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Isz Amerikos Iszpopieravo Kuknia

Su Bonais

GYVENO POŽEMIN
ĖJE URVOJE

Nors Turėjo $3,000
Tampa, Fla. — Netoli nuo 

miesto likos suimtas John Rit
ter, kuris gyveno pasislepes 
senoje po-žemineje urvoje, prie 
geležinkelio, iszgyvendamas 
ten per ilga laika. Kada ant jo 
padare krata rado tris tuks- 
tanczius doleriu kuriuos surin
ko parduodamas senas popie- 
ras, skudurus ir kitokius niek
niekius. Buvo labai paczedus 
žmogus per ka susirinko gražu 
turteli ant senatvės bet juomi 
nepasinaudojo.

Columbus, Ohio. — Harold 
Miller, iszpopieravo kėlės sie
nas savo namo su 4,200 karisz- 
kais bonais po 25, 50, 100 ir 500 į 
doleriu vertes bonais. Dabar jis' 
per vaju ketina pirkti daugiau 
bonu idant iszpopieruoti kita 
siena kuknios. Gal tokiu budu 
apsaugus bonus nuo vagystos.

16 Metu Vaikas Apsipa- 
cziavo Su 38 Metu 

Motere

Washington, D. C. — Praei- London, Anglija — Vokisz 
ta Panedeiio vakara, Preziden- ka kariszka valdžia pranesza 
tas Roose veltas kalbėjo per ra- kad Marszalas Ervinas Rom- 

i dio, apie szia kare ir ragino kad mel likos praszalintas nuo Vo- 
; kožnas pirktu bonu per szi 5tos j kiszkos 7-tos ir 15-tos Armijos 
Paskolos Vaju. Sake jis jog prie musziu Francijoj priesz! 

. szioji kare reikalauja daug pi- Alijentus už tai kad nemoka 
i nigu idant supliekti musu prie- kariauti, 
sza kad kare greicziau pasi 
baigtu ir kad musu vyrukai ga
lėtu sugryžt namo in trumpa 
laika isz kares lauku.

j12,000 Eroplanu 
i Užpuldinėjo Ant 
Į Hitlerio Europiniu 

Svarbiu Vietų

i

Vaikutis Pabėgo Nuo 
Operacijos

Philadelphia, Pa. — Mrs. C. 
Smalley ir sūnūs Edvardas, de- 
szimts metu amžiaus, isz Port
age, Pa., pribuvo prie Wills 
Eye ligonbutes. Edvardas žino
jo kad jo motina in ves ji ten 
kad padarytu ant jo akies ope
racija bet baime apėmė vaika 
ir jis pabėgo nuo motinos. Po j 
keturiolika valandų palici j an
tas surado ji, kada jis klausinė
jo kito palicijanto kaip jis ga
lėtu gautis namo. Per tai pali- 
cij antas dasiprato ir tuoj aus 
nuvede Edvardą in palicijos 
stoti nes motina buvo davus ži
nia palicijai kad sujeszkotu ji. 
Palicij antas atvede pabėgėli in 
ligonbute kur gydytojai pada
re jam pasekminga operacija.

Chungking, Kinai — Kinu 
vadas Generolas Li Chin-yu li- 

Vancouver, Wash. — Ronald kos užmusztas muszyje prie 
Smith, 16 metu ir Mrs. Mary Loning, Honan apygardoje. 
Broen likos suriszti mazgu mo
terystes czionais ana diena.

Jaunikis atėjo ant svodbos 
nudažytais nagais žalei kad 
sutikti su nuotakos szlebe. 
Abudu buvo susipažinia devy
nis metus. Nuotaka turi du ma
žus vaikus.

New York — Trys dideli A- 
merikos bombinei eroplanai 
nusileido ant Szveicarijos že
mes, su 28 vyrukais ir dabar 
randasi po priežiūra to krasz- 
to valdžios.

Parduos 7 Milijonus
Czeveryku Be Markiu

Washington, D. C. — Val
džia nutarė parduoti 7 milijo
nus czeveryku be ženkleliu 
ateinanti menesi, kurie randasi 
magazinuose. Daugiau kaip 7 
milijonai žmonių gales pasi
naudoti isz tojo pavelinimo 
valdžios.

TRUMPOS ŽINUTES

Reading, Pa. — Marie Poz- 
wiak, seniausia gyventoja szio 
miesto mirė, turėdama 102 me-

Senukas Trijų Pėdu
Augszczio

Caneyville, Tenn. — Danny 
Burke, gyvenantis Jackboro,, 
59 metu amžiaus, yra sveiko su
dėjimo nors yra tiktai trijų pe 
du augszczio ir sveria apie 54 
svarus. Dirba jis restauracijoj 
ir atkreipia ant saves nemažai 
atyda žmonių kurie atsilanko 
in restauracija. Tai biski vyru
kas!

Darbininkai Surado
Kūdiki Krepszyje

Hamilton, Mont. — Darbi
ninkai ant geležinkelio stoties, 
peržiūrėdami užmirszta baga- 
ža, rado viename naujai gimu
si kūdiki, kuris buvo negyvas. 
Locnininkas bagažo neatrasta, 
krepszys likos paliktas ant sto
ties keletą sanvaicziu adgal. 
Darbininkai suuodė smarve pa- 
einanczia isz bagažo ir tada ji 
atidarė ir surado lavona.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

tu amžiaus. Gimus Lenkijoj ji 
atvyko in Amerika 1882 mete.

San Francisco, Cal. — Ana 
diena Amerikoniszkas laivas 
S. S. Henry Bergh užėjo ant 
pieskyno apie 30 myliu nuo 
Golden Gate. Apie 1,000 vete
ranu laivoriu likos nuimti nuo 

! laivo per kitus laivus.

Los Angeles, Cal. — Czionai- 
tineje aplinkinėje davėsi jaus
tis gana smarkus drebėjimas 
apie 4ta vai. ryte, Utarninke, 
bet hledes nepadaryta tik isz- 
baugino labai gyventojus.

Pacifike Amerikoniszki ero
planai paskandino keturis Ja- 
poniszkus laivus prie Mano- 
kwari, Dutch New Guinea ir 
užmusze Japonus ant Mokme- 
ros prie Biak. Amerikonai 
bombardavo Japonu drutviete 
Truk, taipgi Ponape ir Nauru.

London — Generolas Charles 
de Gaulle, Prancūzas, kuris ka
riauja priesz Vokietija, pribu
vo in czionais ir dalyvaus svar
biam susirinkime. Kaip girdėt 
tai Generolas de Gaulle mano 
atvažiuoti in Su v. Valstijas at
lankyti Prezidentą Roosevelta.

Vichy, Francija. — Galima 
tikėtis permainos valdžios nes 
manoma kad Lavai, kuris eis 
po Vokiecziu ranka bus pri
verstas prasitraukti.

Rymas, Italija — Ana diena 
kada naujas Italijos Karalius 
Umberto pasirodė ant balka- 
no kada monarkistai laike pa
roda, kokis tai žmogus paleido 
szuvi in nauja karalių bet ne
pataikė. Palicija jeszko szovi- 
ko.

lOfiOO Vokiecziu Paimta In 
Nelaisve Normandyjoj; 13 Ja- 
poniszku Laivu Paskandyti Per 
Amerikonus Ant Marianos Sa

lų; Pirkite Amerikos Kares 
Bonus Sziadien

________ ¥• __________________

Rusai Užmusze 10,000
Vokiecziu In 8 Dienas

Washington, D. C. — Majo
ras Generolas Henry J. F. Mil
ler likos nužemintas per val
džia dabar kaipo Leitenantas 
ir sugražintas in Suv. Valsti
jas, isz priežasties kad jis isz- 
dave diena Invazijos kada jis 
dalyvavo bankiete, Anglijoj. 
Jis paeina isz Salem, N. Y., bet 
gyveno Miami, Floridoj, priesz 
iszvažiavima in Anglija.

London, Anglija — Vokie- 
cziai ant kares lauko Francijoj 
neturi laiko palaidoti savo už- 
musztus kareivius. Žinios pra- 
nesza jog Vokiecziai prasitrau 
ke in užpakali fronto o isz ten 
mano sutraukti daugiau jegu, 
sustiprinti ir isz naujo pulti 
Alijentus.

London — Isz Moskvos da- 
nesza buk Rusai užmusze 10, 
000 Vokiecziu in laika asztuo- 
niu dienu daugeliuose mu- 
sziuose aplinkinėje Rumunisz- 
ko miesto Jessy. Bet ir Vokie
cziai neteko daug kariszko 
materijolo kaip: 395 tanku, 
162 armotu, 740 troku ir 600 
maszininiu karabinu kaipo ir 
63 eroplanu.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Apie 2,000 Alijentu eropla- 
nu isz Italijos bombardavo alie
jines iszdirbystes Hungarijoje 
ir Jugoslavijoj.

Kareiviu Paguodone De! Tėvu (Tėvo Diena, Birželio-June 18 D.)

Akyvi Trupinelei

§ Sala Madagascar užaugi
na kas meta suvirszum 250,000 
maiszu szebelbonu.

§ Amerikos armija sunau
doja kas menesi nuo dvieju lyg 
trijų milijonu poru czeveryku.

§ Turtingiausios gyslos ge
ležines rudos ant svieto, randa
si kalnuose Rajara, Indijoj.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

“Mano profesija yra bu i kareiviu, bet da didesne man garbe yra kad esiu tėvu. Ka
reivis naikina idant pastatyti ant savo ir dasiekti savo tikslo, tėvas tiktai stato o niekad
nenaikina. Kareivio tikslas yra naikinti gyvastį o tėvo privalumas yra davinėti gyvastį. 
Mano viltis yra, kad po mano mircziai mano sūnūs atsimins apie mane ne kaipo kareivis 
žudintojas, bet kaip asz buvai namie ir su juom kalbėjau: “Teve musu Kuris esi dangu
je.’’ Generolas Douglas MacArthur.’’

Pirkie U. S. Bonus Sziadien! Pirkie U. S. Bonus Sziadien! Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Isz Alijentu Invazijos Vyriausybes: — Žiau
rus musziai tęsęsi prie Alijentu linijos nes Vo
kiecziai susirėmė su Angliszkais-Kanadiszkais 
pulkais ant Tilly-Caen vietų, Cherbourgo pusėj.

Amerikoniszki kareiviai su pagialba tanku 
suteszkino Vokiecziu linija Normandijoj ir pa
ėmė Cerisy giria 18 myliu nuo juriu prie Caren- 
tanos, po sunkiam musziui, tiktai 14 myliu nuo 
Vokiecziu drutvietes Cherbourgo. Sako kad 
Vokiecziu Marszalas Rommel panaudojo 15 di
vizijų arba 250,000 kareiviu prie fronto. Alijen- 
tai užėmė apie 60 myliu ilgio vietas ant juriu pa- 
kraszczio. Amerikonai paėmė Carentana sker
sai nuo Cherbourgo inlunkes prie paties galo. 
In viena sanvaite invazijos 10,000 Vokiecziu li
kos paimti in nelaisve. Isz tu nelaisviu atsirado 
visokiu tautu vyru ir Japonu taipgi tarpe ju pa
imta 250 moteriszku-kareiviu. Per penkes va
landas Generolas Dwight D. Eisenhower per
žiurėjo Amerikos Invazijos puse su Generolu 
George C. Marshal, isz Amerikos Armijos; Ad
mirolas Ernest J. King, isz laivyno ir Generolas 
Henry H. Arnold isz Eroplanu Skyriaus taipgi ir 
Winston Churchill, Anglijos ministeris.

Moskva, Rusija — Rusu tan
kai ir kareiviai paėmė asztuo- 
nes Finiszkas drutvietes ant 
Karalianos inlunkes ir jau ran
dasi 30 myliu nuo Viborgo ir 
Rusai mano paimti ta vieta 
szia sanvaite.

London — 600 Vokiszku ka 
reiviu likos užmuszti limuiden, 
Holandijoj, 17 myliu nuo Ams-

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

terdamo.

London — Gal daugiau kaip 
1,400 Alijentu eroplanu užklu
po ant 16 eroplanu stocziu ir 
suszaude szeszis tiltus Franci
joj visose dalyse bet 14 eropla
nu nesugryžo isz tosios pavo
jingos keliones. Vokiecziai ne
teko 22 eroplanu.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
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Kas Girdėt
nes isz sudėjimo kaulu tas aisz- 
kiai parodo. j

Kas žino, ar su laiku nedaži-i 
nosime buk Jeva o ne Adomas 
buvo pirmutiniu sutvėrimu, —

Bendras Lietuvos Žmonių Szelpimas

Sekantis apgarsinimas rado- ’°et kur tada dingtų istorija

Lietuviszkajai visuomenei! darbas dar labiau turės iszsi- 
jau žinoma, kad, nugalėjus vi-] plėsti. Lietuvos žmones bus di- 
sas klintis, jau yra sudarytas'džiai suvargę, daugel kaimu ir

apie iszimta szonkauli ?si vienam Lietuviszkam laik 
rasztyje kuris skamba szitaip.i

“Jeigu Petras S., kuris ap- Amerikoje ugnys per meta 
leido savo paezia ir kūdiki dvi- sunaikina tiek medžiu kad isz 
deszimts du metai adgal, su-' iu galima butu pastatyt eile 
grysz namo, tai minėtas kudi- namu, po penkis kambarius, 
kis jam kaulus sulaužys.

f . 1

Gal tėvas, pamatęs toki ap
garsinimu, nedrys sugryžt 
mo.

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. 1

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

No. 102

Į100 pėdu viens nuo kito, kurie 
tęstųsi isz New Yorko in Chi

na- caga.

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Su

Žuvyse atsiranda visokiu
Suv. Valstijose alaveliu fab-Fiepaiprastu daigtu, kada jos 

rikai padirba per metus dau
giau kaip bilijoną alaveliu.

I gaunasi in žmogaus rankas, 
į Karta Atlantic City likos pa
gauta žuvis, kurios viduriuose 
radosi auksinis žiedas paeinam 

' tis isz Anglijos. Prie kokios 
' merginos tasai žiedas radosi 
I tai. nežino. Kita karta tūla mo-

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli

Puiki 
20c ' pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

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

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. 25a

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 levu; Per ta
msybe in szviesa; Fasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ............................................ 25o

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu........... 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 15e 

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaiiriecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke .................................................. 15*

44 pus. 15c 
istorijos apie

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
pa- 
35e

Bendras Amerikos Lietuviu' miestu iszgriauti, daugel sody- 
Szalpos Fondas — United Lith-! bu likusiu 'be namu, be maisto,' 
uanian Relief Fund of Ameri-' be rūbu ir be reikalingiausiu' 

j 
ca. Sutrumpintai, Lietuviszkai' inrankiu.
bus vadinamas “BALF”, o į Tik visu Amerikos Lietuviu
Angliszkai “ULRA”. Musu or-l bendras szalpos žvgis, nenuils- mmaiiszka 

. . , . • X i • \ .. „ .1 1 No. 103gamzacija yra inkorporuota ir tanias triūsas, nuolatines aukos pirmutines 
užregistruota federalinej vai- pinigais, daigtais, darbu ir, pa- imta isz Lietuviszku užlieku. 

President’s War Re-1 guliau, žmonėmis tegalės rea- ve3ikslals> 177 dideliu puslapiu.... l INo. 104 Trys istorijos, apie Ne- 
liai padėt tokiam milziniszkam valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- j 
ir būtinam žygini, kad isz griu- 'bes, Karalaitis žmogus. 121 pus. j

T • , ' No. 106 Penkios istorijos, apieatstatytume Lietuvos . T . . , ,J Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
Žmonių gyvenimą. I Dorybe veda in laime: Szaltiszaiti,

Džiaugiamės, kad in szi dar-' No- 111 SziuPlnls (3 dalis), tai- . , 1 pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma-
ba stojo VISOS Lietui ISZKOS įsz0 iszlins; Apie boba ka negalėjo 
grupes, kurioms yra 'brangus Kaganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
7 . . . t • j • i savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklislaisvas ir szviesus Lietuviu Jargb. Galinga galybe meiles.

Teip-gi juokai, Rodos, 
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- 
liukninaPeiniki ir kiti szpbselei. 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. 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 Trvs istorijos apie Duk
tė nustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. ..15e

I džio j — 
lief Control Board Registra
tion No. 578. Labai džiugu ipri-l 
minti, kad in Bendra Szalpos į vesiu 
Fonda i neina visos 
kai nusistaeziusios 
grupes: Katalikai,
ežiai, socialistai ir tautininkai.

Priesz szi Szalpos Fonda sto- 
1 vi sunkaus darbo sritis. Visi 
• žinome, 'kad musu tėvu žeme

Lietuvisz- 
didžiosios 
sandarie-

Jau nekarta žmones praser- 
gejome idant netikėtu in viso
kes burtininkes, raganius, in- 
spetojus ir kitolkius apgavikus, 
kurie žmoniems niekus spėja tore Baltimoreje nusipirko žu-■ Lietuva, dabartinis karas pri-Į 
po tam tieji žmones gyvena di- vi kurioje surado puikia špilka siege dviguba naszta. Ten siau- 
deleje baimėje ir nerimastyje, ant kurios radosi numaras. Ap- ežia Hitlerio okupacija, Lietu- 
Juk tai ‘‘svetimi dievai’ ’ in ku-' garsino ji radini laikrasztyje ir viai-Lietuves isžblasžkyti po 
riuos musu tikėjimas uždrau- P° kokiam laikui atsirado loc-! Vokietijos 'koncentracijos sto- 
džia tikėti. Bet 'žmonelei ant]llininke kuri puikiai apdova-] vykias, Sibiro tyrus ir po'kitas 

szalis. Kitas szalis isztiko tik
San Franciske likos pagan- viena okupacija, ir tai jos bai

ki beda arija liga tada szaukia- tas marinis vilkas kuriame žu šiai nuteriotos tiek akonomi- 
si redaktoriau pagialbos klaus- vininkai rado ožiuką, szuni ir Aliu, tiek kultūriniu atžvilgiu, 
darni kg turi daryti. Mano rodą daugeli visokiu kaulu. Kito vi-.tiek žmonių gyvybes aukomis, 

dūriuose rado moteriszka mai-

tokio prasergejimo netemina ir 1]ojo motere už sugrąžinimą, 
daro saviszkai o kada papuola

yra tokia: Netikėti in tokius 
apgavikus, kurie nuo tamsune- 
liu isznaudoja po kelis dole
rius, arba praneszti apie tai pa- 

, linijai kuri tokes burtininkes 
apmalszys.

Jeigu toki burtininkai nega
li sau inburti ateities, tai kaip 
jie gali inspeti kitiems? Jau 
laikas susiprasti ir truputi ap- 
szviest savo smegenis.

Sztai czionais paduosiu ant 
pavyzdies, kaip atsitiko ma
žam miestelyj, Pennsylvanijoj.

Dukrele aplaike puiku žiedą 
bet ant rytojaus žiedas dingo. 
Nuėjo pas 'burtininke kuri jai 
inbure jog jos drauge žiedą pri
sisavino ir da pasakė jog jos 
brolis mirs o ir kita, senesne 
y pa t a taipgi mirs namie. Mer
gaite apsakė apie tai savo mo
tinai. Motina taipgi nuėjo pas 
burtininke kuri jai iszbure buk 
ji neužilgio mirs. Motina, parė
jus namo apsakė apie tai savo 
vyrui. Vyras nusijuokė ir tarė 
savo moterei kad ji užmirsztu 
apie savo rūpesti. Bet kur tau, 
sėkla baimes jau likos pasėta 
per burtininke. Dabar visas na
mas su 'baime laukia prisiarti- 
naneziu nelaimiu. O tėvas ge
ria idant pralinksmini szeimy- 
nele ir stengiasi pertikrinti jas 
jog tai viskas yra neteisybe ir 
kad in tai netikėtu.

Svaras bicziu susideda isz 
5,000 bicziu.

■ Lietuvai tos aukos dvigubai 
sziuka su keturiais sidabriniais skaudesnes del dvieju okupaci 
doleriais, deimantini žiedą ir ju. Visus szalpos ruožus ežia 
laiszka. suriku suminėti; vieni ju dabar 

szaukte szaukiasi tuojau musu 
gelbstinczios rankos o kiti tu
rės būti atlikti, kada sanlygos 
leis, bet ir jiems jau sziadien

Amerikoniszkos gaspadineles reikia padėti tvirtus pamatus, 
daug isz tuju anglių visai nesu- rinkti drabužius ir t.t.
degina tik iszmeta geru anglių

Kožna meta gyventojai Suv. 
Valstijų sudegina szeszis szim- 
tus milijonu tonu augliu. — Bet

Kalbant apie tuos darbus
su pelenais. Jeigu tuosius ang- kurie jau dabar turi >buti atHk- 
lis iszrinktu isz pelenu tai su-Įį-ų 
czedytu deszimts milijonu tonu 
per meta.

Suv. Valstijose kas meta ser
ga apie trys milijonai ypatų.

Keliolika metu adgal Ame- 
rikoniszki sportai paniekino 
sveikas petneszas o pradėjo ap- 
si juost su diržais. Daktarai 
tam nepritare nes tvirtino buk 
nuo diržu vyrai sirgo pendesai- 
tis ir visokioms viduriu ligoms.

Dabar vela inejo mada ne- 
sziojimo petneszu o net ir mo- 
teres suprato ju smagumą, ne- 
sziodamos nekurtuos andaro- 
kus ant petneszu.

Žmogus daugiausia užauga ka
da jis buna tarpe 28 ir 30 metu.

ar-

Naikinkite žiurkes kiek ga
lėdami nes tieji sutvėrimai pa
daro daug bledes ir praplatina 
visokes ligas. Pora žiurkių ga
li prisiveisyt in tris metus ant 
asztuoniolika gentkareziu
ba 359,709,482 žiurkių. Papras
ta žiurke veisė nuo szesziu lyg 
deszimts kartu per meta po de
szimts žiurkucziu ant kart. To
dėl naikinkite taisės bjaurybes 
kiek galėdami visokiais budais.

Klausykite jus, Adomo veis
les impedžiai. Ar žinote kad 
paeinate isz bo'biszkos veisles o 
ne vyriszkos?

Profesorius J. Howard Mc
Gregor, narys anatomiszko ty
rinėjimo kamisijos prie Ameri- 
koniszko naturaliszko muze- 
jaus, kuris dabar lankosi Eu
ropoje kur tyrinėja, iszkastus 
isz žemes kaulus žmogaus-bež
džiones, kuriuos mokyti vadina 
“pitchecan thropus erectus.”

Tuosius priesz-historiszkus 
kaulus atrado arti Trinilo, ant 
Javos, 1891 mete, per profeso
re Dubois, kurie prigulėjo prie 
ypatos kuri buvo panaszi tarpo 
beždžiones ir žmogaus.

Pagal tuosius tyrinėjimus 
tai profesorius McGregoris 
tvirtina buk pirmutiniu sutve-Į
rimų 'buvo moters o ne vyras saule pųb. co. Mahanoy City, p».

Mažai isz mus žino, jog isz- 
radeju pacztiniu ženkleliu bu
vo Szkotiszkas knygius James 
Chalmers, gimęs 1782 mete Ar
broath e. Mete 1834 iszspaude 
jis pirmutini paczto ženkleli.

Pirmutinis paūžtas likos in- 
steigtas Vokietijoj. Mete 1853 
Anglijoj persiunsta per paczta 
400 milijonu laiszku.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti "Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! 1 1

mes atsiminkime isztisas 
minias isztremtu broliu, sese
rų, tėvu ir kitu musu giminiu, 
bei prieteliu, kurie su aszaro- 
mis akyse, su skausmu suspaus
ta szirdimi ir ilgesiu laukia 
musu pagalbos. Atsiminkime 
mažus vaikelius, kuriu sveika
ta diena isz dienos smarkiai 
nyksta, kada jiems reikia aug
ti be tinkamo maisto, be vaistu 
ligoje, be sziltu drabužėliu žie
mos speiguose. Atsiminkime 
tuos pabėgėlius, kurie, isztruke 
isz žiauriu tironu vergijos, isz 
koncentracijos stovyklų, isz 
mirties nagu, szaukiasi pagal
bos isz tolimiausiu žemes krasz- 
tu in mus savo akis atkreipė ir 
trokszdami susilaukti užuo
jautos isz szios laisvos szalies, 
Amerikos. Netrukus musu bro
liu ir seserų Lietuviu, szau- 
kianeziu pagalbos, bus dar dau
giau, nes sziadien jie yra lukš
to nezia is 
Vokietija 
stovyklas, 
kampuose 
vos žmones laukia musu para-1 
mos. Jau dabar galime ir turi-1 
me pradėti rinkti drabužius.' 

Sztai tik keletas butinuju 
darbu, jau seniai belaukiau ežiu 
musu ne tik dėmesio, bet ir ap- 
cziuopiamu žygiu. Musu sanži- 
ne negali būti rami, musu gy
venimas negali 'būti patenki li
tas, kol musu isztremtu 'broliu 
ir seserų szaukimas nebus isz- 
girstas, kol ju vargai ir kan- 
czios nebus palengvinti. O lai
mes galime ir turime padaryti' 
— tai musu pareiga musu tėvu 
ir protėviu žemes sunums ir 
dukterims, kurie tapo Uranijos 
ir diktatūros aukomis, tos ti
ronijos ir diktatūros, priesz ku
rias stojo kariauti Amerika.

Kai 'karas baigsis ir Lietuviu I 
tauta atgaus savo laisve ir ne- J 
priklausomybe, tada szalpos

į U C* 1 g lo f vj <1 
tautos rytojus. Musu artimiau- sos bobos.
sias siekimas yra szi Szalpos pasakaitymai ir t. t.

’I Fondą ko greieziausiai iszples- 
ti po visas Jungtines Valstybes 
kur tik yra Lietuviu, nuo ryti
niu pakraszcziu lyg Pacifi'ko 
krasztu. Todėl maloniai kvie- 
cziame visa Lietuviu visuome
ne sutartinėmis jėgomis, kai 
tik Ims kreiptasi, steigti Ame
rikos Lietuviu Szalpos Fondo 
skyrius visur, kur tik yra musu 
tautiecziu ir, nieko nelaukiant, 
imtis konkrecziu darbu. Isz tu 
darbu pirmiausias yra sudary
ti skyrius, gaunant in juos Lie
tuvai prijauezianezius Ameri
kos žmones. Prisidekime prie 
szios kilnios veiklos darbu ir 
aukomis. Atsiminkime, kad 
musu parama eis tiems bro
liams ir seserims, kurie sziadie- 
na yra varge, kentejime, bado 
ir ligų prislėgti, isztremimuo- 
se ir koncentracijos stovyklo
se, žiauriems vergijos darbams 
ir lėtai mireziai pasmerkti, ku
riu akys, viltys ir troszkimai 
yra atkreipti in mus, kurie 
esame laisvėje, geroje ir turtin
goje szalyje. Tad musu yra 
szventa pareiga iszgirsti ken- 
ezianeziuju Lietuvos ’žmonių 
skaudu szauksma!

FONDO VALDYBA:
Kini. Dr. J. B. Končius, Pirm., 
312 Poplar St., Mt. Carmel, Pa.
Adv. Antanas O. Olis,

Vicepirm., Chicago, 111.
Kun. Ignas Albavięzius, 

Vicepirm., Cicero, Ill.
Veronika J. Kolicziene,

Vicepirm., Pittsburgh, Pa.
Nora M. Grigiene, Sekretore, 
127 Dearborn St., Chicago 2, Ill.
Dr. Antanas Zimontas,

Iždininkas, Chicago, Ill.

SKAITYKIT
“SAULE” ‘

PLATINKIT!

trecziai galingu 
ginkluotai inva- 
nuolatiniu pasi- 
ant Jos suvere-

vežami darbams in 
ir in koncentracijos
Placziojo pasaulio

Am. Kat. Vyskupai 
Remia B.A.L.F.

Amerikos Katalikai Vysku
pai B ALF pirmininkui, pri-

isžblaszkyti Lietu-.siunte auka $5,000.00 doleriu ii 
j svarbu laiszlka, kuri, iszversta 
jin Lietuviu kalba, ežia talpina
me :

1944m. Gegužes 13 d. 
Kun. Dr. J. B. Končius, Pir
mininkas United Lithuan
ian Relief Fund of Ameri
ca, 312 So. Poplar St., 
Mt. Carmel, Pa.
Mano mielas Dr. Končius: 
Pridedu cze’ki, Amerikos 

Episkopato auka Bendram 
Lietuviu Szalpos Fondui 
Amerikoj.
Sziuomi, mes, Susienytu 

Valstijų, Katalikai Vysku
pai, reiszkiame susidomė
jimą del Jusu kentaneziu 
žmonių materiales ir dva
sines padėties Lietuvoje.
Del dvejų prieszu okupa

cijų Lietuviu tauta daug 
nukentejo ir net dar, pen-

kiti metu begyje, instatyta 
pavojui, 
kaimynu 
zijai; del 
kesinimu
numo, tauta dvasiniai pri
slėgta, pilnai užsitarnauja 
musu simpatijos ir gailes
tingumo. Mes turime vil
ties ir meldžiamės, kad Ju
sti organizacijai, visose pa
girtinose pastangose, pasi
sektu pajudinti Amerikos 
visuomenes, gailestingu
mo organizacijas ir kad jos 
nuoszirdžiai paremtu Lie
tuva ir pagerbtu žmonių 
tikybinius insitikinimus.
Su geriausiais linkėji

mais, lieku
Szirdingai Justi, 

(pas.) Edward Mooney, 
D e t r oi t Arki v y sk up a s 
Episkupato Paszalpos Ko
misijos, Pirmininkas.

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali.

No. 129 Keturios
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu............15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras ■ Aržiuolas ir Uosis; Budyne; 
paeziuoms. 76 puslapiu

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo- 
! karnas žiedas ir Apie Drūta Alksni, ] 
62 puslapiu................ 15c s

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 1 
Žudinsta ir Apie Urlilęa 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; And keik užlaiko moteres paslaptį.
61 puslapiu .....................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’dlpikas; 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 Ketur’os istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabe 
gele: Kas-gi isztyre; Prigautas vagis
60 nu«l«tniu .............................. ..15r

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

Del Musu Skaitytoju!
Jeigu persikraustote in nau 

ja vieta, visados atsimykite 
prisiunsti nauja adresa drauge 
su senu. J eigų turite -numara 
kokioje dalyje miesto gyvena 
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 
budu aplaikysite greicziau ju- 
su paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus. 
Acziu visiems.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

5-tas KARES
PASKOLOS VAJUS

Birželio 12 Iki Liepos 
8tos D.

Washington, D. C. — Po vi
sas Suv. Valstijas, Penkta Pa
skola, Kares Bonu Vajus pra
sidėjo Panedelyje, Birže. - June1 
12 d., ir baigsis Liepos-July 8 d.Į

Szi kare reikalauja daug pi-] 
nigu idant supliekti musu prie-' 
sza, kad kare greicziau pasi
baigtu ir kad musu vyrukai 
galėtu sugryžt in trumpa laika.

Kožnas privalo pirkti Bonus 
— Bonai padės musu vyrukams 
ir užtikrins musu Laisve!!! To
dėl Dede Samas sako: Amerika

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
_____________________ 5

turi būti drūta! Pirkite Bonus I TikriaUSCS KabalSS 
su kožnu centu kuri galite su- j

I Al *. «

czedint!!!

isz
—Ger-1

‘Saules”: Pri-
ii žmokesti už

Ponia A. Matulevicziene, 
Lawrence, Mass., raszo: 
biama redyste 
siuneziu jums 
laikraszti ir praszau tamistu 
idant vela/ siuntinetumet man 
jusu laikraszti nes jame randa
si daugeli visokiu žinių ir pa
sakėlių kurios mums labai pa-' 
tinka. Vėlinu geru linkėjimu 
redystei. i

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagalba kazirom. 
Pagal Chaideiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
nias to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprastu

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

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir meteru.

nr visos TRYS nr 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kulkoms Valdo
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jau, gal ir iszsisuksiu nuo pa- 
cziavimosi.

— Ba ve, žiūrėk, — tare ve
la 'brolis, — tokia gaspadinai- 
te, tai ne szposas. Jeigu tik tu
rėtai akvata, tai mano pati vis
ką sudarytu nes jos labai su sa
vim sutinka; atvažiuok pas 
mus per Kalėdas, tai tonais 
nubrauksiva.

Dirstelėjau ant kanauninko. 
Matau jog jis užsimislijo, vaik- 
sztinejo po pakaju, kakta rau-

u i i<e, su g

ANGUS, žeme ir kas tik 
ant jos randasi—prie- 

telei ir prietelkos, isz visu sza- 
liu apspito, prispyrė mane ne
vidonai, kad pacziuotausi ir 
‘gana.

'Pripažinau, jog labiausia pri
spyrė mane ant apsipacziavimo 
dangus ir žeme.

Dangum del manes buvo de- . 1 de kanauninkas, Naumiesczioj 
klebonas, Dievobaimingas ir 
puikios szirdies žmogus
s'kuda ir prieszgina, tegul Die
vas gelbsti!... Žeme, buvo tai ži
noma žeme, ant kurios gimiau 
ir užaugau kolionija,.o vyruti 
skolos! — tos tai labiau mane 
liepe pacziuotis. Sakau, aplipo 
mane isz visu pusiu, kaip mu
ses medaus nori ir visokeis bal
sais szauke:

— Kaži, pacziuokis! — Kitas 
vela: — Susimildamas pacziuo
kis, Kaži, nors karta, nes pra
puls!! — Treczias vela: — 0, 
kada tu apsipacziuosi, vaikine, 
sensti kaip vilkas, negausi pas
kui mergos. — Vela brolis: — 
Asz tau sakiau, kad turi apsi- 
pacziuot.

Kožnas, vyrucziai, galite su
prast, kad negalimas daigtas 
nuo to iszsisukt... apkvaitau ir 
suvis nutirpau, žodžiu — pa- 
pai’kau, kaip ne vienam priesz 
apsipacziavima atsitaiko. Tiek 
da turėjau makaulėje kad ta
riau :

— Gerai, mano 'brangus, kad 
jau taip norite, tai ka galiu da
ryt — apsipacziuosiu bet su

aiva kraipė, rodos kas-
žin ka mislijo.

— Ka daryt, bandyk! — pra
tarė prisiartinęs prie manes 
kanauninkas, — ir asz juos pa-(
žinau; teisybe, motina prilaiko 
puikumą, nes pulką vaiku tu-
inėdama, neprivalo to daryt o 
ve, kaip girdėjau, turi net tris 
digtas dukteris...

liuko, pertrauke:
— Tegul jis pasako, kokia 

jam patinka?...
— Ka ežia patinka... kad tik 

nebutu sena, raisza, kuprota ir 
niekam netikus.

— Tiek to, pasakyk, Kaziuk.
Neturėjau tuom lai'k ant mis-Į 

lies, kaip ta mergos grožybe Į 
iszdet, bet skenstantis ir už 
britvos tveriasi, ir nežinau 
kaip man isz lupu iszsprudo:

— Asz norecziau, kad butu 
geltonplauke, seniausia 25 me
tu, vidutinio ūgio, smagi, skais
taus veido, mėlynu akiu o dide
liu...

— Ne tris bet penkes, — pri
dūrė brolis.

— Jėzau, Marija, net penkes!
— nusigandau tai iszgirdes.

—Penkes, — tarė kanaunin-l 
kas, — gerai, gali tau duot vy
riausia, Petrone; pasimažins 
dukteres, jis truputi girkszno-^ 
ja bet tiek to...

— Kada mes tenais per Ka
lėdas 'busime, duosiesi pažint o 
mano pati viską nuo senes isz- 
kvos.

— Gerai, gerai... tegul kvo- 
czia, — tarė užsimislijas ka
nauninkas.

— Bijokite Dievo, — tariau,
— tarp pelikių suaugusiu mor
gu, katra ežia bus iszrinkta?

— Paikas esi! — atkirto už-
kuom?

— Mes tau merga surasime, 
— sako dede kanauninkas. — 
Dievobaiminga mergina, jeigu 
tik nori, randasi ju.pilna.

Ant dievuotu merginu netu
rėjau akvatos bet ka drtryt, rei
kėjo dėdės klausyt, ant galo ta
riau :

— Na, tai gerai; tik kad no
rint turėtu pasega... nes žinote, 
kad reikalauju pinigu ant isz- 
mokejimo skolų.

Czia eme plaukt isz kanau
ninko lupu ilgi pamokslai, jog 
negerai jaunieji daro, kad pra
leidžia su mergoms pinigus, 
kad isz to visko patinka nelai
me, kad žmogų žemina ir du- 
szia in amžina prapulti veda o 
didele geda.

— Tai pertraukiau kanau
ninkui, — kada turės mano 
merga pinigu, tai niekad gėdos 
neturės.

— Žinomas daigtas, — atsake 
atsidusęs kanauninkas, — rei
kia, kad ka turėtu.

— Ar žinote ka, — tarė ma
no brolis, kuris ir tuom tarpu 
pas kanauninka buvo, — asz 
žinau jau tokia. Pinigu gal tuo
jaus daug neduos bet turi tris 
kolionijas. Gražus žmones o ir 
puikios szeimynos.

— Acziu tau. Asz girdėjau, 
kad in augszta žiuri o asz tokiu 
labai bijaus.

Kanauninkas nusijuokė ir 
rankomis patrynė, rodos pati
kau jam, jog asz nesiaugsztinu, 
bet asz taip mislijau jog jeigu 
jam patiksiu su savo neva isz- 
mintinga kalba, tai bus gata
vas mano skolas iszmoket. Nes 
ka jam giliavo du tukstaneziai 
rubliu o vyruti turėjo sulyg sa 
vim maisza pinigu. Atsikvote-

Žiurau, o mano brolis ranka
ties galva szvituoja o kanau
ninkas prieszai juokėsi su gal
va linguodamas, po tam dide- 
leis žingsniais pradėjo isz reto 
po pakaju vaikszcziot bet taip 
dideleis kad net jo sukne per 
siaura 'buvo.

— Szne'ki, kaip paikas! — 
suurzgė brolis. — Nusiduodi 
iszmanus o proto tiek kaip pas 
verszi. Po budeliu, žilas ir pli
kas, iszrodai kaip supuvęs kel
mas. Da ve ir jis renkasi. Žiu- 
lek, kad tik už tavęs eitu. — Ar 
žinai jog del tavęs taip pati yra 
reikalinga, kaip del laivo pri- 
stova! — roke užpykęs brolis. 
— Supranti kas tai pristova? 
Yra tai vieta, kurioje laivai ir 
kitokį vandeninei laivelei delei 
savo reikalu stovi./Tu esi tuom 
laivu, ka isz visu szaliu vilnys 
in tave atsimusza; pati-gi, tai 
pristova, kuri tave nuo to visko 
apgins...

pirmiausia norėjau užvažiuot 
pas jo mylesta. Kada apie va- 
kara radausi Naumiestije, da- 
žinojau, jog kanauninko ne yra 
namie, nuvažiavo in netolima 
dvara, Katauczižna, pas p. Ži
linską. Asz pastatęs in stone 
arklius, iszejau in miestą pa- 
žioplinet. Vos nuo klebonijos 
kiemo nuėjau, pasitikau sau 
gerai pažinstama zakristijoną. 
Pasisveikinom, kaip tikri bro- 
lei, aiba geriau sakant, kaip tė
vas su sumini, paklausiau apie 
jo, jis apie mano sveikata, po 
tam nuėjome ant Meistu uly- 
czios, iszsigereme vienoj kar- 
czemoj ir gryžom atgalios bet 
ne in klebonija tiktai pas za
kristijoną.

Zakristijoniene, svetinga ir 
szneki motere, prasze sėst, pats 
kažin ka jai in ausi pasznabž- 
dejo, po tam pasakė man, kad 
kanauninkas ne greit sugrysz, 
kibą apie vienuolikta adyna ir 
dadave: kad nereikalauju in 
klebonija skubintis nes ten bus 
man ilgu.

Sztai pasirodė ant stalo prū
sine pleczka su viryta ir nuo 
puskartes stiklelis.

Kada iszgereme po viena ir 
po kita, tada ir skaitlius mie- 
riu prapuolė, pajutau, kad man 
labai linksma pasidarė.

Kad sztai tame inbega in stu- 
ba mergaite, kaip stirnaite, o 
graži, kaip maliavota. Paregė
jus svetima žmogų, akutes nu
leido, apkaito. Tame zakristi
joniene tarė:

— Na, Barbute, pasisveikink 
su sveteliu, tai musu kanaunin 
ko brolio sūnūs isz —.

Mergaite man ranka nedra- 
sei padavė. Buvo tai zakristi
jono duktė. Bet o vyreli, mer
gina! Isz syk mano szirdis pri
lipo ir pamišti jau:

— 0 Tu Dievulėli, kad tik ne
reikėtų man pinigu, tai tuojaus

su tuom anioleliu pacziuotau
si!...

— Na sveikas, sveteli! — už
gėrė zakristijonas.

Tai vela po keletą iszvertem. 
Isz manes pasidarė labai szne- 
kus ir drąsus. Tuojaus priėjau 
prie Barbutes, pradėjau su ja 
kalbėt ir pažinau jog labai isz- 
mintinga mergaite o kad biAm 

į tamsoku, drąsiau buvo szneket. 
Tėvas tuom lai'k nuėjo in baž- 
nyczia, kad ant nakties apžiū
rėt; motina taipgi iszejo gyvu
lius apžiūrėt, asz tik likaus vie
nas su Barlbuke irbeszneku- 
cziuojant, pats nežinau, kaip 
meilingai in karolines lapukes 
pabueziavau. Mergaite susisar- 
matinus nuo manes atsitraukė.

Ne ilgai trukus, sztai Barbu
tes tėvas o paskui ir motina, o 
ka: vela už puskartines czerke- 
les. Kada iszmetem po dvi ar 
tris, o jau ir nežinau po kiek, 
tada, norėjau eiti in klebonija 
bet zakristijonas patvirtino jog 
tikrai net ant vienuoliktos ka
nauninkas parvažiuos. Asz vė
la sėdau.

'Stiklelis paprastu budu vela 
ties manim stovėjo. Jau norė
jau atsisakyt, bet kur tau, —- 
nuo svetingos zakristijonienes 
neiszsisuksi! — turėjau iszgert. 
0 ’kad ir sznekejau ir buvau ap
girtęs, vienok man Barbuke 
galvoje sėdėjo o jos tuom taupu 
stuboje nebuvo, sėdėjo kama
raitėje. Kada zakristijoniene 
prisiartino prie manės, asz pa
griebiau už rankos ir tariau:

— Mama, ar neleistum už 
manes savo Barbutes,

Tėvas ir motina nutilo ir nei 
žodžio neatsake; asz vela pa
antrinau mano klausymą:

— Ir tavęs, teve, po draugei 
praszau, ar nori mane turėt už 
žentą,

— 0 kodėl ne ? Kas tokio pui
kaus vyro už 'žentą nenorėtu, o

ypacz musu kanauninko gimi-Į 
naiezio. Bet nežinau, ar tik 
tamsta mus nenaravoji!

Asz pradėjau kryžia votis ir. 
bažytis, ka senei ir intikejo. 
Nežinau kas darėsi su Barbore-Į 
le, nes viską girdėjo.

Motina, nežine ar isz gailes- 
lies, ar isz ko kito su aszaroms 
akyse nuėjo in kamaraite, isz- 
vede Barborele už rankos o at
vedus arti manės tarė:

— Na ka, Barborele, ar tu no
ri eiti už Kazimiero?

Barborele akeles in žiursteli 
paslėpė, nieką neatsake nes 
kur-gi toki senyva vyra galėtu! 
pasidabot, o gal ir jos szirdžiu- 
ke buvo kuom kitu užimta o ne 
apie toki puspliki seni mislyt. 
Motina prispyrus klausė, ka! 
mergaite rods nė rods puse lu
pu tarė:

— Na, juk pasidaboju.
— 0 ar nori eiti už jo ?
— No-o-o-riu.
— Na, tai pabueziuok, — ta

rė tėvas.
— Kad jau jis mane pabu- 

cziavo.
— Kada? — paklausė greit 

motina.
— O-gi kaip tete buvo ba'žny- 

czioje o motina prie gyvulėliu.
— 0 kad taip, tai turite da

bar po tėvu akiu pasibueziuot.
Ilgai nereikejo manes ragint, 

ėmiau in glebi savo Barbuke ir 
taip garsiai pabueziavau, jog 
net bliudai ant lentynos su- 
barszkejo.

Iszgereme da po kelis o kada 
buvo arti gaidžiu, atsisveiki
nau su netikėtais tėvais ir su 
savo Barbute ir taip svyruoda
mas nusiyriau bet ne pas ka- 
nauninka, tiktai tiesiog in sto- 
nia pas arklius ir ten gulės už
migau. Kada pabudau, jau bu
vo geri pusrycziai. Paszokau, 
rengtis nereikejo nes apsirėdęs 
miegojau, nuėjau in kuknia,

pykes kanauninkas, — puikus 
vaikinas nesirenka, tiktai ima 
vyriausia... Žinai, kad vyresne 
turi pirma iszte'ket... Važiuot 
per Kalėdas, važiuot, ne yra 
ka laukt...

Pasidarė isz manes nei gyvas 
nei numiręs. Ne sziaip, ne taip, 
kibą in 'žeme lys t; atsidusau ir 
pamislijau:

— Valia Dievo.
Po teisybe, ‘buvau prislėgtu 

visokiais rupeseziais, kaip sma
kas po sziekszta. Žinoma, sko
lininkai! tie tai nevidonai la
biausia mane spaude. 0 vienok, 
kada pamislijau apie jaunikisz- 
ka stoną, kraujas manyje atgi
jo ir apie skolininkus užmir- 
szau. Po valandai tylėjimo, at
siliepiau:

— Brangus dede, ir tu, mie
las broli, acziu jums už jus pui
ku velijimą, bet vienok negaliu 
tikti ant to.

— Na del ko? — paklausė 
brolis.

— Kaži, — tarė su iszminczia 
kanauninkas, pakeldamas kaip 
ant pamokslinęs, ranka, — da
vei žodi jog važiuosi ir priva
lai žodi dalaikyt.

— Palaikysiu, jegamasti de
de, dievaži noriu dalaikyt. Ap
sipacziuosiu, tiktai toji, kuria 
man paskyret, turi man patikt.

Iszplesztojai mano liuosybes, 
dirstelėjo vienas in kita; tas 
mano klausymas iszsidave kaip 
Tvardaucko su velniu turgus, 
kaip viena pasaka raszo. Jauto 
jie, jog laikais gali ir nepatikt 
ir kad nebegezia nuo jos, kaip 
biesas nuo kryžiaus.

— Ar girdi, Kaži, tu ant vei
do nežiūrėk, tik ant szirdies,— 
bet kanauninkas, ant mano gi-

— 0 kad tave velnei pagrieb
tu! — pamislijau sau. — Už ka 
jis mane laiko, ar už sena No
jaus laiva, ar ka?... dievaži pa
siuto... Ar-gi asz nepapratęs su 
skolininkais galetis lyginai 
kaip laivas su vilnimis. Acziu 
tau, brolau, už tavo tokia pri
stova...

Ir taip užpykau jog gatavas 
buvau visko iszsižadet ir ant 
piktumo su savo senovės Vik
te — slūgine apsipaeziuot.

Giliukis mano, kad mano de
de kanauninkas, mano szali lai
ke. Ir prisiartinęs prie manes, 
pradėjo iszguldinet apie plau
kus ir akutes. Inkalbejo in ma
ne, jog prie gražumo plaukai 
ir akutes nieką n . ženklina.

Juokiausi savo duszioje, jog 
mano dede vienaip o brolis ki
taip norėjo ir mislijau jog tarp 
saves pradės bartis.

— Darykit, kaip sau norit!— 
paszanike,brolis — asz savo pa 
dariau! Nori, tai atvažiuok per 
szvente, nenori, nevažiuok o 
daugiaus mane apie reikalą pa- 
cziavimosi netur'baczy'k, asz, ir 
taip daugybe turiu ant savo 
galvos locnu reikalu. 0 ka dar 
tau pasakysiu: toji merga turi 
juodas puikias akutes ir tikrai 
gražias... nors ne taip dideles 
kaip jauezio... sakau,— tokios, 
kokios del tavęs patinka. Tpfu, 
po budeliu, asz nemislijau jog 
tu to'kis esi paikas!

Iki Kalėdų buvo da dvi san- 
vaites o asz pamislijau, kad 
tiek to su akimis ir plaukais, 
kad tik butu mitra...

Del to-gi žūt, but pastanavi- 
jau pas broli nuvažiuot. Kaip 
pamislijau, taip ir padarau. 0 
kad mano dede, kanauninkas, 
gyveno pakeleje, važiuodamas

Jeigu vyrai susirupeziuoja, 
Ir su stiklais galvas 

susikapoja, 
Tiek to, tai vyrai, 
Bet ir tai negerai.

Kur ten apie gazaunia, 
Užtikau boba šiauria, 

Ant radynu,
Ar kriksztynu.

Boba ražbaju pakele,
Ant vieno vyro užpuolė,

Ir taip žmogeli superetijo, 
Jog net in szpitole nugabeno. 
Taja boba apskundė pas vaita, 

Kur buvo nubausta.
* * *

Viena bobelia pažinau, 
Ir labai gerai žinau, 

Jog kaip vyras in darba 
iszeina,

Taip ji per grinezias eina, 
Praszo kad kas užfundytu, 

Ar pinigu paskolytu.
Viena moterėle pasigailėjo, 
Dave 20 centu, kiek turėjo, 
Dinerke padavė 'kad pirktu 

alaus,
Tai bobele nors atsigaus.
Kaip jau pinigą ir dinerkia 

gavo,

Bet jau nesugryžo, kaip nu- 
vandravo, 

Visur tokiu rasime, 
In'kur tik nusiduosime.

* * *
Brooklyn© mergeles, 

Nuduoda augsztas paneles, 
Su prastu nenori kalbėti, 

Ane arti sėdėti.
Nori sziaucziuko, 

Ar nors kriaueziuko, 
0 jeigu katras turi czeverykus 

raudonus, 
Tai žiuri ant tokio iszsižiojus. 
Mėgsta kad ir kepure nusiimtu, 
Ir galva priesz jas nulenktu, 

Tada ir krėslą pastatys, 
Szale saves pasodys. 

Galima jas pažinti ant pajuo
dusiu antakiu, 

Ir ant daugybes riaukszliu.
Asz mistinu, jog tokios, 

Taip ir susivalkios, 
Ne apsivyruos, 

Niekados.
* * *

Pažinau viena paezia kara- 
belninko, 

Kiti vadina galenterninko. 
Jisai žmogelis neszlektas, 

Gali sakyti pagirtas, 
Bet jo boba, 

Tai szirdeles nelaba, 
Liežuvi ilga turi, 

Kožna motere ji nužiūri. 
Jeigu kelios tokios ant stryto 

sustoja, 
Tai jau szirdeles kožna aploja, 

O jeigu da ant katros lyg 
piktumą turi, 

Na, tai jau ant niek nežiūri. 
Pleszia szlovia kiek tik gali, 

O tu brangus Dievuli, 
Jeigu greitai nesusivaidys, 
Tai szunc pipiru aplaikys. 

- --- - ----□-- ----- ;---

nusiprausiau ir laukiau kanau
ninko.

Kada man ant mislies parė
jo praeitos nakties sugertuves, 
tai net keli isz baimes ant gal
vos plaukai stojo: Ka asz gero 
padariau! ka pasakys kanau
ninkas kada apie tai dažinos!

Negalėjau rast vietos.
Sztai ir kanauninkas in kuk

nia inejo.
— Na, kur tu miegojai, Ka

ziuk? Asz vakar sugryžau ir 
dažinojau jog tu atvažiavai, 
norėjau tave pamatyt ir isz- 
siuneziau tave jeszkot, bet nie
kur nerado. Turėjai kur su 
kuom sueit?

Asz kaip vilkas nieko neatsa
kiau, tiktai ranka pabueziavau 
ir stovėjau.

Po tam liepe gaspadinei at- 
neszti kava ir pusryczius in jo 
paikaju ir mane su savim iszsi- 
vede. Kada sedomes, pažiurėjo 
man in akis kanauninkas ir ta
re:

Mokykloje

Daraktorka kalba vaikams: 
isz kur atsirado akmens ant 
lauku. Ant galo užklausė 
vaiko, kokia nauda turi žmo- 
nys isz akmenų?
Jonukas atsake: ponia da

raktorka, akmenys yra nau
dojami del prispaudimo ko
pūstu baczkoje!.. .

— Kas tau, Kaziuk, ar tu 
sergi, ar ka?

Asz ne ilgai laukes, puoliau 
in kojas ir pasakiau apie vaka- 
rykszti atsitikima nieko ne
slėpdamas.

Kanauninkas nieką neatsa
ke, tiktai taip pradėjo gardžiai 
■juoktis, jog net aszaros akyse 
pasirodė. Asz isz gėdos negalė
jau akiu pakelt, klūpojau prie 
kojų ir laukiau viroko.

— Na, tai tau ji patinka, ka ?
— Patinka, bet kas isz to, o 

kas bus su skolininkais ?
— Na kelk, ne esi mažas vai

kas, pakalbėsime apie tai tik
rai. — Hej, Jievuk! begkie pa- 
szauk czia zakristijoną!

Už valandos sztai ir zakris
tijonas o kada tas ranka pabu- 
cziavo, kanauninkas tarė:

— Na ka, vakar sugertuves 
turėjai?

Zakristijonas pecziais pa
traukė o už valandos tarė:

— Taip, dvasiszikas teve!
— O ar jiedu pasidaboja; jis 

jau asz žinau kad paskui ja 
bėgtu kėlės mylės bet kaip ji?

— Kur-gi to'kis puilkus vyras 
nepatiks ?

— 0 ar daug tu duosi paso- 
gos? — klausė kanauninkas,—■ 
nes matai, jis yra sztant gaspa- 
dorius o turi biskuti skolos.

— Su tuom jegamasti neži
nau, o jeigu jau taip prireiks, 
tai gal kiek ir atsiras.

— Na tai sėsk, seni; o tu Ka
ži klausyk: Barbute yra mano 
Krikszto-dukte ir kaipo duikte- 
rei, kad už tavęs eina, duosiu 
du tukstaneziu rubliu pasogos, 
tai yra visas tavo skolas isz- 
mokėsiu. Gera paezia turėsi, 
tiktai tu buk del jos geras o ta
da Dievo padėjimas tarp jų
dviejų bus.

* * *
Už trijų sanvaieziu, pats ka

nauninkas stovėjo prie alto
riaus ir Kazimiera su Barbute 
vineziavojo. Puiki tai buvo pa
rodėlė: Kazimieras kad ir se
nas bet bagetas; Barborele 
nors ir biedna bet graži kaip 
aniolas, tai viens kitam susi
lygino.

Brolis Kazimiero buvo per 
visas vestuves susiraukęs nes 
jam nelabai patiko, kad jo bro
lis su szpitolninko (kaip jis 
praminė) du’ktere apsipaezia- 
vo.

Prie pabaigos Unksmes, se
nis zakristijonas kažin kur bu
vo iszejas ir už poros adynu su- 
gryžo su dideliu mazgu o kada 
visu akyse ant stalo atvyniojo, 
visi nusistebėjo nes visokiais 
pinigais atskaitė savo žentui 
tris tukstanezius rubliu. Tada 
Kazimiero brolis jau nevadino 
zakristijoną szpitolninku, tik
tai tėvu.

Ne vienas gal dyvysites: isz 
kur zakristijonas galėjo tiek 
imt pinigu? O! broliukai, Nau
miestyje ne tik zakristijonas 
gali nulo'bt bet ir szpitolninkai 
o ypacz tie, kurie per 20 metu 
puikiai elgiasi, taip kaip Ka
zimiero uoszvis.

Ot ir pabaiga ne pasakos bet 
tikro atsitikimo o kada tas dė
josi, tai czia Amerikoj tokio 
seno nesiranda, kad galėtu pa- 
myt, kaip tik asz, ka tai raszau.

(GALAS.)

ISTORIJE apie Gre^orius»
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Žinios Vietines
— Paroda ant garbes Ame

rikos Vėliavos kuri ketino būti 
laikoma Seredos vakara, isz 
priežasties lietaus likos per
kelta ant Ketvergo ir atsibuvo 
taja diena kurioje dalyvavo 
mokyklų vaikucziai ir ipatrijo- 
tisz'kos draugavęs.

— Utarnirike 2-tra vai. po 
piet likos palaidotas senas gy
ventojas, Juozas Baltaitis 
(Boyer) kuris nuo kokio tai 
laiko buvo apsigyvenęs ant 
nikes Locust Valley per kelio
lika metu. Likos palaidotas ant 
Protestonu kapiniu. Graborius 
K. Rėklaitis laidojo.

—• Petnyczioj Saldžiausios 
jSzirdies Jėzaus; Subatoj Szv. 
[Adolfo.

1— Szia Petnyczia, 7:30 vai. 
ryte, ant Readingo geležinkelio 
iszkeliavo trys vyrukai in New 
Cumberland, Pa., kurie bus 
priimti in Armijos tarnyste: 
Joseph T. Baransky, William 
F. Plapas ir Joseph J. Lutskus.

— Nedelioje po piet, Birže- 
lio-June 4ta d. Alberta Supra- 
navicziute, duktė ponios Vero
nikos Supranaviczienes, 538 W. 
Pine uly., užbaigė mokslą Szv. 
Prancis^kaus Akademijoj, 
Pittsburghe. Lankosi namie.

— Ponia Marijona Hydock, 
Rusnake, nuo 329 W. Pine uly., 
aplaike žinia nuo valdžios kad 
jos sunns, Kapralius Mikolas, 
kuris tarnavo Anglijoj, likos 
sužeistas in galva, nuo ko mirė. 
Paliko motina, 4 brolius ir tris 
seseres.

— Lietuviu Moterių Drau- 
guve laike savo menesiui susi
rinkimą Elks svetainėje ant 
kurio buvo susiririkia didelis 
būrys nariu. Draugavę nutarė 
laikyti pikniką Liepos mene
syje. Ateinanti susirinkimą lai
kys Necho Allen kotelyje Pott- 
svilleje.

SHENANDOAH, PA.

—• Ana vakara, William 
Penn kasykloje, du karukai 
pripildyti su anglimis, ant pir
mo “levelio” pabėgo ir susi
daužo in szafta. Ant giliuko 
darbininku nebuvo toj vietoj 
kada nelaime atsitiko. Sutesz- 
kinti karukai likos iszimti ir 
blede padaryta per karukus li
kos pataisyta kad anglekasiai 
galėtu sugryžti prie savo dar
bu.
t Katarina Shuck, nuo 116 

N. Chestnut uly., kuri mirė 
praeita Nedelia, staigai susirgo 
szirdies liga ir krito negyva, 
likos palaidota Ketvergo ryta 
su apeigomis Szv. Jurgio baž- 
nyczioje ir kūnas palaidotas 
parapijos kapuose. Velione gi
mė mieste. Jos vyras Jonas mi
re penki metai adgal. Paliko 
viena sunu, dvi dukteres ir peli
kes seseres.

St. Clair, Pa. — Apie 860 an- 
glekasiu prie Saint Clair Coal 
Co., kompanijos da vis strai- 
kuoja, isz priežasties kad kom
panija nenori mokėti jiems al-

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Vasara Prisiartina Dideliuose Miestuose
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New Yorke, Bronx žverincziuje, vaikas valgo szalta- 
kosze (ice-cream) su meszkute. Kitas vaikutis brenda in 
vandeni su jo szunycziu, Chicago j e.

gas pagal nuturima Kariszko! 
Darbo Komiteto. Kompanijos 
virszininkas pranesze Unijos 
valdybai kad darbininkai isz- 
eina isz savo daibo vietų priesz 
laika bet darbininkai nusiuntė 
telegrama j u Prezidentui Jobu 
Lewis’ui sakydami kad kom
panijos virszininkas aiszkina 
jam melagingai. Tikėtasi kad 
straikas neužilgio pasibaigs.

Minersville, Pa. J II. ShuL 
kauskas, 41 metu amžiaus, 502 
S. 3-czios uly., mire Panedely- 
je, sirgdamas trumpa laika. 
Neseno i velionis dirbo prie 
Chester laivu iszdirbystes. Ki
tados gyveno Mahanoy City. 
Buvo narys Szv. Franciszkaus 
Lietuviu parapijos. Paliko sa
vo paezia Katarina, du sūnūs, 
dvi dukteres, du brolius ir peli
kes seseres. Palaidotas Ketver
go ryta, su bažnytinėms apei
gomis, parapijos kapuose.

J. VALAICZIO—K. MOTUZO

Lietuviszki Judomi
Paveikslai

. .. Bus Rodomi. ..

GENYS MARGAS
Per J.J.B.

' kad vsi Alijentai sykiu darys 
j taika, ne vienas isz Alijentu ne
darys jokios sutarties su prie- 
szu be kitu. Rusija, ar geriau 

'sakant Stalinas nieko nesiklau- 
|ses pradėjo vesti derybas su 
Lenkija.

Rooseveltas visa tai žinojo! 
. bet nieko nesake, nesiprieszino 
Inos jam kur kas labiau rūpėjo 
Į ir teberupi draugiszki santy- 
1 kiai su Rusija.

Tokis pataikavimas gali 
gero iszeiti o gali ir labai 
gardžiai atsiduoti. Lenkija 
taikavo Hitleriui

ant 
lie
pa-

Sesutes Mielaszirdystes

Dabar Amerikos laikrasz- 
eziai ir žurnalai ima, mažu-pa- 
mažu, biski po biski aiszkinti 
kas atsitiko toje Teherano kon
ferencijoj, kur musu Preziden
tas, Anglijos Churchillas ir 
riesta-usis Stalinas taip gražiai 
pasitarė ir viens kitam pagel- 
bos ir draugiszkumo renka isz- 
tiese. Mums daug musu laik- 
raszcziai rasze apie ta konfe
rencija, bet nieko nepasake.

Mr. Forrest Davis, vieno di
džiausiu žurnalu raszytojas 
Washingtone vieszai paskelbė 
ne tik kas buvo nutarta bet kas 
buvo ir kalbėta ir nutylėta toje 
konferencijoje. Pasirodo, kad 
musu Prezidentas, visomis ga
liomis stengdamasis prisi
traukti Stalina; daug ko iszsi- 
žadejo. Rooseveltas, norėda
mas ingyvendinti ilgai tverian- 
czia taika, mano kad geriausia 
ir veikiausia ta atsiekti, jeigu 
Rusija, Anglija ir Amerika su
sitartu ir isz vien dirbtu. Tam 
tikslui Rooseveltas beveik 
augsztieninkas del Stalino per- 
siverte.

Snlyg Roosevelto manymu, 
po karo, visas pasaulis bus su
darytas isz suvienytu valstijų, 
kurios remsis ir jeszkos para-

Prancūzija 
pataikavo Hitleriui, Anglija' 
pataikavo Hitleriui. Ir kas at
sitiko tai sziadien musu vaiku 
krauju in istorijos knyga am
žinai inraszyta. Ar szitas Stali
nui pataikavimas bus kitokis? 
Mes norėtume tikėti, kad jis 
bus kitoks, bet gyvenimo isto
rija mums visai kita pasaka pa
sakoja.

Kol kas, visa tai nėra vieszai 
skelbiama, nes szie metai yra 
rinkimu metai ir neimtu valdo
majam partijai in sveikata isz- 
aiszkinti szituos tarptautinius 
Europos klausymus nes ežia, 
Amerikoje dar yra gerokai 
žmonių, kuriems ju tėvynė ru
pi, kaip tai tiems, kurie dar 
bent szirdyje atjauezia Lenki
ja, Lietuva, Latvija, Estonija 
ir Finlandija.

Kaip tik už tai rezoliucijose 
Rooseveltas nieko neprižadejo, 
nieko nedave Stalinui Tehera
no konferencijoje, mes vis dar 
pripažystame Lietuvos ir visos 
Pabaltijos nepriklausomybe ir 
palaikome ju atstovybe. Bet vi
sa tai yra tik ant popieros. Tik
rumoje visai kita daina Stali
nas dainuoja.

Bet, tokis-sutvarkymas, tokis1

Czionais parodo kaip slauges—nurses ant laivo prižiū
ri Amerikoniszkus kareivius sužeistus ant kares frunto. 
Abidvi slauges-seserys yra Elizabeth ir Margareta Collo- 
py, isz Lawrence, Mass. Kareiviai yra Hawthorne ir Wm. 
Schreibech.

§ Žieminėje dalyje musu 
žemes randasi 782 gatunkai 
žiedu turėdami tik du kolorus 
— balta ir geltona.

Ponas Juozas Sadauskas, isz 
Grand Rapids, Mich., raszo: — 
Acziu szirdingai už prisiunti- 
ma “Saules” ir dabar prisiun-

susitarimas duoda Stalinui lai
sva ranka ir Rooseveltui gryna, 
czysta sanžine. Už tai Roose
veltas ar Suv. Valstijų Sekreto
rius, Cordell Hull gali in visus! ežiu užmokesti už prenumera- 
Europos mažu tautu klausy
mus drąsiai ir beveik teisingai 
sakyti: “Mes jokiu slaptingu 
sutareziu, nei politiniu, nei fi
nansiniu, neesame padare ne 
nemanome padaryti. ”

Kamgi jiems ir reikia kokiu 
ten slaptingu sutareziu? Kur 
kas lengviau užsimerkti akis 
ir sakyti kad saule neszvieczia. 
Ar visa tai iszeis ant gero, vie
nas Dievas žino, o Jis tyli. Pa
gyvensim, pamatysim.

Sukatos Vakara, Birželio-June
17 d., 7 vai. vakare, Maher’o
Svetainėje, 129 'N. Main St.,

Shenandoah, Pa.
Nedelioj Birželio 18 d., 2 vai. i
po piet, Szv. Vincento Liet. Pa- mos nuo szitu trijų visame pa- 
rap. Svetainėj Girardville, Pa. šaulyje galingiausiu tautu: Ru-

Nedelios Vakare, Birželio 18 sijos, Anglijos ir Amerikos. Bet 
d., 7 vai. vakare, Szv. Juozapo
Liet. Parap. Svetainėje,

J szitoks sumanymas reikalauja 
Įkad Rusija instotu in ta valsti- 

Mahanoy City, Pa J ju szeimyna. Be Rusijos,.snlyg 
RooseVelto manymu, nieko ne
bus.

Isz virszaus žiūrint, toks su
manymas labai geras; ir visi 
mos jam pritarėme. Bet tik da- 

Lietuviu Dienos, Baltijos Die- bar Amerilkiecziai ima dasipro- 
nos, kuriose dalyvavo Pennsyl- tėti, ima suprasti kiek toks su- 
vanijos Lietuviai taipgi spal
vuotas filmas ir karo vaizdus 
kur musu vaikai kovoja.

Paveikslai yra labai puikus, 
aisz'kus ir akyvi, todėl neuž- 
mirszkite eiti ju pažiūrėt. Bus 
rodomi: — Nepriklausomosios 
Lietuvos Statybos Paveikslus,

Akyvi Trupinėki

§ Pirmutinis fabrikas stik
lo Amerikoj likos pastatytas 
Jamestovzne 1615 mete. Bosto
ne 1803 mete ir nuo tojo laiko i 
stiklo fabrikai pasklydo po vi
sa Amerika.

§ Ant padirbimo vieno ka
reivio mandieros, reikia vilnų 
nuo dvideszimts aviu.

I manymas, toks plianas mums 
Į atsiejo.
i

Atlanto czarteris aiszkiai bu
vo pasakęs kad po szio karo ne
ims jokio žemes užgrobimo ar 

j tautu paveržimo. Stalinas sta- 
j ežiai pasakė kad jis ims ir už- 
ums rytu Europos tautas. Taip 
i pasakė, taip ir padare. Atlanto 
leziarteris sake, kad visi Alijen- 
i tai sykiu, isz vieno sprens už
kariautu žemiu ir tautu likimą. 
Stalinas staeziai pasakė kad jis 
pats apsidirbs su tais Vokie-! 
ežiais kuriuos jis užims. Atlan-. 
to cziarteris griežtai nubrieže,

Pirkie U. S. Bonus Sziadien! Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

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

Bondus ir Markes

ISTORIJEapie na 1SZ ma- 
----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
izeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
iižmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Paniekinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su- 
'aikyti, Leibaus gimoras, Gir 
moklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£.

ta. Esmių labai u'žganadintas 
isz jusu laikraszczio ir patariu 
kad visi mano draugai užsira- 
szytu jusu garsinga laikraszti.

Pirkte U. S. Bonus Sziadien!

Istorija apie “AMŽINA ŽY 
D A. ” Jo kelione po svietą ii 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Dede Samas Sako: AmerikaTuri Būtie Drūta!

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
•—o— < *

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jan 

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

L. TRASKAUSKAS
L.IETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunua numirėliu. Pasam* 
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
820 W. Centre St., Mahanoy CityThe battle for the World

A

- and husbands are fighting and dying this 
very minute.

They, in the front lines, are throwing 
in everything they have.

We, behind the lines, must do the 
same.

Remember, this is the battle for the .

NOW THAT the chips are down . i: now
that our men are writing decisive 

history with their blood ... ,
There can be no halfway - measures 

for us. ? t
The greatest battle in the history of ‘ WORLD. Our world. And we’ve got to , 

the world must be matched by 
the greatest war loan in the his
tory of the world.

That’s what Uncle Sam says 
... the same Uncle Sam for whom 
your brothers and sweetheart"

■ —----- —Sat tfV_ ... .

win it. That’s why Uncle Sam 
jft expects every dollar, like every ■

soldier, to do its duty.
U ® Pul' this Fifth War Loan over5"'WNi WAN ■ • . buy more War Bonds than 

you think you can!

Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie 
Su Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt!

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.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

1


