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55 METAS

FINLANDIJA LAIKO PRIESZU
Isz Amerikos 14 Metu Vaikas Elek- 

trikiuotas Už Žudinsta

Mirė Isz Gailesties Kad 
Ji Apgavo

? _____
Montgomery, Ala. — Horace 

D. Williams, 66 metu, mirė li- 
gonbuteje nuo karsztliges isz 
priežasties netekimo 2,000 do
leriu vertes žemcziugu kuriuos 
jam pavogta. Palicija suėmė 
du nužiūrėtus vagius bet Wil- 
liamsas ju negalėjo pažyt. Se
nukas taip tuomi persieme jog 
pavojingai apsirgo isz tojo ru- 
pesczio ir mire in dvi dienas po 
vagystei.

Columbia, S. C. — Nigeru- 
kas, 14 metu amžiaus, George 
Stiney likos ana diena elektri- 
kiuotas ant elektrikines kėdės 
vaistiniam kalėjime už nužu
dymą dvieju baltųjų merginu

Vokiecziai Iszskerde 
3,000 Žydu

London — Angliszki telegra-
su szmotu geležies. Nors lahda-'mai danesza buk in laika kelin
ringos ir bažnytines drauguves 
melde gubernatoriaus kad per
mainytu bausme mirties bet 
gubernatorius neatsileido ir 
liepe vaika nubausti mirtimi.

6-tu Kartu Stojo Prie
Altoriaus

sanvaicziu Vokiecziai iszsker- 
de 3,000 Žydu kurie buvo lai
komi Vokiszkoje kariszkoje 
stotyje. Vokiecziams nubodo 
laikyti Žydus ir juos maityt to
dėl nutarė juos iszžudyt ne 
kaip maityt.

Prancūzai Smarkiai Ko
voja Priesz Vokieczius

Madridas, Iszpanija — Fran- 
cuziszki patrijotai, kurie neno
ri pasiduoti Vokiecziams, ko
voja slaptai priesz juos ir daro 
daug visokiu kliucziu ir ble- 
džiu, degina slaptai namus ir 
kariszkas instaigas ir žudo 
slaptai Vokieczius kur tik juos 
užtinka.

V okiecziai N audo 
ja Rakietus Ant 

Anglijos

s

Lietuves Kareiviu Mo
tinos Vesz Paraszus

Prezidentui
Cleveland, Ohio — Lietuvai 

Vaduoti Sąjungos nutarta kad 
peticijas Prezidentui Roose- 
veltui in Washingtona, pra- 
szant Lietuvai užtarymo, nu- 
vesz Lietuves kareiviu moti 
nos, kurios turi keturis arba 
penkis sūnūs iszleistus in ka
riuomene.

Waupaca, Wis. — Robertas 
Deming, 80 metu senukas, ku
ris radosi prieglaudoje del se
nu kareiviu, druczei tiki in tai 
kad giliukis žmogaus gyveni
me randasi vedusiam gyveni- 
įme. Ana diena Robertas apsi
vedė szesztu kartu su
Zofija Blanchard kuri taipgi 
turėjo tris vyrus.

naszle

Daug Amerikonu Žuvo 
Italijoj

Washington, D. C. — Nuo 
kada Amerikonai pradėjo ko
voti Italijoj, tai lyg sziam lai
kui likos užmuszta visokiuose 
musziuose 11,103; sužeista 43,- 
489; ir nesurandama 8,409. In 
laika paskutiniu szesziu dienu 
musziu likos užmuszta 4,472.

Kanadiszkas Kareivis 
Paėmė In Nelaisve 27 

Vokieczius

Amerikos Valdžia Dave Zinia 
Del Finiszko Ministerio Kad 
Apleistu Szi Sklypą; Ameriko

nai Bombardavo Japonija; 
2,000 Finu Likos Užmuszti 

Per RususLondon — Kanadiszkas kap- 
ralius J. Tod paėmė pats vie
nas in nelaisve 27 Vokiszkus 
kareivius. Kada jo pulkas isz- 
lipo ant kraszto, jis paklydo ir 
pakliuvo tarpe 27 Vokiecziu. lmdami d/utviete ir kelis tuks- SybeS. ----  Amerikonai SU naujais B-29 karfSZ
NaqiiQirnakw t. i Ir crraitni . • tt i • • • i • L _ _ ' _ ’ __ __

Moskva — Rusai suplieks 
žymia linija Mannerheim, pa-

Isz Japonijos-Pacifiko, Amerikos Vyriau-1

Nevalninkas Paliko Vi
sa Savo Turtą Locni- 

ninko Vaikams
Montgomery, Ala. — Prie

lankumas ir isztikimysta del 
buvusio savo pono pas kuri bu- 
■vo nevalninku per daugeli me
tu, po tam aplaikes laisve ir 
gyveno pas anukus savo pono, 
nigeris Daniel Freeman, mir
damas užrasze visa savo turtą 
susidedanti isz 3,000 doleriu 
del vaiku Mrs. C. Garrett, duk
ters jo mylimo pono. Vaikai 
pastate geradusziui puiku mur 
murini paminklą.

Nužudytas Lavonas 
Merginos Maisze

New York — Lavonas nužu
dytos jaunos merginos inkim- 
sztas in maisza likos surastas 
tarp kitu szaszlavu ulyczaiteje 
ant East Side per tris mažus 
vaikus. Maiszas likos užrisztas 
su galuku drato. Lavonas likos 
nuvežtas in ligonbute ant 
tyrinėjimo dažinoti nuo 
mergina mirė.

Alijentai nuszove 513 
Vokiszku Eroplanu 

Francijoj

Nesusimaisze tik greitai su- tanczius Vokiecziu in nelaisve 
mislino būda juos suimti. Szove įr Užmusze apie du tukstanczius 
in orą nuduoda jog szauna ant Taipgi paėmė porta Koivista

isz-
ko

Iszgialbejo 8 Isz De- 
ganczio Namo; Pats

London — Pagal Alijentu 
skaitlį tai nuo kada Alijentai 
užklupo ant Francijos per in
vazija, tai nuszove 513 visokiu 
Vokiszku eroplanu. Antroje 
sanvaiteje invazijos nuszove 53 
eroplanus ir užklupo ant 894 
vietų padarydami milžiniszkas 
bedes, numesdami ant ju 44,- 
800 tonu bombų.

signolo idant pribūtu jo pulkas 
jam in pagialba, priėjo prie Vo
kiecziu ir juos nuginklavo ir 

j paėmė visus in nelaisve be jo
kio pasiprieszinimo.

ir dideli miestą Maksiata ir da
bar eina ant Finlandijos.

Trumpos Kariszkos 
V 

Zinutės

London — Anglijos Kara
lius Jurgis VI peržiurėjo Nor
mandijos Invazijos puse su 
Generolu Sir Bernard L. Mont
gomery.

Moskva, Rusija — Rusai 
smarkiai stumia Suomijos Ar
mija atgal ir eina ant Viipuri

Nužudė Moteria Kad Ji
Nužudė Kūdiki

Groton, N. H. — Nakties 
laike kilo ugnis name ūkininko 
Leslie Morrison. Visi miegojo 
drucziai kad sztai ūkininkas 
pajuto jog kas tokis trauke nuo 
j u paklode. Paszokes isz lovos 
paregėjo savo szuni kuris gar-j

Submarinai Paskandi
no 18 Japonu Laivu

Washington, D. C. — Ame- 
rikoniszki submarinai paskan
dino 18 Japonu laivu per ka 
jau sudaro 607 laivus paskan-
dytus. Buvo tai tavorinei laivai

Washington, D. C. — Ame
rikos valdžia davė žinia ežio- 
nais del Finiszko Ministerio nu° ku™ randasi tik 
H j aimer Procope ir jo trimi 
rodininkams isz czionaitines 
Legacijos kad turi apleisti szi 
sklypą su savo szeimynoms. 
Visi aplaike pasportus ant isz- 
keliavimo. Priežastis tame yra 
kad Finlandija laiko Vokiecziu 

j puse. Visa Finlandiszka amba- 
I sada dabar randasi po priežiū
ra slaptos valdiszkos palicijos.

keletą myliu. Vokiecziai sako 
kad turi septynes divizijas ar
mijos Suomijoje. Rusai sako 

j jog neužilgio Suomija bus isz- 
imuszta isz kares.

London — Valdyba pranesza 
I kad vela trys aficieriai prigu- 
| linti prie Anglijos Orinio Kor
puso, likos suszaudyti per Vo
kieczius.

Aleksandria, La. — Palicija

London — Alijentai ana die-
sei pradėjo loti o kambarei bu- lafcai reikalingi del Japonu ant na bombardavo Vokietijoj, Bel- 

______________ - Tfrni ir i f i tnTrnvn i o n ‘__2 2 — 2 2_  T7T____ .— —22-2 _________ 21—2__ J —

vo pilni durnu. Ūkininkas pa-
surado lavonus Elises Carri-I budino tuojaus paczia ir ju sze-
cut ir jos szesziu menesiu am
žiaus kūdikio, kuknioje. Mote- 
res gerkle buvo baisei sukapo
ta kirvuku bet ant kūdikio kū
no nesirado jokiu ženklu. Vy
ras prispirtas per palicija pri
pažino buk tai jis nužudė savo 
37 metu paczia už tai, kad ji ne
kentė kūdikio ir atėmė jam gy
vastį. Už toki pasielgimą savo 
moteres, atėmė jai gyvasti ir 
už tai pats paaukaus savo gy
vasti.

szis vaikus, kurie giliukningai 
iszsigavo laukan. Po užgesini
mui ugnies surasta szuni tarp 
griuvėsiu.

vežimo visokiu ta voru ir amu-1 gijoj ir Francijoj, sunaikinda- 
nicijos. imi iszdirbystes, eroplanu sto-

Priek tam paskandino ir du tis ir geležinkeliu vietas del at-1
į transportinius laivus ir du tor-'gabenimo kareiviu ir materijo-

pedinius. Buvo tai didžiauses1 lo del kares fronto, 
skaitlis paskandytu laivu in 
viena diena.

London — Berlyno Valdyba 
pranesza kad Vokiszkas Gene- 

i rolas Marcko Artillierjos, prie 
| Cherbourgo inlunkes, likos už- 
i musztas laike smarkaus mu- 
szio.

Pearl Harbor. — Ameriko-

Laikrodis Iszdave Vagi

§ Namai vargingu gyvento
ju Hondūre yra padirbti isz 
raudonmedžio nes tasai yra ten 
pigesnis ne kaip puszis.

Marion, Ind. — Ate j as in 
kroma kuriame atsibuvinejo 
licitacija, R. Simons, pasiėmęs 
stovinti budinamąjį laikrodi po 
pažasczia, jau ketino laimingai 
iszeiti isz kromo su savo laimi
kiu, kad sztai laikrodis pradė
jo skambyt. Locnininkas su pa- 
gialba žmonių suėmė vagi ati
duodamas ji in rankas palici- 
jos.

AKYVI TRUPINELEI

§ Turkiszkoms moterems 
yra uždrausta szokti vieszose 
vietose.

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

Pacifike — Amerikoniszki
eroplanai užklupo ant Japonu nai užklupo ant Japonu ant 
valdomu salų tik 1,500 myliu Guatan salos kur radosi apie 
nuo Japonijos, apie 16 Japonu 20,000 Japoniszku kareiviu, 
laivu likos paskandyta.

§ Kiniszkos moteres 
permainyt szle'bes pag; 
dorių nes neszioti nekurtuos 
kolorus ne savo laike atnesza 
joms nelaime ir sarmata.

Chicago, Ill. — 117 darbi
ninku prie Dodge kompanijos, 
isz Chrysler Corp., kurie isz
dirba B-29 kariszkus bombi- 

turi, nius eroplanus, iszejo ant strai-: 
ai 'kalen- į kos už tai kad vienas darbinin-1 

kas likos atstatytas nuo darbo. 
Kompanijos ir Unijos virszi- 
ninkai laiko tarybas.

paimdami sala ir iszgujo liku
sius.

Washington — In laika vie
nuolikos dienu, kada prasidėjo 
invazija Francijos smarkiuose 

j musziuose tenais žuvo musu 
Amerikoniszku kareiviu 3,283 
o sužeista 11,000.

kais eroplanais isz Burmos-Kinu-Indijos kares 
lauku, slaptai nulėkė ant Japonijos praeita Ket- 
verga, numesdami tukstanczius tonu bombų 
ant Tokio miesto svarbiu pramonių, taipgi ant 
Kyushu ir Shikoku Salų ir ant laivyno ir karisz 
ku vietų. Truk sala vela likos baisiai bombar
duota kur randasi daug Japonu laivu. Boninu 
Salos, kurios randasi tik 600 myliu nuo Tokio, 
taipgi likos bombarduotos. Fabrikai, kurie ran
dasi Yawata, Japonijoj, ir kurie iszdirba penk
ta dali plieno del Japonu kares reikalu, taipgi li
kos sunaikinti. Ana diena Vokiecziai iszbande 
savo nauja iszradima paleisdami rakietus ant 
Anglijos. Sako kad tie rakietai yra padirbti su 
specialiszkais instrumentais, nustatytais in kur 
ir kada turi nusileisti ir eksplodavoti su bom
boms kurios juose randasi. Žinios paeinanczios 
isz Anglijos sako kad mažai bledes likos padary
ta per tuos rakietus. Amerikoniszki eroplanai 
ilgai nelaukė bet nulėkė ant Pas-de-Calais, 
Francijoj, kur randasi fabrikai dirbdami tuos 
slaptus Vokiszkus rakietus kurie buvo naudoja
mi ant Anglijos ir juos bombardavo.

Moskva, Rusija — Apie 100 Finiszku mies
tu likos paimta per Rusus ir dabar randasi mies
te Viipuri ir 22 mylės nuo Koivisto prie Manner- 
heimo linijos, Finlandijoj.

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

London — Rusai ana diena 
paėmė 128 miestus, eidami ant 
Viborgo priesz Finlandija. 2,- 
000 Finu likos užmuszta ir su
žeista tuose musziuose.

Weston, Mass. — Smarkus 
drebėjimas žemes davėsi jaus
tis Alaskoje, kaip pranesza 
aparatas czionaitineje observa
torijoj.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien! Pirkie U. S. Bonus Sziadien! Pirkie U. S. Bonus Sziadien! Pirkie U. S. Bonus Sziadien! Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
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Kas Girdėt
Kiaulių tvarte ūkininko W.1 

H. McClure, Vakaruose, apsi
gyveno ant.gero nežine isz kur 
atbėgus maža beždžionka var- i 
du “Jock,” trys metai adgal.i 
Pirma apsigyveno visztinyczio- 
je, bet kada gaidžiai šukele re-| 
voliucija priesz toki negeistina 
sveczia kuris nepraszytas atėjo 
pas ju visztukes, bade nebage- 
lia kiek galėdami pakol isz sa
vo pastoges neiszbade. Jock 
neturėdamas kur pasidėt apsi
gyveno pas kiaules kurios su 
mielu noru priieme “burdin- 
gieri” pas save, nes jis kasė 
joms peczius ir rinko vabalus

ja gyduole priesz džiova (su-Į 
katas). Profesorius Monaco 
tvirtina buk cukrus daug pri-! 
sideda prie gydymo tosios bai-> 
sios ligos. Savo nauju iszradi- 
mn iszgyde daugeli kareiviu 
kurie sirgo ant džiovos ir tame 
turėjo didele pasekme.

I ----------- * •------------------ J

Anglijoj randasi suvirszum 
du milijonai moterių daugiau 
ne kaip vyru.

::----------------------------

■ i -i • • . *
ZmogiszKa laime tarp menka 

ir nykstanti kaip rytmetine ra
sa arba kaip vilnis mariu kuri 
plaukia patol, kol nesusitinka 
kietos kliūties in kuria užsiga-l 
vus pabyra in milijonus laszeJ 
liu. Bet nelaime taip didele 
kaip banga, kuri viską naikina, 
kaip rudis kuri palengvėlė

Vokiszka Virtuve Ant Rusu Fronto

Czionais parodo Vokiecziu kareivius turėdami truputi 
laiko del užkandžio ant Rusu kares fronto, pertraukyje 
musziu. Valgis jiems labai patinka.

graužia apsėsta geleži. Tik nu- 
mis gula tarp dvieju kiaulių ir siminusi nelaime gal sunaikint, 
yra užganadintas. pje^ ^as> ^urs vilisi, ku

isz po ausu. Dabar Jock nakti-

rs gy vė
pla ne del saves vien del mynios, 

Miestas Venecija, j,’ta nelaimingumas daro laimin-
yra pastatytas ant 80 salukiu guirdiutu.
ir turi 402 tiltus, vietoje uly-Į Yra apskaitoma jog ant syie- 

cziu, tai fenais yra vandeninei 
kanalai ant kuriu naudoja luo
beles.

to randasi 19,680 sztamu viso
kiu žuvu.

Praneszimas Prekybos
Laivyno Vyrams

per ilgesni laikotarpi.

War Shipping Administra
tion administratoriaus pava
duotojas, kapitonas Edward 
Macauley pasiuntė Amerikos 
Prekybos Laivyno vyrams se
kanti praneszima:

“Prekybos laivyno vyrai bu-

Siūloma Augint Ir Kon
servuoti Daugiau

Tomatu

1 Jeszkotojai senoviszku užlie- 
ku ana diena atkasė 214 žmo- 
giszku kaulu kurie žmonys gy
veno Warwickshire apie 1,500 
metu adgal, kuriuos surado ant 
pievos Bidford-on-Avon arti
moje Stratford, Anglijoj.

Yra tai svarbiauses atradi
mas lyg sziolei isz praėjusio 
gyvenimo senoviszku žmonių.

Kaulai buvo geram padėji
me, moteres turėjo ant kaklu 
szniurelius isz gintaro (bursz- 
tino). Ant vieno kaklo radosi 
pinigas paeinantis isz Grego- 
riaus laiku. Galva vieno žmo
gaus surado inkiszta in varini 
puodą.

Sziuomi laiku randasi ant 
svieto septynios poros kvadru- 
ku (keturi kūdikiai gimia vie
nu kartu) kurie gyvena. Tik 
vieni kvadrukai gema ant 650 
tukstaneziu žmonių bet tik ma
žas skaitlis isz ju gyvena.

Paimkie, žmogau, sziadien
koki laikraszti, tai beveik autuvo tarp pirmųjų, kurie susidu- 
kožno lapo rasi apie sziokia ar. re su sziuo karu. Jus buvot pir- 
tokia žudinsta — tėvas nužudė niieji Amerikiecziai savanoriai 
paezia ir vaikus, vaikas tęva ar įp jusu broliai juroje buvo pir- 
motina ir 1.1. jmieji Amerikiecziai, kurie žu-

| Tas pats ir su szeimyniszku vo sziose kovose už laisve. Da- 
.nesutikimu vedusiu porelių, už bartiniai laimėjimai Francuzi- 
;mažiausia priežastį jeszko per-’jos pakraszcziuose yra ju aukuįina^- 

'siskyrimu. Ant pavyzdies pri- vaisiai.
dursiu czionais dvi juokingas 
priežastis persiskyrimu. Tula du, 

Įmoterele New Yorke aplaike jūreivi ant kranto sugryžti in 
divorsa nuo savo vyro už tai, jura ir padėti užbaigti darba, 
kad jis in du metus nupirko jai kuri jo draugai pradėjo, 
tik dvi dovanas: pora pirszti- reikalingi musu tautai ii 
niu ir pora paneziaku už 75 jungininku karo i__
centus. Chicagos mieste 'kita Daug jūreiviu buvo mobilizuo- 
moterele gavo persiskyrimą t i ir daug“, daug vyru reikia 
nuo vyro del to, kad vyras nors jiems pavaduoti, kad musu lai- 
gyveno tam paežiam name su vai ir toliau plauktu.” 
moteria, bet per deszimts metu 
neprakalbėjo in ja ne žodelio. 
Pora buvo vedus 38 metus.

Ir taip svietas sukasi aplin
kui su savo sunkenybėms, v

Victory daržininkai yra War 
Food Administration raginami 
auginti ir dėti in bonkas. tiek 
daug kiek ti'k galima tomatu, 
kad papildyti civiliu iszteklius, 
kurie kaip WFA raporte nu
matoma, fabrikuose sudėtoms 
tomatems 1944 metu rudeniui 
ir 1945 m. pavasariui bus labai

Tu žuvusiuju draugu var 
kreipiuosiu i__________

Reikia Daugiau Rinkti j 

Tauku

j Tomatus lengva auginti ir 
’lengva sudėti ir del sziu prie- 

in kiekviena! žaseziu jie turėtu būti svar
biausios daržoves dedamos in

I bonkas namuose ii- ukyse visa- 
Jus me kraszte. Nors sodinimo se- 
ga_ zonas invairiose vietose kitoks, 

idealams.' v’s (^ar Nra daugumai
victory daržininkams pasiso
dinti mažiausia viena tomatu 
derliu, ir daugelyje vietų net 
vėlyvas vasaros derlius dar ga
li būti sodinamas priesz kad 

iszaltas oras užeis.

Senas testamentas aiszkiai 
mums sako jog Dievas sutvėrė“Žiema negali apsivesti su v , .

Vasara”, pasate audžia kadai2moneS' ?ej5 gyveno *' 
palicijantas atvede priesz ji j».kas tai ria getas o

Arman, 55 metu seneli, mieste-Į 
lyje, Maine valstijoj, už per- ■ 
žengimą moraliszku tiesu su 16 
metu mergaite. Senis sutiko ap-. 
sivesti su mergaite bet sudžia' 
ant to nesutiko ir nusiuntė se
na isztvirkeli in kalėjimu ne^ 
jis negalėjo užsistatyt 2,000 
doleriu kaucijos. k

Office of War Information 
savo iszleistame raporte pa
brėžia reikalu padidinti tauku

Nesuprantamas 
Žodis

Sako Kulpmonte vyrai padoii, 
Dideli progresą padare, 

Ir Mont'karmes kai]) kada 
prisideda,

Tai beveik visada.
Larmas tan'kei pasidaro, 

Taip saves armideri padaro, 
Namie vaidus sudaro, 

Dingsta noras skaityti, 
Velu'k tuosius pinigus praleisti, 
Ant galo, u-gi ka gali pradėt, 
[r po budeliu kam neiszsigert?

O kas neturi pinigu, 
Tegul negeria suvisu.

Ka ežia snapsot ir sėdėt, 
Kam ežia ant pinigu žiūrėt,

Juk pinigai neiszganys, 
Isz kvailio žmogaus nepadarys.

* * *
Virdžinijoj du prasukai: 

vienas Lybas,
O antras Frydas, 
Gyvi notangarai, 
Pasielgė negerai,

Nuolat moteres užkabinėja, 
Ne praeit nedavineja.

Ar-gi jau ten nesiranda 
Lietuviu,

Jog neiszpila kaili del tu 
skersprusiu ?

Nurėdytu,
Kaip Kliuksai ji iszsmaluotu, 

Plunksnoms aĮ)ibarstytu,
Ir ant vėjo paleistu,

O pirma reikia buksvas 
nutraukt,

Kelis virvagalius pert raukt, 
Kad Ikarszti apmalszyt,

Reikia szalta maudykle 
padaryt.

Tai mat du prasukai,
N us u s i a no t a n ga r u k a i,

Lietuvius už niek laiko,

'besivaiko,
Duokite per klyną, 

Ir siunskite pas Martyna.• y
iK * za

Geru tėvu vaikai, 
Kurie buvo kareje saldotai, 

Tieji kitokį vyrai, 
Tieji pasielgia gerai.

Pa czed ži a i gy vei i a,
Na ir apszviesti gana, 

Užsiima skaitymu,
S a a go je s i g i r t a v i m u, 

Tieji visur tinka, 
Ir del visu patinka.

Bet ir kiloki sztama turime, 
Ir už Lietuvius laikome, 

liet negalima prilygyt prie 
Lietuviu, 

Tiktai prie laukiniu Indijonu.
Toki kad ir role sportu 

gryna, 
Bet ant sporto netinka ir gana, 

Juk ir kaip čigono arklį 
pa rėdytu,

Tai ant puikesnio kriokė 
iszrodytu.

Iszmintingi vaikinai, 
Suvis kitokį vyrai, 

Tieji su bile kokiu nedrau
gauja,

N e n eb e ž d ž i o n k a u j a.
Tieji vargo czionais neturi, 

Pinigu in vales visados turi, 
Ve r s z i o n e p a m e g žd ž i o j a, 

1 ju pa s n e’l) r a z d u o j a, 
Sztant vyras, 

Bus doras ir geras.
Teisybe, lupa skųst gerai, 

Ba iszrode lyg jauniau, 
Bet jaunystes nepridės, 

Ba riaukszles ant terlos turės 
O tuju niekuom ne isznaikys, 
Norints ir su prosu prosys.

Akyvi Trupinėki

Nors H. Lewis, darbininkas 
isz Milford, N. H., aplaike pc 
savo dedei $95,000, bet nepa
liovė dirbti fabrike.

Vyrai ant salos Ceylon, Azi 
joj, neszioja plaukuose dideles 
szukas.

Pennsylvanijoj randasi 8,00C 
moteres, kurios turi savo ukes.

Isz vieno alkerio tabako ga
lima surinkti 700 tonu tabako 
lapu.

Pacifiko mariose, ant mažos 
salos, vagys apipjaustė ausis ir1 
pirsztus paskendeliams idant1 
juos apipleszti nuo brangeny-! 

biu kokias turėjo ant saves. Per' 
iszsiliejima upes ant to salos, 
szimtai lavonu guli ant lauku 
nes ne yra kam juos palaidoti 
isz priežasties jog gyventojai 
apleido taja aplinkine iszgirde 
apie pavoju. i

Kariuomene kuri pribuvo in Į 
pagialba ten ir sergsti turtą, 
suszaude apie 20 vagiu kurie 
apipleszinejo lavonus.

OWI sako, kad pramones 
kas blogas ir buvo laimingi. Ir' reikalams tauku ir alyvų sziais 

’ j su taja ju laime suardė gyveni-’ metais reikes tiek daug, kad 
ma J e vos, į 
gyti obuoli isz uždrausto me- 110 isztekliu padėjimo, labai 

jdžio ir tik tada dasiprato jog reikalinga kad szeimininkes 
sugrieszino, pažino bloga ir ge- surinktu ir inteiktu bent 230,- 
ra.

I Dievas juos už tai nubaudė 
nes ir jos draugas, Adomas,*rinkimai buvo kiek mažesni nei 

prasikalto, valgydamas obuolį 100,000,000 svaru.
nuo uždrausto medžio, paduota 1 
jam per Jeva — iszgujo juos isz 
Rojaus.

Kaipgi Dievas galėjo nubau
sti žmones, kurie tada da ne
galėjo atskirti kas yra gero o 
kas blogo?

° ‘ i v . . ....
pagundes ja suval- nežiūrint pasitaisiusio glyceri-

,000,009 svaru virtuvėje atliku-i 
siu tauku. Praėjusiu metu su-1

“Tėvo Diena” perejo kai]) 
ir nebuvus. Retai kur davėsi 
matyt rože ant krutinės vaiku 
ant atminties gyvo ar mirusio 
tėvo. Kam ežia rūpintis apie 
tėvo atminti? Juk tai tik nami- 

7 plis gyvulys kuris turi inaityt 
szeimyna ir gana.

Filadelfijoj audinyczios pa
dirba kas meta 50 milijonu 
mastu divonu.

'Profesoris Daminykas La 
Monaco, direktorius Liucei 
akademijos Ryme, iszrado nau-

Tieji mokslincziai kurie da- 
vadžioja apie Darwino mokslą, [ 
kuris mokino buk žmogus pa
eina isz beždžiones, yra viskas 
kvailybe. Kam po nogiu mums 
rūpintis iszkur žmogus paeina, 
bile jis randasi ant žemes ir už
baigtas kriukis.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Ir net Lietuviszkas moteres Firkie U. S. Bonus Sziadien!

; Lietuviu Kareiviu Mo- 
i tinos Vesz Pres. Roose- 
I

veltui Peticijas Inteikti
—

I Chicago, Ill. — Kolonijos yra 
i praszomos rinkti in viena Lie
tuves Motinas iszleidusias iii 
Kariuomene po 4, 5 ar 6 suims. 
Peticijų inteikimas Ims atlik
tas szia vasara. Skubėkite rink
ti paraszus tai reikszmingai 
dienai.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
metiniame seime Birželio 10 d. 
Chicagoje buvo padarytas se
kantis dideles svarbos nutari
mas:

Peticijas Prezidentui Roose
velt ui, su paraszais visu Ame
rikos piliecziu, Lietuviu ir ki- 
la-taucziu, in Washingtona nu- 
vesz ir inteiks Amerikos Lietu
viu Kareiviu Motinos, surink
tos isz iii vai riti dideliu ir mažu 
kolonijų ir isz farmu, kurios 
tik turi iszleidusios Amerikos 
kariuomenėn tris, keturis, pen
kis ar daugiau sunu ir dukterų. 
Svarbiausia kad peticijos in- 
teikime dalyvautu tos Lietuves 
motinos kurios turi didžiausi 
skaieziu vaiku kariuomenes ei
lėse, ginaneziu szia szali, pa
saulio taika ir mažu tautu lais
vo.

Netrukus bus nustatyta Pe
ticijų rinkimo baigimo laikas 
ir diena kada jas Lietuviu Ka
reiviu Motina delegacija Prez. 
Rooseveltui vesz.

LVS seimas iszrinko Lietu
viu Kareiviu Motinu komisija 
Peticijos vežimo vadovavimui: 
□na Biežiene, pirmininke, Chi
cago, 111.; StefanijaCziurliony- 
e Don van, isz Detroit, Mich.; 

.r Hypatija Ycziene—Žiuriene, 
sz (Tevelando. Jos paezios turi 
aivo sūnūs kariuomęneje, ir jos 
vadovaus Lietuviu Kareiviu 
Motinu kelionėje pas Preziden
tą Roosevelta.

Kiekviena kolonija gali ras
ti po 2 ar daugiau tokiu Lietu
viu motinu kurios turi po 3, 4, 
ir 5 sunūs tarnyboje. Ju suor 
<anizavima praszoma paimti. 
S LA, ar TMD kuopoms ar 
ziaip kokiam kliubui, ar drau

gijai ar chorui — kad nuva
žiuotu kartu su Komisijos va-

Pirma Diena Vasaros, Birželio-June 21 d. dovemis.
Tokias motinas savo koloni

Viena motere skaitydama 
laikraszti, rado nesupranta 
ma žodi vadinama “apmau
du.” Klausia savo vyro: 
kas tai do žodis?. ’.
Vyras — Tai yra, szirdele, 

tas, jeigu vyras sako in akis 
savo paežiai jog ja myli!.. .Tauku rinkimo vajus pernai 

surinko 5 procentus visos pra-i 
inoneje vartojamos, taip vadi
namųjų “kietųjų tauku, sumos, 5-tas KARES 
reikalingos 19+3 metu karo pASKOLOS VAJUS 
programai. Sziais metais sie-| 
kiamoji tauku suma sudarytu 
kiek daugiau nei 10 procentu 
reikalingu “kietųjų tauku.”

Birželio 12 Iki Liepos 
8tos D.

Skysto Kuro Vartoto
jai Raginami Apsirū

pinti Kuru

OPA pranesze Office of Wai
J nformat ion kad

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

Szi kare reikalauja daug pi-
(Iffice of nigu idant supliekti musu prie- 

j Price Administration praszo sza, kad kare greieziau pasi- 
Lk\stojo kuro vartotojus pri- baigtu ir kad musu vyrukai 
pildyti namuose turimus tau-! galėtu sugryžt in trumpa laika, 
kus taip greit kai]) galima, kad 
palengvinti sandeliu padėjimą 
skystosios alyvos pramonėje. 
Kas daugiau, sako OPA, darbo.O 7 7 j j

jėgos ir inrengimu stokos pa-’turi būti drūta! Pirkite Bonus 
dėjimas bus visur tuoj paleng-(su kožnu centu kuri galite su-' 
vintas, kadangi pardavėjai ga- czedint!!!

Kožnas privalo pirkti Bonus 
— Bonai padės musu vyrukams ■ 
ir užtikrins musu Laisve!!! To-I 
del Dede Samas sako: Amerika Patenkinta szypsena ant szito vaikelio veido duoda 

mums žinoti kad jau pirma diena vasaros atėjo isz ko jis yra 
linksmas nes nereikes jam lankytis in mokykla tik žaisti 
ant lauko ir praleisti smagei 1 lika per kelis menesius.

joje suraszant, praneszkite tuo
jau adresu: Alrs. Ona Biežis,

3241 W. 66th Place, 
Chicago, Ill.

Kurie dar neturit peticijų 
)lanku, raszykit tuojau in Pe- 
iciju Komisijos pirmininką:

W. F. Laukaitis, >
110 E. Lexington Str.,

Baltimore, Aid. 
(L.V.S. Centras, 6820 Superior 
Ave., Cleveland 3, Ohio)

Ponia S. Pazeriene, isz Pitts
ton, Pa., raszo: — Gerbiama 
“Saules” redyste: Duodu jums 
žinoti kad asz aplaikiau kny
ga. Asz dekavoju už nesulaiky- 
ma man laikraszczio nes asz 
myliu skaityt “Saule” ir rnau 
ji labai patinka.

Del Musu Skaitytoju!
Jeigu persikraustote in nau

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

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

pasitaisyk nes kita karta taip1 Amerikos ir Anglijos 
del tavęs nepasiseks. Paimsiu . . . . p i- ■ j . •
dabar tave ir per pora dienu KareiVlSZM 1 dlICljantai 
paslėpęs lai'kvsiu, pakol susi- - -

. . . ; , . , drutmsi o tada galėsi dumti m 
užrubeže. Tik niekam apie tai

ir nekalbėk nes man bėdos Įiada-J 
ntai, tiktai pasitaisyk, sakau,'

les. Užtrukęs pora uit‘1111, er\ o lai iai- J i ia\ i- p;. ;
Tai pasakęs, eme ji in glebi,' P 

nunesze ant rogucziu, užklojo <
Ti 
be.

nes;

i

senovės priežodis sueina žmogus 
nes nors yra tik priežodžiu bet tuom, tai neapsieina tie czerke-^ 
vienok yra teisybe. ' T ' ' ' 1 yy

Seiliaus kaip žmones pasako-ižo pats vienas ir labai nudžiugo . 
ja, buvo geriaus. Tai teisybe,' ' ' 1
kad buvo geriaus, nors nevisa- 
me. Buvo svietas prastesnis ir 
teisingesnis, buvo (langiaus ge
roves, mažiau rupesties ir vi
sokiu ergeliu, ypacz provose 
nebuvo tiek tasyniu ir gaisza- 
ties, kaip sziadien, nes jeigu 
kur kas pasidarė, tuojaus trum
pai pabaigdavo.

Kitados provos buvo daug 
skaudesnes nes tankei korojo 
smerezia, ypacz už vagysta; 
sziadien suvis kitaip nes t% už 
gyvasti korėja gyvasezia o ii* ■ arklei atbuli eiti ir prunkszt. 
kartais palengvina o tai del to,(Nulipo nuo rogelių Vaitiekus 
kad žmogui nedarytie skriau- ir žiuri —antkelio nieko nema- 
dos, kad duotie ant metavones lyt Per ka stojo prie arkliu, pa

glostė, sėdo in rogutes ir vela 
riktelėjo ant arkliu:

— Berūk! Sartuk!
Bet nieko negelbsti — auklei 

ne isz vietos nesijudina, tiktai 
yrėsi in szali.

Tada Vaitiekus pradėjo žiū
rėt in paszali ir suprato arkliu 
baime.

Lakeleje stovėjo kartuves o 
ant ju kabojo žmogus. Nenusi- 
dyvijo tai pamatęs nes tai ne
buvo naujiena nes tiktai užsi- 
mislijo tuom, ko tie arklei bai
dosi — kas tai galėtu but ?

.Pakartas turėjo ant saves 
marszkonius rūbus, su vyžoms 
ant kojų, kabojo spakainei o 
ties juom sikraide daugybe var
nu ir juodvarniu, kurie norėjo 
sau iszkelt puikes užgavėnes. 
Ir tai ne dyvai, nes Vaitiekus 
patemijo jog tos varnos ir 
juodvarniai apie negyvėli 
skraidė o prie jo nesiartino.

— Czia kas nors turi but, — 
tare Vaitiekus, iszlipes isz ro
lių ir prisiartino prie kartuvių.

Tame pakrutino negyvėlis 
su koja; ar-gi tai ne vėjo taip 
butu? Sztai vela su koja krus
telėjo ir visas sukrutėjo. Da
bar viską Vaitiekus suprato.

— Turėjo nebageliui liuosai 
virve ant kalko uždėt tai už tai 
da nepasibaigė; kasžin kas bu
tu, kad asz virve nupjauezia, o 
gal ir butu gerai, juk iki rube- 
žiaus tiktai trys mylios!

Apsidairė. — Niekas manes 
nemato, niekas mane nežinos, 
o gal vargszas pasiprovys jog 
stebuklingu budu liks iszgelbe- 
tu.

Tai v ra su sziuom

'kada pamate savo miestą; nors
j važiavo per miestą bet nesusto-1 savo skranda ir sziaudais 
!jo tik norėjo kogreieziausia1 tarsze. Nors pats buvo 
rastis savo grinezioje. Ir arklei skrandos, szalczio nejautė 
nereikalavo botago nes jaute jam ir tdip buvo szilta.
netoli szilta skranda glamžy-Į — Dabar gulėk spakainiai, 

nei nekrustelk!
Padalino aikliam po botaga 

rūpino nes parėjo jam ant mis- ir važiavo toliaus bet vela sil
lies jog gaus szuns poteriu, kad 
taip ilgai užtruko nes vela jo 
mislys iszsiblaive nes atsiminė 
kad veža puikia muczelia, ta
me roges sustojo ir pradėjo

lis. M išlijo, kai}.) jo pati džiaug
sis pamaczius ji. Teisybe, susi-

taika, taip lygiai, kad kaip 
Dievas su nusidejeleiš daro, 
nes seiliaus be jokio iszsiteisi- 
nimo žudindavo ir ne vienas, 
kaip sziadien, ’butu pora mene
siu kalėjimo atmetavojas savo 
visa kalte, turėjo sau virve ant 
kaklo užsinert ir pats pasika- 
bint, jeigu nenorėjo kad kiti 
pakabintu. O kas da 'blogiau
sia — jog spaudintas niekur ne
galėjo toliaus szauktis, kad 
gauti palengvinimą, kaip tai 
sziadien turime žemesnius ir 
augsztesnius sudus. Tada kož
nas miestas bei miestelis turėjo 
savo sudus ir ant smert galėjo 
sūdyt; burmistras su loviniu- 
kais, ypacz vagi, liepdavo pa
kart ir po visam. O žinoma ta
da mokintu nebuvo apie pro- 
vas nieko neiszmane, per ka ne 
viena nekaltai isz szio svieto be 
laiko iszstume. Kožnas mies
tas turėjo ir savo kartuves ku
rios gale miesto stovėjo o ir sa
vo 'budeli.

* * *
Netoli vieno tokio garbingo 

miesto stovėjo kartuves, pro 
kurias ėjo vieszkelis. Toliaus 
stovėjo puiki kareziama. Pui
kus namas ir szvarus o taipos- 
gi ir kitos triobos grąžei iszro- 
de; galima suprast, jog tame 
name radosi apsukrus gaspa- 
dorius. Teisybe, geras isz jo 'bu
vo gaspadorius o da geresnis 
žmogus. Buvo milžiniszko ūgio, 
drūtas, petingas — ne viena 
galėjo pergazdint nes kas ji pa
žinojo, tai su szirdžia ir dvasia 
prie jo prilipo; nebuvo godus, 
taip kaip daugeli szinkoriu tu
rime, netrucijo žmonių kokioms 
pamazgoms o girtuokliu ir pa
leistuviu nekente, per ka pui
kiausi žmones pas ji isz miesto 
atkeliaudavo nes Vaitiekų pa
žinojo ir negalėjo jo iszsilenkt 
nes kožnas, jeigu ne gert, tai 
pasisznekucziuot norėjo.

Ir gerai ėjosi del Vaitiekaus 
nes turėjo gera paezia kuri nie
kados ant jo nerėkdavo nes ne
buvo už ka, tai ne be to, kožna 
gera motere privalo truputi 
pabaust.

Taigi, viena karta Vaitiekus 
per gera savo szirdi didele ne
laime apturėjo.

Buvo tai priesz užgavėnes. 
Szalo gerai o sniegas nuo me
nulio žibėjo kaip stiklas, kada 
vėlu vakara ponas Vaitiekus 
rogutems gryžo isz Poznanians 
namo, kur turėjo daugeli vi
sokiu reikalu. Teisybe, ketino 
jis sugryžti anksti bet kaip ke
lionėje visada atsitinka per- 
szkados: ne viską greitai atlie
ka, kaip žmogus nori, o vela

Ne daug mislydamas, nusi
metė skranda ir užsluoge stul
pu ant kartuvių, džiaugdama
sis, kas mieste per sumiszimas 
pasidaris, kada rytoj pamatys 
jog pakartas pabėgo. Po tam 
iszsieme isz Ikiszeniaus peili, 
virve nupjovė ir pakartasis in 
sniegą nupuolė. Tada nulipo 
Vaitiekus, virve nuėmė, pasi
lenkė prie gulinczio ir klausė, 
ar da kvėpuoja.

Kvėpavo — buvo gyvas. 
Tuojaus perpjovė virve, su ku
ria rankos buvo surisztos, isz
sieme isz kiszeniaus bon'kute su 
arielka, inpyle keletą laszu in 
burna ir su ta paezia arielka 
pradėjo vilgyt smilkinius. Ne
gyvėlis akis atidarė ir galva 
pakeles, įpradejo su dyvu in 
szalis dairytis, nežinodamas 
kas su juom stojosi.

—■ Vaike, — tarė patyka Vai
tiekus, — iszgelbejau tave nuo 
smerties, tai dabar saugokis ir

stojo, kad atriszti skambuti, 
norėjo patyka parvažiuot. Už 
mažos valandėlės buvo namie o 
važiuojant gyvos dvasios nepa
sitiko.

Namie buvo tyku, — visi 
miegojo, tai Vaitiekui buvo po 
duszei, pamaželi užvažiavo ant 
kiemo, arkius iszkinke, invede 
iu stainele, paszere, po tam 
dirstelėjo in roges, pakele pa
koreli, kuris jau buvo atsigai
vinęs, nuvede in stainele ir ant 
szieno paguldė.

— O dabar gulėk ramiai, isz 
vietos nesijudink, — atnesziu 
tau ka nors isz stubos pasidrū
tint nes kaip manau, tavęs ant 
kartuvių niekas nepadrutino!

Tai pasakos, eme skranda, 
visus pirkinius ir nuejas po 
miegstubes langeliu patyka pa- 
barszkino.

— Ar tai tu, Vaitiekau? — 
paklausė vidui pati.

— Taip, tai asz, mano duszy- 
te, atidaryk duris!

Nepoilgam durys atsidarė o 
drauge ir paezios burna bet 
Vaitiekus tuojaus uždare pa
ezios burna su gražia muczele 
o po tam tarė:

— Ar neturėtai, duszyte, ko
kio szilto viralo nes labai esu 
iszalkes ir perszales.

Apmalszinta pati paėmė nuo 
prižadės bliuda, kuriame buvo 
žirnei su lasziniais, 'ka Vaitie
kus labai mėgo ir ant stalo pa
state. Nes labai Vaitiekiene nu- 
sidyvijo, kaip jis paemes kita 
bliuda, pusiau perpylė žirnius 
ir laszinius padalino.

— Matai, mano duszyte, ne
toli namu radau pakelevinga, 
pusiau suszalusi grabeje 
negalėjau jo palikti. Paėmiau 
ji su savim, paguldžiau ji’ stai
neleje ant szieno nes grinezioje 
nedaug yra vietos. Vargszas 
alkanas ir perszales, turiu ir 
jam nuneszti o man bus inva- 
les.

Nesiprieszino pati, per ka 
Vaitiekus nune-ze jam in stai
nele ir kada tas godžiai valgo, 
Vaitiekus in ji tarė iszeidamas:

Londono miesto palicija ir 
Amerikos kariuomeniszki pa- 
licijantai sugaudo ir veža in 
vietas kareivius kurie pamė
tė ar pasiszalino isz savo sto
vyklų.

szoko lovoje ir pabudo.
Buvo jau treczia adyna nak

tį. Menulis jau nusileido — bu
vo tamsu, kaip maisze, o Vai
tiekus isz nenoro patempęs au
si klausė, rodos ka ketino isz- 
girsti. Ant galo taip ji apėmė 
nerimastis jog negalėjo dagu- 
let, atsikėlė pamaži, užsimėtė 
ant pecziu skranda ir iszejo lau
kan pažiūrėt. Kada buvo ant 
kiemo, iszgirdo barszkanczius 
stainele j lenciūgus; tame stai- 
neles durys atsivėrė.

— Vardan Dievo Tėvo Sū
naus, o ežia kas dabar isz stai- 
nelcs iszjojo? Ir tiesiog joja 
ant vartų.

Ir butu nujojąs jeigu Vai
tiekus nebūtu stovėjus ant var
tų o kada paszauke “sustok!” 
tas nepaklausė; Vaitiekus pa
griebė už stovinezios prie vartų 
szakes ir smeige jojanti jog tas 
net nuo arklio nusiverte.

Tuojaus Vaitiekus prisiarti
nęs prie gulinczio ir kaip per
sigando, kada pažino ta pati 
pakoreli, kuri nuo kartuvių 
nuėmė.

— Ar tai szitaip, tai tokis tu 
paukszlis? Nenorėjai palaukti

__________

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

nasj niekas tavęs neras o kaip 
viskas apsimalszys, tada, tave 
pergabensiu per rubežiu. Mie
gok sveikas!

Ir nuėjo Vaitiekus džiaugda
masis in grinezia, kur suvalgęs 
savo vakariene, da truputi su 
paezia pasisznekuicziavo, po 
tam atsigulė bet negalėjo nie
kaip užmigt, nors ‘buvo nuvar
gęs o laibai malonėjo akis už
merkt.

Ant galo užmigo. Sapnavo 
baisius sapnus — rodėsi jam 
jog sėdi ant kartuvių ir pjauja 
virve 'bet nestengia o ežia kabo 
da gyvas žmogus, tai vela sap
nuoja, jog ji pati ketina kart 
už tai, jog nuo smerties atgel- 
bejo piktadari; ant galo vela 
sapnuoja, jog užlipo ant kartu
vių, per daug pasilenkė ir nu
puolė ant žemes — suszuko, pa

nžbaugino nusiminusius sziau- link stala apsedia lauke. Visu 
turi kožnas pasakyt Į veidai rustai iszrode, kas Vai

tiekų labai nugazdino; kraujas 
puolė in galva ir net protas jo 
pradėjo maiszytis. Po valandė
lei liepe burmistras prisiartint 
idant teisybe iszpažintu.

Vaitiekaus duszia tupėjo jau 
užkulnyj nes kada pamate ant 
stalo savo gulinezius czebatus, 
tai net jam akys aptemo.

Dabar viskas iszsirode nes 
suprato jog tuos czebatus tas 
vagis isz kamaraites pavogė, 
kurie szale stoneles stovėjo. 
Tuojaus pastanavijo viską tei
singai iszpažint ir kada bur
mistras paklausė, viską, kas su 
pakoreliu atsitiko, papasakojo 
nieką neslėpdamas: jog jam 
buvo gaila nebago, kad taip il
gai kybodamas nepasibaigė ir 
kaip jam pakorelis norėjo ark
lį isz staineles pavogt ir pa
bėgt, kaip ji su szake perdure 
ir vela nuvežęs pakorė.

Ant galo tarė Vaitiekus:
— Szviesiausi sudžios! ant 

kartuvių jam buvo paskirta 
vieta ir to neiszsisaugojo. Juk 
jam vis tiek, ar jis per pakori 
ma butu numiręs, ar nuo sza
kes. Pagal pro va ir visaka, ne
ketino but gyvu, tai ne yra di
deliu nusidėjimu perdurtie ne
gyva žmogų su szalke nes kas 
ketino but pakartu, tas turi ka
bot.

Tas iszpažinimas ant gero 
Vaitiekui iszejo. Ponas burmis
tras da kelis klausymus užda
vė, po tam liepe Vaitiekui isz- 
tit, idant palauktu iki viroka 
sudaris.

Surodavo jo taip, kaip Vai
tiekus teisinosi nes kitaip ne
galėjo ir kad Vaitiekus neper- 
dure gyva žmogų, tiktai pakar
ta.

Kada vela paszauke in kan
celarija Vaitiekų, burmistras 
tare in ji:

— Garbingas Vaitiekau, szi- 
tai virokas puolė, jog esi suvis 
nekaltas, bet atsiminkie jog tai 
paskutinis kartas ir kad dau- 
giaus pakorelio negelbetumet 
nes butu atminta del jus ir už 
ezita. Už tai lieka tavo szitie 
czebatai, kurie bus parduoti 
ant licitacijos o tie pinigai bus 
už kasztus.

Pasikloniojo Vaitiekus taip 
žemai jog net žemia su nosia 
ka tik nepasieke, po tam bego 
trepais žemyn taip jog vos sau 
sprando nenusisuko o kada bu
vo ant rinkos, apspito ji priete- 
lei ir pažins.tami su džiaugsmu. 
Isz džiaugsmo iszsigere o kada 
Vaitiekus su keleis prieteleis 
gryžo pro kartuves namon, pa
szauke:

— Jau dabar nesirūpink, ne
vidone — vagie! Ne busiu taip 
paikas, idant tave paleist:

Namie papasakojo apie vis
ką paežiai, kuri davė jam pa
mokslą, idant niekados pusiau 
numirusio ant kartuvių pako
relio nejeszkotu. Po tam iszejo 
ir nepoilgam sugryžo su dviem 
senom vyžom.

— Pragaiszinai gražius ir 
brangius czebatus — ežia sztai 
turi dabar vyžas, kurias tau va
gis paliko. Radau jas anksti 
staineleje.

Vaitiekus tais vyžas pakabi
no tam tikroj vietoj o prie ju 
su anglių parasze:

‘ ‘ Kas ketin kybot — kybos. ’ ’
Tos vyžos kabo iki sziai die

nai ir ant tos paezios vinutes o 
jeigu kas netiki, tegul nueina 
ir pažiūri. Jeigu katras in ta 
apraszyma netikėtu, tada tegul 
paklausia tu, kurie nuo manes 
girdėjo pasakojant.

— GALAS— J

ežius, 
teisybe o ir prislėgti o kreiva 
prisiega yra. dideliu nusidėji
mu.

Po tam liepe kožnam isz ka- 
leinos prisiartint prie stalo ir 
apžiūrėt czebatus. Nereikejo il
gai laukt nes treczias isz kalei- 
nos paszauke:

— Tegul man szviesus sūdąs

Kada jau buvo dienos geras 
laikas, atėjo vaitas isz netolimo 
kaimo, dirstelėjo ant kartuvių 
ir labai dyvijosi. Už valandos, 
vela atėjo kokis tai žmogus, 
dirstelėjo augsztyn ir su galva 
palingavo. Ne ilgai trukus, su
drinku kuopele žmonių o kož
nas su dyvu rode su pirsztu 
augsztyn.

— O tegul paralei pagriebia, 
— tarė vaitas, — ežia vyrucziai 
raganysta ar monai? Juk vakar 
visi mateme, kaip korė — tu
rėjo ant kojų vyžas o sziadien 
vyreli su puikiais czebatais 
mandrauja! Ar ji velnei nakti 
parėdė, idant galėtu pekloje 
puikei pasirodyt?

Kožnas persižegnojo ir trau
ke in miestą, ka ir vaitas ta pa
ti padare.

* * *
Ta paezia diena burmistras 

su visais rodininkais apie žalia 
stala apsede, dare rodą, ant ku
rio gulėjo ir tie czebatai, o ku
riuos tai pakartasis turėjo ant 
kojų. Žinia apie ta atsitikima 
pasklydo po visa miestą, per 
ka žmones spaudėsi, idant tik
ra teisybe dažinot o ponas bur
mistrą 'buvo nusiuntęs pas pa
karta: daktara, rasztininka ir 
kelis rodininkus, idant tie ap
žiūrėtu pakarta — ir rado ji ne

kiu budu pasibaigė, niekas ne
žinos...

Parvažiavęs ženklus kraujo 
praszalino, apžiurėjas arklius 
atsigulė; bot užmigti ir dabar 
negalėjo, nors turėjo spakaina 
sanžine, nes padare,, kaip pri
gulėjo; vienok labai rūpinosi.

Ant rytojaus mieste buvo jo 
markas. Kaip tik praszvito, vi
sais keliais trauke žmones in
miestą peksti ir važiuoti bet‘dovanoja nes tuos czebatus asz 
niekas prie kartuvių ne nesu-1 padirbau, — taip asz, tai mano 
oilaike, tiktai kožnas isz paniu- darbas — asz pažinstu ant dar
iu dirstelėjo ir toliaus trauke, bo. Asz juos padirbau del vie

no puikaus žmogaus isz Mossi- 
nos o 'kad jam buvo per dideli 
tai neeme.

— Na, tai tu ta pakoreli apa- 
vei? — pertrauke rustai bur
mistras.

— O tegul ant mano galvos 
puola szimtas kurpaliu, tegul 
mano szirdi perveria storiause 
yla, to asz nepadarytau nieka
dos! Pardaviau juos per Jurgi
nių jomarka.

— Na, tai kam tu juos par
davei ?

— Perpraszau, szviesiausio 
sūdo, turiu valandėlė pamislyt.

Ir pradėjo pirszta prie kak
tos pridejas mislyt, tai vela 
burt ir ant galo paszauke:

— O! be to: pardaviau juos 
ponui Vaitiekui, tam szinko
riu i, kuris už miesto gyvena, 
taip, taip, už deszimts auksinu, 
tai galiu prisiegt.

* * *

iSzalta pasidarė ponui Vai
tiekui, kada ta paezia diena in
ejo iii jo narna trys su bardy- 
szeis palicijantai o kada jam 
pasakė, jog yra aresztavotas, 
nutirpo. Nebuvo rodos — jau
tėsi kaltu, nors negalėjo su
prast, kokiu budu apie tai ga
lėjo dažinot, vienok atsidusęs 
pradėjo rengtis o jo pati verkt. 
Žiūrint, kaip Vaitiekus renge-

tik czebatuota bet ir szone dvi si, tai nereikejo verkt, tiktai 
skyles, per ka visaip mine.

— Mano ponai, — atsiliepe mo, eme kas jam in rankas ipa- 
burmistras, kada perskaitė su-Į puolė — ar tai paezios jeke, ar 
raszyta protokula — tai dideli andaroka, jog žmogus vos ap- 
dyvai — tos dvi szone skyles 
ir tie czebatai. Kitaip negali 
but, kaip negyvėlis turėjo būti 
nuimtas nuo kartuvių nes, pa
gal budelio pasakos, buvo szia
dien kitaip ir virve ant kaklo 
užnaryta, ne taip, kaip jis va
kar užnarino o pats negalėjo 
ant žemes nusileist nes turėjo 
rankas surisztas. Turėjo kas 
nors ji nuimtie bet kam? ant 
ko? ir del ko? Kodėl po tam vė
la ji pakorė? kam perdure i 
apave czebatais o vyžas 
eme? Rodavokit taji ana ji nes 
mano smegenys džiūsta!

Pabaigęs kalba, prakalta nu- 
siszluoste, ir ant kėdės atsisė
do o visi tylėjo — vienas palin- 

Įgavo su galva, kitas užsimisli- 
jo, tai vela kaip katras ant ran- 

į kos pasirėmė o vienas kerezioj ku ir kojų panezius ir uždare 
sėdėdamas suniurnėjo. Ant ga- 

. lo vienas isz vyriausiu rodinin- 
I ku atsiliepe tais žodžiais:
| — Tai vyruti, dyvai ir kaip ’ pluoszto trakniu, ka kamputy- 
I man rodos, nieką neveiksime,1 je kalėjimo gulėjo ir pradėjo 
pakol kaltininką nepagausime, veikt.

! tas apie viską pasakys. Jeigu 
!tas ežia netoli randasi, tai tuos'cziavo, per visa nakti akiu ne- 
czebatus turėjo ežia mieste užmerkė, taip labai rūpinosi.

suszaukt visus M išlijo, kaip teisinsis, kada jo 
tada dažinosime’klausines, tai vela negalėjo pa- 

'kas dibbo tuos czebatus ir kam(imti, kaip palicija apie tai ga- 
j pardavė. dažinot, apie ka tik jis ir
; Patiko toji rodą d"1

“Saule” dabar $4.00 lnoiaUS ,bu™i8tl-as Siuntė 
metams in Suvienytose Valsti. t ‘ias visūs Pol^an-

ės , .. TT. . . , tus, kad kogreieziausia stotujose, $5 kitose Vieszpatystese. I ’ .. .°
 j kancelarijoj. Neiszejo adyna 

fV Neužmirškit. Cu.d.tini Štai. “»«* V‘S! Szia«Czd S«Cj° .
nes labai miestiszkos valdžios burmistras su rodininkais ap- 
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jipj pakol asz per rūbežiu bueziau 
ipergabenes, tai tu norėjai pats 
pabėgt ir da norėjai man ge
riausia arkli pavogt.

Bet gulintis nieką neatsako 
nes taip gerai pataikė in kairiji 
szona, jog tas nei ne aiktelėjo.

— Na, tai rods pasidariau!— 
ir pradėjo Vaitiekus kasytis 
paausi. — Na, ka ežia dabar po 
kvara'bu daryt?

Tame giliukninga mislis jam 
in galva atėjo. Iki dienai da 
toli, eme greitai arkli, pakinkė 
in rogutes, uždėjo negyvėli ant 
rogių, eme virve ir nuvažiavo 
greitai pas kartuves. Uždėjo 
negyvėliui virve ant kaklo, pa
korė ir greitai parvažiavo na
mo. ■

— Na, tegul dabar nors vie- ' 
nas dažino, kas su tuom negy-į 
veliu atsitiko. Bet jam jokia 
skriauda nepadariau nes pagal 
suda, neprivalo būti gyvu o ko- turime 

sziauczius o

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes

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

-

juoktis nes isz baimes ir greitu-

sirede. Kada jau apsirėdė, pa
ti mėtėsi jam ant kaklo ir jo
kiu budu jo nenorėjo paleist.

— Apsimalszin'k, paeziut, ne 
yra rodos, reikia eiti. Juk ma
nes tenais nesuvalgis, ne galvos 
nenukirs, asz esu nekaltas. Ka
da sugrysziu, papasakosiu tau 
viską o tuom laik gerai elgkis.

Erne miestiszki palicijantai 
Vaitiekų in tarpa saves, vede 

m v <.-.111 miestą. Ko tik szirdis naba- 
? kam Igui netruko, kada vede per uly- 
s pa-Į ežia, ėjo kaip kokis piktadaris

o tie, kurie jam kitados žemai 
kloniojosi, dabar pirsztais kai- 
sziojo. Kiti vela, kurie ji mylė
jo, isz tolo szalinosi. Atvede ji 
in kancelarija ir jo geras pa- 
žinstamas, su skaudėjimu szir- 
uiey, uždėjo geležinius ant ran-

in tamsu kalėjimą. Vaitiekus 
nei puses žodžio nepratarė o 
kada, duris uždare, puolė ant

Drebejo nuo szalczio o karsz-

del visu, pakartass žnojo o pakartasis 
negalėjo pasakyt.

Ant rytojaus anksti sugirgž
dėjo kalėjimo durys, per kurias 
inejo sargas, eme Vaitiekų ir 
nuvede in kancelarija, kurioje

* %
-----------------------*
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Žinios Vietines
— Seredoje pripuola Szv. 

Aloiso.
— Seredoje pripuola pirma 

diena vasaros, ilgiausia diena 
meto.

— Keturis metus adgal Bir
želio 22 ir 33 d., Bolszevikai 
užgrobė Lietuva 1940 mete. Su- 
kylime dalyvavo 131,000 orga
nizuotu vyru.

— Mahanojaus High Mo
kykla užsidarė praeita Petny- 
czia o užsibaigimas ir iszdali- 
nimas diplomu buvo Panedelio 
po piet, tarpe kuriu randasi 30 
musu tautos vaiku.

— Direktoriai Pottsvilles

Skupuolis Paliko
Dideli Turtą

Rosenburg, Oreg. — George 
Hayes, 89 metu amžiaus, likos! 
surastas senam namelyje ne-į 
gyvas. Žmones laike ji už labai 
varginga žmogeli bet kada gi
mines pradėjo tyrinėt, persi-; 
tikrino kad senukas turėjo 70,-Į 
000 doleriu kuriuos jie prisisa
vino.

Nužudė Motina Ir Save
Frankford, Ind. — Harry *

Oliver, 35 metu amžiaus, įnir
tęs ant savo motinos, kad toji 
dažnai jam iszmetinejo gir
tuokliavimą ir tinginiavimą, 
nutvėrė revolveri ir vienu szu- 
viu ant vietos nužudė savo 
gimdytoja. Po tam pats skus 
tuvu pasipjovė. Paliko jis rasz- 
teli kuriame nedorėlis pažymė
jo jog jis prie tos tragedijos 
rengėsi asztuonerius metus.

Trupinelei Apie
Amerikos Istorija

Christopher Columbus atra
do Amerika Spalio 12 d., 1492 
m.; iszlipo ant kranto San Sal
vador Salos netoli Floridos.

Jonas Cabot, 1497 mete, at
plaukė in Panamos kraszta ir 
Sziaurines Amerikos žeme pa
vadino Anglijos karaliaus nuo
savybe. Bet nuo to laiko praėjo 
szimtas metu pakol Europos 
žmones pradėjo czion atplaukti 
ir apsigyvent. Anglai pirmiau
sia apsigyveno 1607 m. szalyje 
kuri dabar vadinasi Virginia.

atplaukė isz Holandijos in Ply
mouth, Massachusetts.

Pirmoji spaustuve Ameriko
je intaisyta 1638m., Cambridge, 
Mass. Suvirsz 60 metu praėjus, 
atsirado ir pirmasis Angliszkas 
laikrasztis.

ISZGIALBEJO SZUN1

Pats Likos Užmusztas

1619 m. Danu laivas atveže 
in Jamestown 20 negru isz Af
rikos ir nuo to laiko Amerikoje 
prasidėjo vergija. Bet tais pa
ežiais metais Virginia gavo 
teise daryti savus instatymus.

1620 m. Anglu pelegrimai

Fort Payne, Ala. — Asztuo- 
niu metu Jonukas Long, eida
mas su keleis savo draugais ge
ležinkeliu, o su jais ėjo Jonu
ko numylėtas szuniukas. Tame 
atbėgo trūkis, visi prasiszalino 
in szali bet szuniukas neprijau
tė nelaimes. Jonukas matyda 
mas pavoju, szoko adgal ant 
sztangu, nustume szuniuka in 
szali bet pats likos pagautas 
per truki ir užmusztas. 

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

Nežinojo Kad Turi
Dideli Turtą

Mayfield, Ky. — Tom John
son, 54 metu amžiaus darbi
ninkas, negras, gavo isz TulsosJ 
Ckla., praneszima, jog Oklaho-! 
moję jam priklauso didelis 
laukas žemes, ant kurio yra 
apie keturesdeszimt ar dau
giau aliejaus szuliniu. Tasai 
turtas esą vertas tarp deszimtį 
ir dvideszimt milijonu doleriu.!

Visa Szeimyna Likos
Iszžudinta

Lewton, Okla — Keturi na- 
| riai szeimynos D. Okano likos 
surastos nužudintos. Pats Oka- 
nas gule szale savo tėvo, kiti 
yra: Okano pati ir j u vaikas.

§ Pirmutinis iszkylimas su 
balionu buvo padarytas per 
Pierre Guzmana, Portugaliszka 
kunigą, 1720 mete.

Banditai Iszskerde
Visus Vyrus

Bagdad, Irakas — Szeikas- 
banditas, Feisel Ed Dovisz, su1 
savo kraujageriu banda, užklu-| 
po ant kaimo Irako iszskersda-. 
mas visus vyrus ir vaikus, pa-i 
likdami sukaneveiktas mote
rys, kurios mirszta badu. Ban
ditai apiplesze visus namus 
nuo visko ir pasiėmė su savim 
in kalnus kelis tukstanezius 
gyvuliu.

Banditas Dovisz renka pasi- 
kelelius kovoti priesz Iben 
Saudo, Hedbazo karalių.

Nužudė Savo Szeimyna
Gotha, Vokietija — Bankie- 

ris Heinrich Droste nuszove 
pirma savo paezia po tam du 
vaikus, 5 ir 3 metu, kada jie 
miegojo. Ant galo pats sau pa
leido kulka in smegenis.

ligonbutes nutarė padidint li- 
gonbute per pastatyma naujo 
trijų laipsniu namo prie senos 
ligonbutes.

■—• Raudono Kryžiaus Drau
gavę pranesza buk laike vajaus 
Gegužio mėnesyj, likos surink
ta auku $10,694 del kariszko 
fondo.

— Seredoje pribus žymus 
Lenas, isz Filadelfijos, prigial- 
bet 'bonu vajui.

—■ Panedelio ryta nupuolė 
smarkus lietus su ledais.

Po Visas Suv. Vals., 5-ta Kares Paskolos Vajus Prasidėjo

Nelaime Ant Gele
žinkelio

Thionville, Francija — Sep
tyniolika darbininku likos už- 
muszti kada keli pabėgusieji 
tavoriniai vagonai pataikė in 
elektrikini karuka kuriame 

, darbininkai važiavo ir likos 
' perkirstas pusiau. Dvylika li
kos sužeisti isz kuriu keli mirs.

Nelaime atsitiko ant skers- 
'kelio. Motormanas negalėjo su
laikyti karuka in laika nes per 
vėlai patemino beganezius va
gonus.

17 Anglekasiu 
Užgriauti

Moskva X Vienoje kasyklo
je ant Doniecko, kur sugriuvo 
virszus užgriaudamas 17 ang
lekasiu ir daugeli sužeidė. Lyg 
sziai dienai iszimta isz kasyk
lų 14 lavonai. Kasyklos po tam 
užsidegė nuo eksplozijos gazo, 
kas apsunkina darba iszgavimo 
lavonu.

What news will Gen. Eisenhower 
get from us?

ISZ SHENANDOAH, PA.

t Helen Colada (po tėvais 
Helena Tomaszoniute) nuo 229 
E. Mt. Vernon uly., mirė praei
ta Ketverga, 8 vai. vakare, Bel
levue ligonbuteje New Yorke. 
Gimus Szenadoryj, prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos. Pa
liko savo vyra Pio, kuris tar
nauja Pacifiko, motina Jeva 
Tomaszoniene, mieste; seipty- 
nes seseres ir daug seseriniu. 
Laidotuves atsibuvo Utarnin- 
ko ryta, su bažnytinėms apei
goms, 9-ta vai. Palaidota para
pijos kapuose. Gra'borius Men- 
keviezius laidojo.

— Vincas Palakonis, 43 
metu, nuo 40 S. Emerick uly., 
likos sužeistas in tieses kojos 
pirszta per nupuolimą anglies 
Maple Hill kasyklose. Gydosi 
namie.

You know now what we’ve heard from him.
We’ve heard that Eisenhower and his Ameri

cans have hurled themselves like a thunder
bolt against the bristling defenses of Hitler’s 
Wehrmacht! z *

~ We've heard that they are smashing at oui foe — 
sparing neither steel nor sweat nor blood in one final, 
furious assault that marks the supreme military effort 
of this War! a

And what news do Eisenhower and his men expect 
from us? »

Men and women of America — what the Invasion 
is to our fighting men, the 5th War Loan is to us 
at home! «

For us, as well as for them, this is the crisis — the 
time for tremendous, overwhelming effort! Make no 
mistake! The 5th War Loan will undoubtedly be the 
biggest, most vitally important financial effort of this 
whole War! <■

Frackville, Pa. — Nedelioje 
parapijonai isz Szv. Onos Len
ku Bažnyczios, su savo klebo
nu Kun. S. J. Gartska, ap- 
vailksztinejo 20 metu sukaktu
ves nuo kada užsidėjo parapi
ja. Parapija užsidėjo Birželio 
14 d., 1924 m., pradėta per Kle
boną Kun. S. J. Garstka.

Reikalinga Mergina
Kuri moka raszyt ir skaitytį 

Lietuviszikai, mokytis statyt 
litaras ant Linotype maszinos 
musu spaustuvėje. Atsiszau'ki- 
te in “Saules” redakcija tarpe 
4:30 ir 5 valandos po piet.

London — Tūkstantis Ame- 
rikoniszku bombiniu eroplanu 
bombardavo daugeli vietų 
Francijoj kur radosi Vokie- 
cziai, padarydami milžiniszkas 
bledes Vokiecziams. Tik ant 
vienos vietos, užimtos per Vo -

If the 5th War Loan is to succeed, each one of us 
must do more than ever before — must buy double ... 
yes, triple . . . the Bonds we bought last time.

Our men expect to hear that we are buying double 
—- that we are matching their sacrifice as best we can 
— that the American nation, soldiers and civilians to
gether, is making one gigantic effort to win this War!

That’s the news our men expect to hear from us. 
Will you personally see that they get it?

And here are 5 More reasons for buying 
Extra Bonds in the 5 th!

1 • War Bonds are the best, 
the safest investment 
in the world!

2. War Bonds return you 
$4 for every $3 in 10 
years.

3. War Bonds help keep 
prices down.

4. War Bonds will help 
win the Peace by in
creasing purchasing 
power after the War.

5. War Bonds mean edu
cation for your chil
dren, security for you, 
funds for retirement.

5wwar loan

Bažnyczia Ant Mariu
Dugno i

London — Isz Watton-on-the 
Thames, kranto mariu, po pas
kutiniai dideliai viesulai, kada 
marios nusėdo, gyventojai ne
mažai nusistebėjo paregeja 
murus ir bokszta bažnyczios. 
Laike tyrinėjimo pasirodė kad 
1598 mete, laike smarkaus dre
bėjimo žemes, bažnyczia ir da
lis kranto ingriuvo in mares. 
Nekurie žmones taip tuom re
gėjimu persigando kad net be- 
go isz tos vietos apsigyvenda
mi kitur.

Negali Važiuoti Stryt- 
kariu Jeigu Atsiduoda

Cibuliais
Konstantinopolis, Turkija — 

Czionaitinei kunduktoriai ant 
strytkariu ir bosu turi turėt ge
ras nosis idant suuosti cibulius 
nes kompanijos iszdave palie
pimą visiems kunduktoriams 
idant iszmestu laukan visus 
pasažierius kurie atsiduoda ci
buliais. Tasai paliepimas yra 
iszduotas tik laike žiemos kada 
visi langai buna uždaryti.

Varle Gyveno 31 Metus 
Užmūrytam Akmenyj

Eastland, Tex. — Kada su- 
griovinejo sena suda, visi vir- 
szininkai susirinko idant ati
daryt kampini akmeni ir pa
žiūrėt kas jame randasi. Po ati
darymui akmens, kuri užpecze- 
tino 31 metus adgal, rado kelis 
senus laikraszczius, keliolika 
variniu ir sidabriniu pinigu ir 
varle kuri isz pradžių iszrode 
kaip negyva bet kada gavo oro, 
pradėjo atsigaivint ir szokinet. 
Varle likos patalpinta in de- 
žuke ir dabar yra rodoma tū
lam krome.
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L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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