesna.

— Už keliu menesiu pavie
tas pradės dirbti cimentini ke
lia isz Mahanojaus in Park 
Place nes te'byris kelias yra vi
sai netinkamas.

— 'Nedėlioję buvo dvi ugnys 
krūmuose, artimoje miesto, ku
rias greitai užgesino miesto ūg
li agesiai.

— Elzbieta Kiseliauslkiene 
aplaike liūdna žinia ana diena 
bulk jos sūnūs seržantas Ed
vardas, 20 metu, kareivis ant 
eroplano, dingo be žinios laike 
muszio, 7ta d. Balandžio-April. 
Jaunas vyrukas likos paszauk- 
tas ant tarnystos 1943 mete. 
Buvo jis Meksikoj ir Floridoje.

t Pati Frano Puidoko, 1018 
E. South uly., mirė praeita Pet- 
nyczia Locust Mountain ligon- 
buteje iShenandoryje, sirgdama 
gana ilga laika. Velione gimė 
Lietuvoje, pribūdama in Ame
rika būdama jauna mergina. 
Paliko vyra, keturis sūnūs, 
dvi dukteres ir szeszis anukus. 
Gralborius L. Traskauskas už
siėmė laidotuvėms.

Reporteriai laikraszcziu kurie sziadien randasi ant visu kares lauku, turi užtektinai 
darbo sujeszkoti ir suraszine+j visokes žinias apie muszius ant kariszku lauku ir nekarta 
turi kovoti priesz nevidonus įr aukauti savo gyvastis del skaitytoju tuju laikraszcziu ku
rie juos in ten nusiuntė.

Aplaiko Gazo Isz
Medžio

Daktaras Ernestas Beri, ke- 
mistas, Carnegie Mokslisz- 
kam Institute, Pittburghe, 
Pa., rodo savo iszradima, tai 
yra, kaip iszgauti gazoliną ir 
angli isz medžiu ir kitokiu
mariniu žolių ir girriu.

Kamisija Kareiviu Balsavimo

Szita kamisija likos paskirta per prezidentą Roose velta 
idant gerai apsvarstytu balsavima kareiviu kurie randasi 
ant visokiu kariszku lauku ir kaip turi balsuoti laike atei- 
nancziu rinkimu ant prezidento. (1)—Sec. of Navy Frank 
Knox, pareita sanvaite mire. (2)—Sec. of War Henry L. 
Stimson. (3)—Ad. E. S. Land, Adm. War Shipping Board.

Naminis Frontas 79 Metu Jūreivis Tęsia Egzaminai In Pakrasz- 
Pryszakys Savo Tarnyba; Reikia ežiu Sargybos Akade-

SHENANDOAH, PA.
t Praeita Petnyczia mire Ant Galo Suklupo

Peržiūrinėja Kariszka Lauka

namie pati Jono V alento 
(Muszkevicziaus), 319 W. M t. 
Vernon uly., po trumpai ligai. 
Motere gimė Lietuvoje ir per
gyveno cziona is‘beveik visa sa- 

*vo gyvenimą. Prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos. Paliko 
vyra, tris dukteres, sunu ir ke
turis anukus. Gralborius W. 
Menkeviczius laidojo.

Paskirstymas Maisto
Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio— 
Raudoni ženkleliai nuo A8 

iki Q8 dabar yra geri ant ne- 
aprubežiuoto laiko..

Maistas bleszinese — Mėlyni 
ženkleliai A8 iki K8 dab&Wyra 
geri ant neaprubežiuoto laiko.

Cukrus — ŽenkRjei nr. 30 ir 
31, knygutėje pf- 4 yra geri ant 
5 svaru cukraus, ant neaprube
žiuoto 1/dko. Ženklelis nr. 40 
taipgj/yra dabar geras del 5 
svaru cukraus del sunaudoji
mu/ dedant vaisius in bonkas. 
iJis baigsis Kovo March 1 die
na, 1945 mete.

Czeverykai: — Ženklelis nr. 
18, knygutėje nr. 1 yra geras 
del vienos poros czeveryku lyg 
Balandžio-April 30 d. Eropla- 
ninis ženklelis nr. 1, knygutėje 
nr. 3 taipgi yra geras ant vie
nos poros czeveryku ir 'bus ge
ras ant neaprubežiuoto laiko.

Eroiplaninis ženklelis nr. 2, 
knygutėje nr. 3 bus geras pra
dedant Gegužio-May 1 d. ir bus 
geras ant neaprubežiuoto laiko.

metu, senas kumsztinin- 
kas ant galo turėjo pasiduo
ti savo prieszui K. O. Mor
gan, kumsztynese laikytose 
Detroite, Mich. Suklupo ant 
galo priesz savo ingaletoju.

St. Louis, Mo. — Daugiau 
kai 6,000 szeimynu turėjo ap
leisti savo gyvenimus isz prie
žasties užliejimo j u namu per 
iszkylima upes Mississippi tar
pe Cairo ir Hlinojaus.
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Admirolas Halsey, kamandierius laivu f lotos kalbasi su 
vice-admirolu A. W. Fitch apie kariszkus laukus ant Green 
Salos, Pacifike, isz kur stengėsi iszguiti Japonus. Admiro
las Carney sėdi užpakalyje automobiliaus.

Karalius Su Savo Dukrele

Karalius Jurgis VI su savo dukrele ana diena lankėsi 
Szvedijoj, peržiureti tenaitinius Angliszkus kareivius.
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Kapelionas Giria Rau
donojo Kryžiaus Krau
jo Perliejimo Tarnyba 

Washington, D. C.— Laivy-1 

no kapelionas Fredrick P. Geli-j 
ring “kažkur isz Guinea.’os’’ 
atsiuntė laiszka, kuris yra ne
tiktai puikus apraszymas Ame
rikos ginkluotu vyru drąsos, 
bet. ir atžymejimas tos .svarbios 
roles, kuria atlieka Raudonojo 
Kryžiaus kraujo plazma sziame 
kare.

Ta kapeliono Gehring’o lai- 
szka paskelbė N. Y. Raudonojo 
K ryž i a us sky r i u s.

Sziu metu pra/džiojo kapelio
nas gavo atviruką isz R and. 
Kryž. N. York o skyriaus Krau
jo Davėju Tarnybos praneszant 
jam, kad Irving Siegel paau
kojęs jo garbei painte kraujo. 
Irving Siegel dirba kapeliono 
giminėms ir girdėjo apie jo 
darbus Pietų Pacifike.

Kapelionas Gehring’as savo 
laiszke isz Varsario 14 d., 1944, 
raszo:1 ‘ Nepaprastai gražus da
lykas in vyko man sziadien. 
Tai atėjo in mane atvirukas 
kuriame sakoma, kad Suv. Val
stybių kariuomenei buvo paau
kota kraujo, kuris 'buvo Irv- 
ing’o Siegel’io duotas mano 
garbei.

“Asz nepažinsiu pono Siege- 
I. :io. Nemanau, kad ir jis ma
ne pažinota. Asz net-gi nema
nau, kad jis mano tikėjimo... . 
ir vis dėlto, neabejotinai pui
kus, patriotiszkais žydu džen- 
telmonas davė painte savo 
kraujo kataliku kunigo garbei. 
Palaimink ji, Vieszpatie, už tai.

“Norecziau, kad jus pra- 
nesztumete ponui Siegel’iui 
kaip esu jam dėkingas. Nore- 
cziau, kad jus pasakytumei 
jam ir tukstaneziui kitiems 
Amerikos piliecziams, kurie 
davė savo kraujo taip duosniai 
ka toji auka musu vaikinams 
reiszkia; kad aukodami savo 
kraujo painte, jie ingalina mu
šu jaunuolius gyventi ir kovoti 
dar viena diena ilgiau ir tęsti 
s-zia kova iki pergales.

“Asz turėjau privilegija bū
ti su musu dvasiais marinais 
anksty vomits dieiioBais, kada 
Guadalcanal’as grėsė 'tepti an
truoju Bataan’u. Macziau 
daug mirstaneziu vyru. Brasus 
kilnus vaikinai, kurie atidavė 
slavo gyvybes, ir kaip girdėjau 
ju maldas: kata'liszkas, pro'tes- 
tontiszkas, žydisizkas ir visu ki
tu tikėjimu—asz abejodavau 
ar jie begales iszgyventi. Bet 
po to kaip musu Medicinos 
Korpuso vyrai nugabendavo 
juos lin musu lauko ligonines, 
jie kažkaip iszgy vendąvo dėkui 
stebuklingos kraujo plazmos 
transfuzijai arba inleidimui in 
gyslas.

“Tukstancziai musu vyru 
mirszta kovos laukuose visame 
pasaulyje. Bet szimtai tuks- 
taneziu nemirs, ir daugelis ju 
bus savo gyvybes skolingi 
žmonėms kaip Irving Siegel, 
kurie nesigaileĮdami duoda ne
tiktai dolerius bet ir kraujo.”

ISTORIJE apie Gregorius, 
----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Daugiau mija Gegužio 10 d.
Virsz 'septynias deszimtis Per visa kraszta Gegužes 10 

metu Amerikos marinai užima j ir 11 dienas bus egzaminuoja- 
vietas prekybos laivyne, kuris mi kandidatai instojimui in J: 
dabar gabena isztekliu lSan-'(V- Pakraszcziu Sargybos Aka-
jungininku kovojantiems vy
rams aplink visa pasauli.

Tarp ju yra Andrew Wilson, 
gyvenas Victoria Hotel, Chica
go Heights, Ill., 79 metu am
žiau s užsiregistravęs Karo 
Plukdymo Adm i nist r a c i j oš 
New Yorko uoste kaipo vyr., 
inžinierius Prekybos Laivynui.

A. Wilson pradėjo dirbti 
ant laivu priesz 64 metus ir 
buvo jau pensijoj kuomet Suv. 
Valstybems pritruko jūreiviu 
prekybos laivynui. Jis nu
sprendė sugrįžti in jura ir savo 
pirmame bandyme, praėjusiu 
metu Spaliu men., jis gavo 
smūgi. Jin lėktuvu nugabeno 
namo, kur jo pati Jennie jin 
slauge ir sveikata jam grižo. 
Po to jis vėl, pilnas energijos, 
iszvyko dirbti laivyne.

“Asz ne esu per senas dirb
ti,” jis saiko. “Asz nuspren
džiau, kad galėsiu liuosuoti 
jaunesni vyra, kuris tiks in ko
vos lauka geriau, nei asz.”

W<SA apskaieziuoja, kad 
kiekviena menesi reikalinga 
daugiau kaip 1800 ankstyve
snių jūreiviu. Karininkai, in
žinieriai, ir pajėgus jūreiviai, 
kurie ankseziau turėjo pažymė
jimus, yra raginami pasiusti 
“collect” telegrama Merchant
Marine, Washington, D. C., pa
duodant savo vardus, adresus,' 
laipsnius ir nuo kada galėtu 
stoti tarnybon.

demija. Priėmimas kadetais in- 
minėta akademija bus daroma 
parenkant egzaminu budu kan
didatus, kurie turi būti nejau- 
nesni kaip 17 metu amžiaus ir 
nesenesni kaip 22 metu amž., 
Gegųž. 1 d., 1944 m. Užklausy- 
mai del egzaminu vietos ir ki
tu informacijų turi 'būti siun- 
eziami: Commandant, United 
States Coast Guard, Washing
ton, D. C.

Darbu Patarėjai Pade
da Sugryžtantiems

Veteranams
Kaipo priemone padėti su

gryžtantiems szio karo vetera
nams susirasti sau tinkamus ir 
labiausiai naudingus kraszto 
karo pastangoms darbus, Karo 
Darbo Jėgos Komisija U. S. 
Employment Service pastato 
visose savo vietinėse 1,500 
rasztinese patarėjus vetera
nams (“veteran’s councelor”).

Panaszus patarėjai pastaty
ti ir prie 'kai kuriu ligoniniu, 
WMC pranesza, pabrėždama, 
kad szioji instaiga jauezia, jog 
toks ^patarnavimas yra būtinai 
reikalingas tautinei ekonomi
jai ir taip pat veteranams, ku
riu paliuosuojama po 25,000 
per menesi.
Office of War Inf., Washington, D.C.

Naujieji Batu Kuponai 
Galios Nuo Gegužio

1 Dienos
Orlaiviu Ženkleliai Nr. 2, 

Karo Racijonavimo (Paskirs-1 
tymo) Trecziojoje Knygelėje J 
gales būti vartojami pirkimui 
vienos poros batu pradedant 
nuo Gegužio 1, 1944, pareiszke 
Kainu Administracijos lustai-^ 
ga. Szitas ženklelis galios neri-' 
botai, lygiai kaip ir orlaiviu 
ženklelis nr. 1, kuris dar tebe
galioja.

Kaip ankseziau praneszta, 
ženklelis nr. 18 isz Karo Racio-j 
navimo Pirmos Knygeles, ku-Į 
rios galiojo vienos poros batu 
pirkimui nuo Birželio 16, 1943,' 
nustos galiojus Balandžio 30 d.

OPA iszleido smulku prane- 
szima apie batu mėnesine ga
myba ir vartojima, isz kurio 
matoma, kad 1943 metais raci- 
jonuotu ’batu iszdalinimas vir- 
szijo ju gamyba 53,000,000 po
romis. Szis didžiulis eikvoji
mas inventorių atsargu aisz- 
kiai rodo, kodėl buvo reikalin
ga sumažinti batu racionavi- 
ma civiliams.

-----------a------------ •

PAJESZKOJIMAS
Pajeszkau savo draugo Ka

zimiero Kavalauslko, paei- ■ 
nantis isz Joniszkio valscziaus,
Dagiliszkiu viensodžio. Nore
cziau sužinoti apie jo būvi, 
nes isz Lietuvos aplaikiau 
daug akyvu žinueziu. Jis ki
tados gyveno mieste Shenan
doah, Pa. Tegul atsiszaukia
ant adreso:

SIMON WOWERIS, 
293 Ames St., Brockton, Mass.
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SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

L TRASKAUSKAS
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Laidoja kunus numirėliu. Pasam* 
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numetąs 78. 
520 W. Centra St., Mahanoy City


