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PRIVERSTA TEKE
TI UŽ KITO

Atėmė Sau Gyvasti

Washington, Kans. — Pri
versta iszteket už vyro kuris 
buvo daug senesniu ir nemylė
tu, 18 metu Anele Hillard atė
mė sau gyvasti per nusiskandi 
nima upėj e, mergina mylėjo 
jaunesni vyra bet tėvai buvo 
jam prieszingi.

Kada jos mylimas atėjo in 
namus Biliardu, tėvas kerszino 
nuszovimu jo o mergina norėjo 
su juom pabėgti bet likos sulai
kyta per tėvus. Isz dideles gai- 
lesties, iszlipus nakties laike 
per langa nubėgo prie upes in 
kuria inszoko. Jos lavona sura
do ant rytojaus.

i Pardavė Duktere Už
25 Dolerius

i " k>. -------------

10,000 Japonu Likos 
Užmuszta Indijoj

Kandy, Indija — Deszimts 
tukstancziai Japonu likos už- 
muszti nuo kada pradėjo užklu- 
pima ant Indijos tris menesius 
adgal ir keli tukstancziai paim
ta in nelaisve.

Vokiszkos Moteres Ko
voja Drauge Su Vyrais

Tacoma, Wash. Johan
Wasserman keliolika metu ad- 
gal pardavė savo 12 metu duk
rele, Florence, Filipiniecziui, 
Yomannuota, idant galėtu at
sikratyt nuo bado kuris ji kan
kino. Neseniai nubodo gelton- 
skuriui motere ir ja apleido. 
Motere, jau nužeminta svieto 
akyse, kad buvo nevalninke 
to velniuko, leidosi ant paleis
tuvystes kelio.

Susipažinus su kitu Filipi- 
niecziu, su juom gyveno
laika bet tasai ja tankiai plake 
kaip koki gyvuli ir vargino vi
sokiais budais. Kada nelaimiu 
ga sugryžo ant galo namo, tė
vas suriko ant jos kad nesztusi 
laukan ir pasijeszkotu sau ki
ta Filipina kuriu czionais daug 
randasi.

Burdingierius Geresnis 
Už Jos Vyra

Buffalo, N. Y. — Vincas Bu- 
janovskis buvo laimingu vyru, 
turėjo kaip tai sako “pilna bur- 
da“ pas savo gaspadinele ir 
buvo “kaip pyragas taukuo
se.“ Bet to visko negalėjo nu- 
kensti gaspadorius Szimas 
Tuszka kuris nusidavė pas su- 
džia ir užvede skunda priesz 
Vinca buk jis turėjo visokes 
vigadas jo name o pati rūpino
si burdingierium daugiau ne 
kaip juomi, kad laike ligos pri- 
žiurinejo Vincuką geriau kaip 
savo vaikus ir kitokiais budais 
jam intikdavo.

Sudžia nusiuntė Vincuką ant 
szesziu menesiu in “klioszto- 
ri“ ant pakutos už svetim-mo- 
teriavima. Geriau butu padaręs 
kad butu nusiuntęs Szimiene 
ant kokio meto in czyscziu.

Cherbourgas P a
*

t i*

Bledems

Laguna Pueblo Indijonai artimoje Albuquerque, N. M., 
gyvena draugiszkai su Kiniszkais studentais eroplanu kurie 
ten lavinasi ir yra j u gerais draugais. Ana diena Indijonai 
laike pasilinksminimą laike kurio prisiege prietelysta būti 
pagialboje vieni kitiems ir ant ženklo sudėjo rankas kad 
“Kovos pakol ingales neprietelius.“

London — Daugelis Vokisz- 
ku moterių likos paimta in ne
laisve kurios kovoja szale savo 
tautos vyru, Francijoj, priesz 
Alijentus. Taipgi daugelis isz 
ju likos užmusztos ar sužeistos. 
Del tuju moteriu-nelaisviu yra 
parengti specialiszki abazai 

I in kuriuos talpinasi tik mote
res.

Vokiecziu Jau Žuvo
7,800,000 Kareiviu

12 Žuvo Smarkiam 
Szturme

Platteville, Wis. — Smar- 
kur szturmas praėjo per Wis-[ 
consina ana diena padaryda
mas daug bledes ir užmusze 12 
žmonių ir daug gyvuliu ir su
griovė daugybe namu, kaipo ir 
daug žmonių likos sužeista. 
Szturmas užėjo be jokio pra-

koki sergejimo todėl žmones nespe- 
1 jo pasislėpti in sauges vietas.

Kitas Szposas Garnio
Toledo, Ohio — Ana diena 

garnys paliko del Raymondu 
Longworth dukrele be kojų, i 
Sziaip mergaite yra sveika ir 
drūto sudėjimo. Tėvai rūpinasi 
kaip augins taja mažiulele.

Valdžia Sugražino Ka- 
syklas Locnininkams
Washington. — Vadžia ana 

diena sugražino locnininkams 
visas anglines kasyklas, kurias 
valde koki tai laika skaitliu j e 
apie 300, kurios iszkasinejo po ‘ 
59 milijonus tonu kietųjų ang
lių per metus ir apie 400 mink- 
sztu anglių kasyklų kurios isz
kasinejo apie 150 milijonu tonu 
minksztu anglių per metus.

Kada 1943 mete anglekasei 
spyrėsi pakėlimo mokesties ant 
$2 daugiau ant dienos ir kom
panijos ant to nesutiko, tada 
iszejo ant straiko kelis kartus 
ir per taji laika valdžia užėmė 
kasyklas du kartus ir jas dirbo 
ir valde.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

SMARKI VĖTRA
Užmusze 142 Žmones, 
Szimtus Sužeidė, Suar
dė Daug Namu, Bledes 
Ant Milijonu Doleriu
Pittsburgh, Pa. — Praeitos 

Petnyczios vakara smarkus sū
kurys arba vėtra prapute per 
Pennsylvania, West Virginia ir 
Maryland valstijas, padaryda
mas bledes ant milijonu dole
riu. Baus: namu suardė, užmu- 
sze 142 žmones ir apie tūkstan
ti sužeidė. Kaip kur visos szei- 
mynos likos užmusztos. Raudo
no Kryžiaus drauguve pribuvo 
in pagialba nukentejusiems 
nuo tosios nelaimes o kitos val
stijos prisiuntė maista ir dra
panas. Kiek isztikruju užmusz- 
ta žmonių tai da visiszkas 
ekaitlis nesurinktas.

Anglekasei Dirbs
Laike Vakacijos

Hazleton, Pa. — Anglekasiai 
kietųjų anglių kasyklų ketina 
dirbti laike vakaciju, kaip nu
tarta ant seimo czionais ana 
diena. Pagal sutarti tai angle
kasiai aplaikys vakacija nuo 
Liepos-July 1 d. lyg 11 d., ku
rie dirbo nors viena diena per 
dvi sanvaites ekstra, už ka ap
laikys 50 doleriu, bet po ati
traukimui paszialpos ir taksu 
tai aplaikys $39.50

Ar Žinote Kad...
§ Mete 1943 Amerikoje bu

vo 3,200,000 gimimu.

London — Lyg sziai dienai 
jau žuvo 7,800,000 Vokiecziu 
ant visu kares lauku, tai yra, in 
laika trijų metu kares. Taipgi' 
Vokiecziai neteko 70,000 tanku, 
60,000 eroplanu, 90,000 visokiu 
armotu o Rusai neteko 49,000 
tanku, 30,128 eroplanu ir 48,- 
000 visokiu armotu. Rusai taip
gi atgavo 1,500,000 margu že
mes, kuria Vokiecziai buvo už
griebia.

Vokiecziai Stengėsi
Sunaikinti Kliosztori

Czenstakavoj
London — Lenkiszki sznipai 

isztyrinejo buk Vokieczei sten
gėsi sunaikinti garsinga kliosz- 
tori Czenstakave, kuriame ran
dasi stebuklingas paveikslas 
Motinos Dievo. Vokiecziai pa
state savo armotas artimoje 
kliosztoriaus kad Alijentu ero- 
planai mesdami bombas ant 
miesto, mestu bombas ant 
kliosztoriaus kad tokiu budu 
butu sunaikintas.

Amerikonai Suszaude
600 Japonu Eroplanu

__ __

Daug Kareiviu Užmuszta Ir 
Paimta In Nelaisve, Baisus Re
gėjimai Mieste; Vėtra Užmusze 
142 Žmones; Republikonu Par

tijos Konvencija Chicagoje 
____ * _

Washington, D. C. — Pagal 
kariszko Departamento rapar- 
ta tai nuo prasidėjimo kares, 
musu kareiviu žuvo isz viso: 
178,877 vyrai. Armijoj žuvo 
31,289, sužeista 71,432, nesu
randamu yra 39,976 o paimta 
in nelaisve 35,980. Laivoriu žu
vo apie 20,000 vyru. Musziuose 
Italijoj žuvo 11,610, sužeista 
44,426 ir 8,956 nesurandami.

London — Mažam miestelyje 
Audriau, Francijoj, Vokiecziai
isztrauke isz nelaisviu abazo Buvo tai da tik vaikai kuriu veidai buvo sukru- 
19 Kanadiszku kareiviu, ku
riuos sustatė in glitą ir suszau
de be jokios mielaszirdystes. StOVCtl 3llt kojll ISZ Silpnumo. MuSZCSl jie lyg 
liudintoios tolo nemielaszirdin-1 paskutiniu paiiegu nes Hitleris iszdave ukaza,

jog katras norės pasiduot tai bus suszaudytas - 
sziaip ar taip turės mirti.

LONDON — Amerikonai paėmė miestą 
Cherburga Subatoje ir paskandino daugeli lai
vu kurie stengėsi iszplaukti isz pristovos su ka- 
riszkais virszininkais. Amerikoniszki eroplanai 
bombardavo miestą ir aplinkine. Apie 3,500 ero
planu dalyvavo tame užklupime Francijoj.

Kada Amerikonai inejo in Cherburga, Vo
kiecziai su iszkeltoms rankoms pasidavinejo.

vinti ir subjaurinti szuviais, ka tik galėdami pa

Francuziszkos moteres buvo 
budintojos tojo nemielaszirdin- 
go pasielgimo Vokiecziu su 
Kanadiszkais kareiviais.

London — Rusai jau prisiar
tino deszimts myliu prie Vir- 
borgo kur smarkiai plaka Fi
nus kurie pradėjo prasiszalinti 
isz tosios aplinkines in sauges 
nes vietas. Badai tuose mu- 
sziuose 2,500 Finiszku kareiviu 
likos užmuszta ir paimta daug 
kariszko materijolo.

Amerikonai paskandino di
deli Japonu laiva ir 16 mažes
niu laivu. Dutch Guincje pa
skandino devynis Japoniszkus 
laivus. Prie Marianos salų 
Amerikonai suszaude 747 Ja- 
poniszkus eroplanus ir paskan
dino 30 visokiu laivu kaipo ir 
daug kareiviu ir laivoriu už
muszta.

Tukstancziai žmonių bėga 
isz Hengyang, Kinu, kur Japo
nai jau prisiartino 25 mylės 
prie tojo miesto. Apie 120,000 
Japoniszku kareiviu jau prisi- 

, prie didelio miesto
London — Amerikonai ana , 

diena suszaude daugiau kai 600 artįna 
į Japoniszku eroplanu ant salos Changsha.
Saipan, Marianos salyne, di
džiausiam muszyje kokis ten 
kada atsibuvo. Tuo paežiu, lai- tuoj aus apleistu miestą Hel- 
ku Amerikonai paėmė Aslita, singfors, Finlandijos sostapy- 

le, nes ji pradės bombarduoti 
tuoj, be jokios mielaszirdystes, 
nuo laivu ir isz oro. Rusai pa
ėmė daugeli miestu Finlandi
joj.

eroplanu stoti. Taip užėmė ir 
kitas vietas su didėlėms ble- 
dems Japonams.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Rusai davė žinia Finams kad

Rusai pradėjo nauja kariszka muszi kuris 
prasidėjo nuo Vitebsko, Baltrusijoj, pereidami 
19 myliu tiesiog in Minską kuris yra trumpiau- 
ses kėlės in Beriina. Finlandijoj Rusai taipgi ei
na pirmyn. Toje kelionėje Rusai atėmė nuo Vo
kiecziu 114 miesteliu. Apie 45,000 Vokiecziu li
kos apsiaubti mieste. Dabar Rusai eina ant Bab- 
ruisko ir Mogilevo kur tęsęsi smarkus ir kruvini 
musziai. Badai Vokiecziai neteko 22,000 karei
viu in laika trijų dienu Rusijoj. &

Budapesztas likos smarkiai bombarduotas 
per Alijentus, daug kareiviu likos užmuszta ir 
sužeista. Puse miesto subombarduotas.

Chicago, Ill. — Panedelyje, 
Birželio 26 d., 12:15 vai. popiet, 
prasidėjo Republikonu Partijos 
Konvencija idant iszrinkti kan- 
aidatus ant Suv. Valst. Prezi
dento ir Vice- Prezidento. Isz 
New Yorko gubernatorius Tho
mas E. Dewey ir gubernatorius 
Earl Warren isz Californijos 
stovi kaipo pirmieji isz kandi
datu. Demokratu Partijos kon
vencija invyks Liepos mėnesyj.

Pittsburgh, Pa. — Apie 2,230 
snglekasiu isz keturiu North 
Cambria County kasyklų strai- 
kuoja, isz priežasties nesusitai
kymo kaslink mokesties.

London — Rusai ana diena 
paėmė dideli miestą Viipuri, 
Finiszka pamarini miestą, pa
imdami daugeli Finiszku ka
reiviu in nelaisve.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
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Kas Girdėt
Kas geidžia apsipaeziuot tai 

suras sau mergina ar motere 
aplinkinėje kur gyvena o ne

duso Saililino. Kada daktarai 
apreiszke moteriai kad jos vy
ras pergyvens jau tik kėlės va
landas, Saililiniene apsirėdė in 
puikiauses szlebes, aptepe vei
dą ir kojas raudona kvarba, at
sigulė szale savo vyro ant lau
žo, aplaistyto su gazu ir pati ji 

— pakol spėjo kas pri
ebuti in pageliai, motere sudegu 
drauge su savo vyru.

per laikraszti nes tankiai toki uždege - 
apsivedimai su pagialba pirsz- 
linio laikraszczio neiszeina ant 
gero kaip neseniai atsitiko vie
noje vietoje.

Kokis tai naszlys pajeszkojo 
per laikraszti del vedimo namo' 
sii tikslu apsipaeziavimo mote- į budintojas kuris atėmė gyvas- 
res—naszles, turi būti jauna, savo paežiai del to idant ga- 
bevaike, nesenesne kaip 30 me-apsipaeziuot su savo po- 
tu, kad mokėtu grajyt ant pia-jmeilingi atsitiki- 
no ir t.t. Na ir du szmutoriai su-Įinai hai'giasi ant elektrikinio 
sitare, surasze laiszka pas ta krėslo, 
nuliudusi žmogeli varde jau
nos naszleles ir indejo kokia tai 
fotografija merginos. Laiszke 
parasze buk neseniai atvažia
vus isz Lietuvos kad buvo da- 
raktorka ir praszo kad prisiun- 
stu 50 doleriu ant kasztu kelio
nes. Žmogelis prisiuntė del ne
buvusios “naszleles” pinigus, 
abudu szmutoriai pasidalino 
pinigais ir turėjo ‘ ‘ gud taims. ’ ’ ■ 
Žmogelis gana jeszkojo pato-į 
gios naszleles bet nesurado. 
Ant giliuko kad vyrukai nepa
teko in pacztine valdžia nes 
butu už tai gerai nubausti ka
lėjimu.

Puiki Orlaiviu Gamyba
Gegužes men. orlaiviu gamy

ba praszoko visas programas 2> 
procentais, iszleisdama 8,902 
visu tipu orlaiviu, pranesza; 
C-'haries E. Wilson, Aircraft 
Product ion virszininkas.

“ Y | j a t i i rg a i < 1 žiu g i n a nt i s ) 
reiszk’mys, kad pirma karta vi-- 
si bombiiesziu fabrikai pasiuke 
ar praszoko ju pavienes mene
sio programas,” pasakė Wil
son. “Tai inima skubiai reika-

Motina Apleistu Sierateliu Paliuosuojami Vetera-i “Paskutines Minutes”

Tikra velneva atsitinka tam 
garsingam Chicage.

Ana diena stojo priesz suda liūgus keturiii-motoru, tolimu 
szalidymu bombneszius. Virsz- 
programine gamyba buvo taij 
pat atlikta labai reikalingoje 
transporto lėktuvu kategorijo
je.”

nai Aprūpinami
Darbais

Victory Daržai

F irkle U. S. Bonus Sziadien!

Motinos! Ar žinote kur jusu 
dukreles vaiksztineja ar važi
nėja naktimis ir ar 
Lietuvaitei valkiotis in kitus į 
miestus ant publicznu szokiu 
kurie yra laikomi kur ten rod- 
hauzese. Apsvarstykite taji da
lyką gerai nes po tam graudin- 
sltes. Ar žinote kad Suv. Vals
tijose jaunos merginos pakliū
va in nagus žmogiszku szarku 
ir buna instumtos in pragara 
kuriu skaitlis daeina lyg 96,000 
ant meto?! Po tam kas? Paleis- 
tuvingas gyvenimas ir mirtis 
už tvoros. Dabar laikas suval
dyti savo dukreles nes jau svie
tas pradeda pirsztais badyt 
Lietuvaites paniekindamas vi
saip. Pabuskit!

Gal nuobrodžiauseis ubagais 
yra. kliosztoriai ir ligonbutes o 

Į ypatingai ligonbutes kurios 
tankiai atsiszaukia in visuome
ne melsdamos suszelpimo. Li
gonbutes, reikalaudamos su-; 
szelpimo ir auku nuo žmonių,'I ... *ar patarnauja dykai del biednu 
kurie reikalauja paszialpos nuo 

d ja ?
I Kožnas isz mus, kuris jau tu-, 
rejo koki reikalą su ligonbu- 
tems arba jose buvo, persitik-l 
rino kad tai institutai doleriu- 
graibytoji!. Ligonbutes žmogų 
nepriima jeigu už tai nemokės 
arba neduos kyszius. Tuosius, 
kurie neturi pinigu ant mokė
jimo už gydymą, siunezia in 

. prįįįnka! pavietąvas ligonbutes kur ap- 
laiko dažiurejima tiktai isz 
prievartos ir daug kartu žmo
nes mirszta nuo blogo prižiu-1 
rojinio daktaru arba norsiu.

Jeigu ligonbutes yra veda
mos ant pelno ir naudos priva- 
tiszku ypatų tai kokia tiesa tu
ri sza liktis pagelbos nuo visuo
menes kuri isz to neturi jokios 
naudos ?

Kovojantis Kukorius

' Daugelis kalba ir mena del 
ko seni jaunikiai neapsipa-

Ponia Chiang Kai-Shek, pati Kiniszko prezidento, svei
kina kuopa Kiniszku sieratuku kada atlankė prieglauda 

Chungking. Dugelis isz tuju sierateliu negali suprasti del 
ko jie yra laikomi prieglaudoje ir taip turi kentėti. Mili
jonai tokiu vaiku randasi po visa Kinija, neturėdami kito
kios prieglaudos kada užėjo kare.

Po Szliubui Tures Pek
los Kiek Norės

Laukiama Praplatinimo
Bendruomenių Kon-

servavimo

Nekurie sako buk patogi pa
ti priveda žmogų prie didesnio 
giliuko ir laimes. Bet randasi 
ir tokiu kurie tvirtina 'buk to- 
ka motere daveda žmogų grei- 
cziausia prie — kalėjimo ir 
pragaro.

Mariniu kareiviu kukorius, 
kuris dalyvavo daugeliuose 
musziuose yra William Mc
Kinley, 28 metu, isz Thomas
ton, Ga. Kada užėjo netikėti
nas muszis su Japonais, jis 
paliko savo katilus ir nubė
go prigialbet savo draugams 
suszaudydarni daugeli Japo
nu.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Sudžia Philadelphijoj, kuris
.... t , , ' i in trumpa laika davė persisky-cziuoja. Atsakymas ant to yral . 1 1 -

. .. • | rimus del 648 poru, paduoda
■ ■■' ! priežastį del ko tiek žmonių

persiskyrė. Kalba jis: “Bran
genybe iszsimaitinimo ir lai
kymas save kaipo “kas tai 
asz” yra priežastim daug per
siskyrimu. Negana to moteres 
suprato kad gali apturėti pini
gu ant savo reikalu išz kitu 
szuliniu lengvu budu, apleidžia 
savo vyra, ir trankosi su sveti
niais nes myli parėdus, gerai 
(pavalgyt ir iszsigert, prie dar-' 
bo netikiu, nubosta jai naminis 
gyvenimas. Czionais Amerikoj 
jaunikis mislina kad paeziuo- 

jjasi su aniuolu o mergina mis-1 
liną jog su kokiu narsunu bet 
po szliubui supranta savo ak-1 
luma bet jau per vėlai — vai
siai to yra — persiskyrimas.”

lengvas: motere, kuria jie gei-j 
džia ne eina už jo o toji motere' 
su kuria lengvai galėtu apsipa- 
eziuot, tai jos ne nori.

Nurodymai Troku
Operatoriams

Motina: — Onuk, kodėl tu 
nenori teket už Antano? Juk 
jis yra mandagus jaunikaitis 
ir gana turtingas.

Ona: — Kaipgi asz galiu te
ket už netikėlio kuris in nie
ką netiki. Juk jis netiki ne in 
pekla.
Motina: — Gana szirdžiuk, 

gana jau; jis intikes in pek
la kada su tavim apsives!

Burdingierius Geresnis
Už Vyra

Washington — Maždaug 5,- 
000 bendruomenių konservavi
mo centru — tiek pat kiek per
nai — yra manoma veiks sziais 
metais su padidinta gamyba, 
War Food Administration ra
portavo Office of War Infor
mation.

Tokiu konservavimo centru 
sziais metais labai reikia mies
tu 'bendruomenėms, pasakė W 
FA. Geriau apmokyti prižiū
rėtojai, daugiau inrengimu, ir 
pasinaudojimai pernai iszmok- 
tu pamoku — visa tai rodo, kad 
bus atsiekta daugiau ir pasek- 
mingesnio kiekio maisto kon
servavimo bendruomenes cen
truose 1944 metais, kaip mano 
WFA.

WFA pranesza kad beveik 
kiekvienoje valstybėje bus spe
cialus kursai centru vedėjams 
apmokinti, kurie savo keliu ap
mokius bendruomenių narius.

Department of Agriculture
Office of War Information raportavo Office of AV ar In- 

iszleido raportu apie paliiio- formation, kad nenaudojami 
buojamus veteranus ir kas yra žemes plotai vieszuose daržuo- 
daronia juos aprūpinti civi-jse suteikia galimybe “paskuti- 
liais darbais. Raporto pagrin-Į 
dys buvo žinios gautos isz Uni
ted States Kmploynient Service 
of the War Manpower Commis
sion ; Veterans Administration; vėlaus pavasario visame 
Selective Service; Karinome-) kraszte ir taip pat del kitu 
nes, Laivyno;

' cational Rehabilitation train-.
Gng, Federal Security Agency.

Svarbiausios raporto isztrau- 
kos yra szios:

Paliuosuojami szio karo ve
teranai stoja dirbti pramonei 
maždaug po 70,000 per menesi. 
Daugumas ju stoja dirbti karo 
pramones darbams.

Daugiau kai 74,000 szio karo 
veteranu USBS ’o aprūpinti ci
viliais darbais vien tik per Va
sario ir Kovo menesius.

Veteranai jeszko skirtingu 
darbu nuo tu, kuriuos turėjo 
priesz stodami karo tarnybon. 
Tiktai 25 procentai dabartinio 
karo veteranu, paliuosuotu per 
ligonines nuo Gegužio 1 d., 19- 
40 m., iki dabar, sugryžo in tas 
paezias tarnybas, kurias jie tu
rėjo priesz stodami in karo pa
jėgas.

Pagrindines teises garbingai 
paliuosuoto veterano, ar vete
rano paliuosuoto isz karo tar
nybos garbingomis aplinkybė
mis lieka, nepermainytos: (1) 
Teise gryžti prie jo senojo dar
bo, jeigu jis nori jo praszyti.
(2) Teise in gyduolių priežiū
ra, ligotumo pensija ir profesi
jos atnaujinimo apmokymą. Ir
(3) teise in pagialba susirasti 
nauja darba.

nes minutes” Victory darži
ninkams auginti extra daržo
vių.

Departmentas pareiszke, kad

ir Office of Vo-' priežaseziu, bendruomenių dar
žai nebuvo vartojami tu, kurie 
užsiregistravo isz anksto.

Praneszi m a i Depą rtmentu i 
rodo, kad daugeliu atveju žeme 
buvo jau aparta ir apaketa. 
Vietiniai Victory daržu parei
gūnai parinko tuos sklypus la
bai rūpestingai, kad gauti isz 
ju kuo daugiausia. Truputi ap- 
ravejus ir kitaip paruoszus, 
szitie nevartojami sklypai gali 
greitai būti pritaikinti sodini
mui.

Daugumoje sziaurinej szio 
kraszto dalyje Birželio menuo 
yra geras sodinti pupas, toma- 
tus, agurkus, cornus, squash, 
vėlyvus kopūstus, morkas ir 
burokus. Gi pietinėje szio 
kraszto dalyje dauguma sziu 
daržovių gali būti sodinamos 
Liepos ir Rugpiuczio mem 
szviežiam rudens vartojimui 
ar laikymui per žiema.

Paskutiniai duomenys, nu- 
matant kad civiliu isztekliai 
daržovių skardinėse ateinan
tiems metams 'bus 20 procentu 
žemesni, aiszkiai rodo, kad 
maisto kova dar nelaimėta, 
pranesza Departmentas. Ka
dangi tomatai yra placziai var
tojami ir lengva juos konser
vuoti, tai szioji daržove yra la
bai placziai rekomenduojama 
Agriculture Department ’o te
nai, kur dar liko laiko apsodin
ti sklypus priesz kad rudens 
szalcziai pakirs augalus. j.
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Camden, N. J. — Albertas 
Hand, 31 metu, likos paszauk- 
tas in suda už apleidima savo 
paczios ir nedavimą pinigu ant 
maisto. Albertas stojas in suda 
pasakė buk jo pati skalbė, pro- 
sina ir lopina burdingieriui siu
tą ir drapanas o jis ta darba

Planuojama Daugiau
Mėgsti Drabužiu

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele :: 

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai; 
Aiszkus drukas; smagi 

knygele, 75 Centai.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Banditai ir Ibandites Chica- 
goj pradėjo darbuotis ant nau
jo kurpaliaus. Dabar pradėjo 
apipleszinet žmones ne tik isz 
pinigu bet atima ir kelnes. To
mis dienomis pasirodė mieste 
jauna ir narsi bandite. N tižiu-Į 
rejo kaipo savo auka tūla szofe-1 
ri Roy Robbins. Kada ji pa
samdė ir insedus in taksikaba, 
atkiszo revolveri su paliepimu: 
‘ ‘ atiduok pinigus, kelnes ir cze- 
very’kus! ’ ’
1 Robbins atidavė pinigus ir 
ezeverykus, bet kada atėjo kar- 
leine ant kelnių — susilaikė. 
Negalima jam stebėtis nes kaip 
ežia nusiaut kelnes priesz pa
togia mergina. Bet kada mate 
kad bandite revolveri atkisza 
areziau, sarmata dingo ir... kel
nes. Pasikėlimas moterių eina 
ant visos linijos.

Office of Defense Transpor- turi pats sau atlikti. Norints 
tation ragina busu ir troku ope- jau karta paliepė burdingieriui 
ratorius visame krasze numa- apleisti jo pastoge bet motere 
lyti nusidėvėjusiu motoru pei 
mainas ir duoti užsakymus sa-’turėjo pats apleisti narna. Bu
vo pardavėjams kelis menesius džia paliepė burdingieriui pra- 
isz anksto, kad užtikrinus ati- siszalint o jeigu to nepadarys 
tinkamus iszteklius. tai abudu in koza pasodys.

priesz tai pasiprieszindavo ir

Angiikai Apvaiksztineja Muszius Italijoj

Apie nepaprasta pasiszven- 
tima moteres danesza isz Kal
kutos.

Indijoje deginimas naszliu 
drauge su mirusiu vyru nuo se
niai yra uždrausta bet atsirado 
motere kuri tai pati iszpilde. 
Buvo tai motere ženklyvo In-

“Akyvumas yra pirmutiniu 
žingsniu in pragara.” — Taip' 
kalba priežodis. Akyvumas 
tankiai būna priežastimi mir
ties. New Yorke 15 metu moki-'I 
nys norėjo “da tirti” kaip žmo
gus jaueziasi kaiip pasikarę.) 
Nuėjo in maudinyczia, pasiko
rė su rank-szluoscziu “ant isz- 
baudymo.” Kada vaiko moti
na ji' Užtiko, vaikas jau buvo 
negyvas, s. x

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markei. \

Kada Angiikai laimėj a muszius Italijoj, tai parengine- 
ja visokius pasilinksminimus ir džiaugiasi savo laime, 
ypatingai kada paėmė didele forteca Cassino, tai toje vie
toje laike pasilinksminimą.

Speciali programa, kvie- 
cziant gaminti daugiau kai 99,- 
275,000 invairiu mėgstu drabu
žiu kūdikiams ir vaikams bei 
vyrams kojiniu, ‘buvo paskelb
ta Textile, Clothing and Lea
ther Bureau of the War Pro
duction Board.

Dvideszimt dvi drabužiu ru- 
szys bus pagaminta pagal szia 
programa. Kad iszpildžius szia 
programa bus reikalinga maž
daug 20,031,000 svaru medvil- 
nes ir mezginio siulu.

Szioji yra WPB treczioji 
mezginiu programa, sudaryta 
padidinti svarbiu civiliu apve
du gamyba. Szis nurodymas 
buvo duotas Gegužio 10 d., 19- 
44 m., papildyti visas kitas 
speciales WPB aprobuotas pro
gramas gaminti ir iszdalint au
dinius, drabužius ir jiems pa
pildomus gaminius. Szis parė
dymas numato pirmenybių pa
gialba visiems gamintojams, 
dalyvaujantiems szioje specia- 
4loję programoje.
Office of War Inf., Washington, D.C.

Rodykle:

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

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

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

Komunijos. —»
Garbinimas 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Rūmas Isz Vakaru /
Indijos

Washington — Buvo suteik
tas leidimas importuoti ruma 
isz Prancūzu Vakaru Indijos, 
praleidžiant 4,480,000 galionui 
laike 90 dienu po to kai bus su
teiktas paskutinysis leidimas, 
kurie dabar ruosziami inteikti 
aplikantams, pranesza War 
Production Board.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

5-tas KARES
PASKOLOS VAJUS

Birželio 12 Iki Liepos 
8tos D.

Ar Žinote Kad. . .

§ Szirdis žmogaus plaka po 
70 kartu ant minutos, arba po 
2,500,000,000 per žmogaus am- 
ži.

§ Chile, Pietinėje Ameriko
je, iszkasa kas meta tiek vario 
kiek visose Suv. Valstijose.

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

Szv. Marijos

Panos Marija 
Antano isz

os.

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.

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

Kožnas privalo pirkti Bonus 
— Bonai padės musu vyrukams

Szv. Sakramento.
Tamosziaus.
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

Panos Marijos. 
Ranžanczius prie 

kalbamas. 
Litanija prie Szv. 
Litanija prie Szv. 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano. 
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. . įp UŽtikrinS H1USU LaiSVe!!! TO-

Szv' Sak' del Dede Samas sako: Amerika 
turi būti drūta! Pirkite Bonus 
su kožnu centu kuri galite su- 

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa. CZedint!!! ___

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt. 
Ministran turas.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
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IKIMAS
Kanadiszki Studentai Mokinasi Kariszkiimo

PONAS akamanas Kristijo 
nas Taube sėdėjo savo 
aptrintame, senei jau juo

da skūra aptrauktame minksz- 
ta-suolyj ir jeszkojo ko tai 
priesz save iszsklaidytuose pa
geltusiose popierose. Ant mė
lynos jo nosies kabojo platus 
a'kulioriai.

Buvo isz jo tikrai stebėtinas 
žmogus, tasai ponas akamanas.

Atokiai nuo jo stovėjo dva
ro pasiuntinys, baimingai lai
kais pažvairiuodamas per kro- 
teles senoviszkojo 'bituko. Sto
vėjo kaip striuna nuleidęs že
myn rankas ir laukdamas pono 
akamano prisakymo.

Taip stovėjo jau gana ilgo
kai o ponas akamanas nei net 
galvos nenorėjo pakelti. Paga
lios in pasiuntinį pasižiurėjo 
ir atsiliepe rimtu paliepianezm 
balsu:

— Tu čigonu man czionai ne- J 
apkensi, supranti?!

Pasiuntinys nei nesukrutejo, 
tylėjo.

— Ar tu Tutkas ar kas? Tu 
čigonu czionais neturėsi laiky- ' 
ti, liepsi juos iszvaryti isz musu 
apylinkes. Ar girdi?

Pasiuntinys vela nei nepasi- , 
judino.

— Asz liepsiu tave iszmesti, 
— suriko ponas akamanas isz- , 
vestas isz kantrybes pasiunti
nio tylėjimu.

— Kaip szviesiausiam po
nui patinka — atsake pasiun
tinys, bet čigonai vis tiek pasi
liks aržuolyne.

— Ka? Pasiliks? Kad ir asz 
nenoriu? — supyko ponas aka
manas. — O tai butu istorija! 
Ar tu žinai su kuom tu kalbi?!

— Čigonai aržuolyne pasi
liks, kartojo — ramiai pasiun
tinys, — kadangi szviesi kuni
gaiksztiene bus pati Krikszto 
motina naujai gimusiam čigo
niukui. Todėl čigonai aržuoly
ne pasiliks.

— Ar isz proto iszejai, ar ka?
— suriko ponas akamanas.

— Visai ne, bet tokia jos 
szviesy’bes valia, — atsake isz- 
didžiai pasiuntinys.

— Ar manai, parsze, kad asz 
leisiu ka tokio panaszaus sau 
pasakyti? Asz? Tai tu labai ap
sirinki! Supranti? Tuojaus ei
nu in pili ir tenai kalbesiu su 
ponia kunigaiksztiene. Dar ko 
czionai reiketu! Szviesi ponia 
turėtu būti tiems skurdžiams 
Krikszto motina?! Kur tu tai, 
beproti, girdėjai? Na, maniau, 
kad tu esi protingesnis bet ma
tau kad kvailas kaip stalo ko
jos.

Stalo kojos stovėjo ramiai 
ant savo vietos. Ponas akama
nas negalėjo isz piktumo net 
atsigauti. Jeszkojo suramini
mo savo tabakierkoje, daužė 
kumszczia in stata, perverto vi
sas popieras ant biurko, pagar 
lios atsistojo ir suriko ant su
akmenėjusio beveik nuo ilgo 
stovėjimo pasiuntinio.

— Juk asz pats apie tai per-) 
sitikrinsiu, supranti? Juk asz 
apie tai persitikrinsiu o jeigu 
tas nebus teisybe, tai tegul ta
ve Dievas laiko savo globoje. 
Girdi ?! — O dabar: marsz!

Ramiame Chiniszkame salio- 
ne, turineziame gražiausia isz- 
veizda priesz dvaro stones sė
dėjo viena Lapkriczio suniuru-

Bet kad manos klausytu, 
Tai daugiau gero padarytu, 

Apsigauti nesiduotu, 
Pakajuje gyvuotu, 

Pinigu turėtu, 
Ir linksmi butu.

O užteiks gerai, 
Net bus aj ja j!
* * *

Jus vaikai kai]) ne vyrai, 
Pasirodote neiszmaneliai, 

Kai]) isz kur mergina pribuna,
Tai kaip ruja atsibuna.

Tuojaus subėgate,
Nąrsunais pasirodote, 

Kaip gaidžiai skersuojate, 
Pliauszkiate kai]) iszsižiojate. 
In viena pleisa kaip mergina 

pribuvo,

bėjo mokytojas.
— Bet miszke jie, nežiūrint' 

to, turbūt visai nereikalingi ir 
tenai anų nematome — kalbėjo 
miszko sargas — kur jie pra
važiuoja, tenai visados atsi-, 
randa daug ugneviecziu o rot-1 
kareziais palieka ir arszesnius! 
atsiminimus.

— Praszau jusu, kas su jais 
padaryti ? — kauše ponas už
veizdetojas. — Deszimts sykiu 
juos pavarysi, iszguisi ir de
szimts sykiu jie sugrysz: ge
riausiai in tai visai netemyti, 
ar jie yra ar ju nėra. Kas ten 
man apie juos galvoj?

— Ponas užveizdetojas turi 
teisybe, — kalbėjo kunigaiksz
tiene, besisupdama minkszta- 
suolyj ir gerdama arbata.— Vi- 
siszka teisybe, taip galiu pasa
kyti, kad jaueziu prisiriszima 
prie tu biednioku, už tai-gi ir 
nusprendžiau liktis čigoniuko• ° ] 
Krikszto motina.

— Ponas akamanas Taube,— 
pranesze tarnas.

Ponas akamanas inejo žemai 
besikloniodamas. Niekas ant jo 
neatkreipe atydos, sustojo su 
nusižeminimu prie duriu, kuni 
gaiksztiene tuo tarpu toliau 
kalbėjo.

— Nusprendžiau liktis Krik- 
szta-mote tam čigoniukui, ku
ris antai neseniai gimė aržuo- 
Ivne. • <

— Tobulas darbas, szvie- 
siausioji ponia, — kalbėjo tuo

L. Į perimtas kunigas.
'I — Nors bus bent kokia zo- 

i bova, — pridūrė ironiszkai 
miszko sargas.

Kun i ga i kszt is f legmat iszk a i 
su pirsztu barabanijo in Įauga.

Akamanas Taube stovėjo 
prie duriu kaip nesavas.

— 0, musu ponas akamanas!
— suszuko kunigaiksztiene.

— Szviesiąusioji, — sumur
mėjo ponas Taube.

— O, tegul ponas sėdasi, — 
ar žinai ponas, rytoj apvaiksz- 
cziojame iszkilmybe, cigonisz- 
ka Krikszta — kunigas klebo
nas apkriksztys, asz busiu 
Krikszto motina, — ponas ži-'uiu.

■ nai, kaip asz isz to linksma!
— Žinau ir tikiu, bet tai labai gerai, Miszka ? 

stebėtinas atsitikimas, szviesi 
ponia, bet praszau. ..

— Ponas akamanas nemyli į 
i čigonu — praszne'ko užgaunan- kalauja? 

ežiai kunigas klebonas.
— Sutinku su ponu Taube,— nia.

— Tai buvo per Visu Szven- kalbėjo miszko s irgąs, — mest — Bet vis-gi, Miszka, juk ji 
tu diena. Atėjo pas mane cigo- ant to žiūrime kiek tai skeptisz- ko nors neturi.

kai.
— Nieko nekenkia, — szviesi' — Visztos su makaronais, — 

ponia, nekenkia — kalbėjo už- juokėsi kunigaiksztiene.
veizdetojas—- no r hits musu pa-, —Taip, to neturi, bet isz 
žiūros nesutinka. ,kur ji vargdiene tai ims.

— Sutaikinsime juos su kor-( — Pasiimk tad viszta pats.

Vis Negerai Kviecziu Gamybos
Tikslas

Sveczias hotelyje isz ryto 
adbego pas 1 o c n i n i n k a 
szaukdamas:— Da man taip 
neatsitiko kaip szianakt! 
Per visa nakti gulėjau ant 
negyvos blusos!

Locnininkas—Jaigu pasti
po tai negalėjo tamistos kan
džiok

Sveczias:—Ar taip! Bet 
neturėjau ramybes per visa 
nakti, nes man nedave ramy
bes ir atsilsio, tukstaneziai 
kitu blusu kurios atėjo ant 
negyvosios laidotuvių.

SI popieti maža szeimyna.
Pati kunigaiksztiene bovijo- 
gaspadine. Kunigaiksztis sesi

dėjo prie lango rūkydamas ci
garą neatkreipdamas atydos 
ant kalbu kilusiu prie stalo. 
Buvo tai draugija labai sumąi- 
szyta; dvaro užveizdetojas 
Tausli, žemas riebus vyriszkis, 
paskui klebonas Razlas, links
mas kaimietis su amžina szyp- 
sena ant veido. Kregžde, nuola
tos nusižeminęs mokytojas, vi
suomet besiklonlojantis ir besi
teisinantis nežinodamas pats 
kodėl, liesnykas (miszko sar-Į 
gas) Fuchs, kuris, matomai,j 
labai ko tai nerimavo ir butu! 
sau labai noriai užgrajines ant 
savo numylėtos triubeles bet to 
negalėjo tokioj draugijoj pada
ryti.

Kunigaiksztis regis nieko 
sau nedare isz tos visos draugi
jos susirinkusios 118§ kitfelDS 
kalbant szvilpavo ir žurejosi 
sau in stones, paskendusias ru
denio miglose.

Pati kunigaiksztiene dalijo 
susirinkusiems arbata.

Kalbėjo taigi kunigas klebo
nas.

— O buk tai szviesi kuni
gaiksztiene nežinojo kaip tie 
čigonai rūpinasi apie Vieszpa- 
ti Dieva. Vakar pats atėjau 
prie ju su visai kitokiais persi
tikrinimais.

— Kas su kunigu geradeju 
atsitiko? — klausė nusiszypso- 
jant kunigaiksztiene.

nas, nępasake nei a, nei b, ir 
padėjo guldeną ant stalo. “Ko 
norite?” paklausiau gana asz- 
triai. “Tai yra ant Misziu, go
dotinas kunige, rytoj turime 
Užduszines. ” Tai tas mane per
ėmė. “Pasidėkite tai sau,” pa
sakiau, “jums tas daugiau rei
kalingas negu man. Pasimelsiu 
ir už jusu numirusius per ryt 

Įdienos alielnas maldas. Eikite 
sau su Dievu!” “O ne, gynėsi 
čigonas, godotinas kunigas vi- 

!sai nepasimelstu o asz noriu 
1 idant atlaikytum Miszias už 
musu mirusius, o godotinas ku
nigas kitaip nelaikys.” Paliko 
guldeną ant stalo ir nuėjo. Ma
tote taigi ponai, kad nepaisant 

. geriausiu noru negalėjau jam 
guldeno sugražinti ir turėjau 
atlaikyti Miszias, — pridūrė 

. kunigas klebonas gerdamas ar
bata.

Į — Man taip pat rodosi, kad 
Pirkie U. S. Bonus Sziadien! tai ne toki pikti žmones, — kal

Kanadoje yra privercziama kariszkas mokslas visu stu
dentu kurie lankosi in universitetus. Po užbaigimui mokslo 
buna siuncziami ant kares lauko kaipo pulkauninkai ir kiti 
virszininkai.

szta-dukte?... — klausė kuni
gaiksztiene saules apsvilusio, 
stovinezio po balkonu vyrisz- 
kio, kuris nužgydamas rankom 
kepure, žiurėjo augsztyn su ne
paprastu savo dėkingumu.

— Dekavoju szviesiausiai 
poniai, — atsake Miszka, — lai
kosi gerai, kaipgi turėtu būti 

•» t

kitai]) ? tokia laime.
Kunigaiksztiene stovėjo ant 

balkonu pasirėmus ir rūke pa- 
perosa. Tai 'buvo penkiomis 
dienomis po Kriksztui. Kriksz- 
tas atlikta iszkilmingai, niekas 
kaime niekados neinate ko pa- 
naszaus. Ciigonaite isztikro per 
Krikszta apturėjo vardus Ma
rija Eugenija, visas čigonu bū
rys buvo gausiai apdovanotas o 
maža cigonkaite regis gavo at- 
mineziai kelis desetkus duka
tu.

Turime būti teisingi. Miszka 
'visiszkai nejeszkojo malones 
pas kunigaiksztiene. Tiktai ne
tikėtai kunigaiksztiene ji pa
mate prie szabalbonineš tvoros 
stovinti ir pati ji pasiszauke. 
Stovėjo čigonas, tarytum ji kas 
butu karsztu vandeniu apliejes. 
Buvo tai isz teisybes patogus 
vyras, suaugės, su juodais
ūsais.

Kunigaiksztiene pute nuo 
saves mėlynus durnu debesė
lius ir su pasigrožėjimu žiurė
jo tai ant čigono, tai vėl ant 
geltonuojancziu medžiu virszu-

— () motina taippat laikosi

— Taip, visai gerai, — at
sake ramiai užklaustas.

— Turi visko, ko tik sau rei-

— Visko, szviesiąusioji po-

— Nežinau, szviesiąusioji.

Washington — War Food 
Administratorius Marvin Jo- 

Tuojaus vakaruszkos atsibuvo, nes pranesze, kad 1945 metu 
O kada su viena sutarė 

apsiporuot,
kviecziu derliui numatoma vi
same kraszte apsėti nuo 67 iki 

Kitos net marszkihius pradėjo 70 milijonu akru. Sziu metu 
kviecziu derliui maždaug buvo 
apsodinta 67 milijonai karu-gi 
1943 metu derliui — 55 mil. ak
ru.

peroso.
Miszka jau negirdejo, buvo 

per toli.
* * *
(Bus daugiau)

Kurna Baltruviene dagirdo,
Tik vargsze susirgo,

Tai negalėjo papieszti, 
Kad apie tai daneszti.
Tai asz ja užvaduosiu, 

Apie kėlės merginas paduosiu, 
Viename pleise merginos 

keturios,
Bet vaikine, niekam netikusios, 

Viena kita pravardžiuoja,
Ir nuolatos kolioja.

Kožna turi varda kitokį, 
Kad tiktai viena antrai 

iszjuokti,
Tiktai viena tarp ju davadna, 

Toji tykiai pasielgė visada. 
Mat vardo del jos neisz- 

pikiuoja,
Norint suėjusios mirdikuoja, 

Tegul tik mano kūma pasveiks, 
Tai ji su koezelu užteiks,

sau pleszt, 
Vyrucziai tokiu merginu 

saugokitės, 
Nuo ju szalinkites, 

Ba tokios greit prisikabina, 
Ir pas vaita nusivadina.

Ne taip kaip reikia, 
Paskui angy k, 

Šuneliu vadvk, 
Isz palengvo prie to imkitės, 

Nesiskubinkites,
Ba žinote priežodi: 

Greitas darbas, 
Pypkis kreivas,

Kas staiga i, 
Tai vis negerai.

Tieji ka kaula nesutikimo 
numėtė, 

Sziadien nuo to visko atsikratė, 
Nuo visko rankas krato, 
Ba bus szlektai mato. .
Per nekuriu kvailysta, 

Daug nukenezia Lietuvysta, 
Ir ant turto ir ant vardo, 

Kad nemokėjo vesti to puikaus 
darbo.

Oj vyrucziai, negerai, 
Apsirikome labai, 

Szlektai viską pradėjome, 
Ir kaip? Ne vienas nežinojome.

Sziadien nieks neiszpuola 
padaryti, 

Tiktai reikia nuo visko 
atsikratyti, 

Nuo tuju patrijotu atsikreipti, 
Ne in ta szali nežiūrėti, 

Ba ka jie daro, 
Tai vis del savo labo, 

Turite savo bažnyczias ir 
kunigus, 

Malsziai sėdėkite tai geriausia 
bus, 

Ba isz tokiu riksmu nebus 
naudos, 

Viską szuo nunesza ant 
uodegos.

Gal kas ir pasakojo, 
“Tas Taradaika kvailys,”

§ Rusija neteko apie 17 mi
lijonu savo gyventoju laike 
antros svietines kares.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 

I laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! 1

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiazku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas 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 Salamono Nose.

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

VISOS TRYS 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Padarys Paredka Po Musziui

tomis, ne tiesa? — insimaisze Žiūrėk tenai po tvora purtosi j 
juokdamos kunigaiksztiene. (viena, yra gana riebi, sugauk

— Parink t i na i
nia, labai gerai! — džiaugėsi vo paežiai, 
miszko sargas. — Čigonai, tai 
taipgi žmones o kaipgi...

— Taip, bet jie nekortuoja— kunigaiksztiene. — Juk asz tau
atsiliepe ironiszkai prie lango galiu duoti viena viszta. Kok- 
kunigaiksztis. sai tu paikas! Na, susigauk ir

neszkis sau!
Su neapsakomu mitrumu

niena, yra gana riebi, sugauk 
szviesi po- ja ir iszvirk su makaronais sa-

Miszka nedryso tai daryti.
—• Na, ko stovi? — juokėsi

Kortuota.
— O kaip vadinasi laimingas

tėvas? — paklausė po valande- szoko Miszka prie tvoros, ąpau- 
lei užveizdetojas. gusios

— Vadinasi Miszka, — at- skaitė dar penkių o jau viszta 
sake klebonas, — vaikas v 
sis kaip szviesi ponia, Marija,1 žinamai. Kunigaiksztiene 
Eugenija. ..

Kalba isznyko bekortuojant.* * *

szabalbonais ir nesu-

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.

adin-Į pranyko jo pažastėje, nesugra- 
gar-

džiai sau juokėsi.
— Moki tu taip labai gerai 

daryti! — szauke in Miszka, 
— Ka ten veikia mano Krik- numesdama gala surūkyto pa-

Szitie vyrai, susidedanti isz kareiviu, civiliszku gyven
toju ir Amerikoniszku aficierin: Majoras John C. Diggs, 
Kapitonas Allan Westervelt, Majoras Benjamin Schein- 
man ir Lieutenant Stephen Ware eis paskui kareivius ka
da musziai paliaus, padaryti paredka miestuose ir kaimuo
se ir valdys visus veikalus. Szitie vyrai jau lavinasi ant to
sios užduoties Anglijoj, kad galėtu apimti savo dinstus.

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!



Žinios Vietines Naujas Ginklas “Bazooka.”

' — Ketverge pripuola S.S. 
Petro ir Povylo, apasztalu.

— Utarnirike, 7:30 vai. ry
te, ant Beadingo geležinkelio 
iszkeliavo du vyrukai in tar
nyste, Paul J. Boss ir Frank A. 
Selgratli.

— Lietuviu Moterių Drau
gavę laikys savo pikniką Ne
dėlioję, Liepos-July 23 d., 1944 
ant Marcziulioniu fanuos, Lo
cust Valley. Tikietai parsiduo
da po viena doleri.

t Petras Varanaviczius, nuo 
17 N. 9tos uly., likos sužeistas 
per nupuolimą anglies butlege- 
rineje skylėje, netoli Steelso, 
praeita Petnyczia po-piet ir mi
re Subatos vakara Locust 
Mountain ligonbuteje. Velionis 
gimė Lietuvoje, atvyko in Suv. 
Valstijas 35 metus adgal. Pali
ko paczia Benedikta, sunu Fra- 
na kuris tarnauja kariuomenė
je taipgi 3 seseres Lietuvoje. 
Laidotuves atsibus Ketverge 
ryta su apeigomis Szv. Juozapo 
bažnyczioje 9 vai. ir bus palai
dotas parapijos kapuose. Gra- 
borius L. Traskauskas laidos.

SHENANDOAH, PA.
— Ponia Teofile Czesonie- 

ne, 234 E. Arlington uly., ana 
diena aplaike žinia isz karisz- 
ko departamento buk jos sūnūs 
Edvardas Czesonis likos su
žeistas laike muszio Italijoj. 
Czesonis likos paimtas ant tar
nystes Vasario menesi szimet.

— Praeita sanvaite ap- 
yaiksztinejo savo 25 metu si
dabrines sukaktuves vedusio 
gyvenimo ponstva Vincai Sze- 
pinai isz Zions Grove, aplaiky- 
dami daug linkėjimu nuo savo 
pažystamu ir giminiu. Ponstva 
Szepinai turi duktere Alberta 
kuri randasi Detroite ir Aldo
na namie.

Prezidentas Nusiuntė
Kareiviui Pyraga

Shenandoah, Pa. — Mrs. Kat
re Kantner, isz Ringtono, nu
siuntė prezidentui Rooseveltui 
5 dolerius kad nusiunstu jos sū
nui Donaldui pyraga (keiksa) 
ant jo varduvių kuris randasi 
kur ten Francijoj. Prezidentas 
ne tik nusiuntė pyraga bet su
gražino motinai 5 dolerius su 
gerais velinimais jos šuneliui 
ir paliepė aficieriui po kuriuom 
Donaldas tarnauja, kad prista
tytu pyraga in jo rankas.

Paskirstymas Maisto

Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio—
Baudoni ženkleliai nuo A8 

iki W8 dabar yra geri ant ne- 
aprubežiuoto laiko.

Maistas bleszinese — Mėlyni 
ženkleliai A8 iki V8 dabar yra 
geri ant neaprubežiuoto laiko.

Czeverykai: — Eroplaninei 
ženkleliai nr. 1 ir nr. 2 dabar 
yra geri ant neaprubežiuoto 
laiko.

Reikalinga Mergina
Kuri moka raszyt ir skaityt 

Lietuviszkai, mokytis statyt;/ 
Ii taras ant Linotype maszinos 
musu spaustuvėje. Atsiszauki- 
te in “Saules” redakcija tarpe 
4:30 ir 5 valandos po piet.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Naujas Amerikoniszkas ginklas vadinamas “bazooka” 
kuri dabar naudoja Amerikonai Europoje, yra peržiuromas 
per senatorius, Washingtone įr užtvirtintas kaipo naudin
gas ginklas.

SZEIMYNA DVASIU

Apsigyveno Name Po 
Iszvažiavimui
Locnininko

Evanston, Ill. — Gyventojai 
ant ulyezios Bryant avė., nesi-i 
tikėjo idant kas gyventu name 
kuri apleido locnininkas iszva- 
žiuodamas kur kitur o name ap- 
sigaspadoriautu szeimyna dva
siu. Kaimynai žinojo kad loc
nininkas iszvažiavo bet ana 
diena, nemažai nusistebėjo kad 
tuszcziam name iszgirdo bala
dėj imasi duriu, atidarant lan
gus ir rodos kad kas laipioja 
trepais.

Praneszta apie tai palicijai 
kuri pribuvo isztyrineti prie
žastį tuju balsu. Palicija rado 
duris atidarytas bet raktas ra
dosi skylutėje isz vidaus. Jesz- 
kojo ant virszaus, skiepe ir kož- 
nam kamputyje bet gyvos dva
sios nerado. Bet nemažai nusi
stebėjo kada pamate kuknioje 
užtiesta stala ir torielkas del 
keturiu žmonių o ant pecziaus 
visokį puodai rodos kad gaspa- 
dine ketino virti valgi bet likos 
keno iszbaidyta. Visam name 
iszrode ir buvo davadai kad 
kas jame gaspadoriavo; buvo 
czystas ir viskas radosi pared- 
ke. Nors palicija nieko nerado 
bet turėjo prijautimą kad na- 
mieje kas tokis radosi.

Apleidę “dvasiu narna,” pa
licija vela iszgirdo baladojima 
duriu, žingsnius ir kitokį pap
rasti naminiai balsai.

Ant Meiles Nesiranda 
Gyduolių

Bedford, Va. — Jonukas 
Shurak datyre kad tikra meile 
niekados ne yra pasekminga o 
taipgi persitikrino kad nepro
tingu dalyku yra jeigu szauke- 
si pagelbos kokio tai “dakta
ro” ant suradimo dingusios 
meiles. Jonukas mylėjo mergi
na isz artimo miestelio bet toji 
buvo baisiai atszalus priesz ji.

Ka daro Jonukas? Kas tokis 
darodino jam kad nusiduotu 
pas “daktara” Barassetti ku
ris parduoda meilingas gyduo
les. Jonas iszpilde “daktaro” 
rodą koteisingiause, kaip nau
doti gyduoles bet vaisiaus ne- 
apturejo ant sužeistos szirdies 
ir nuėjo in palicija jeszkoti pa
gelbos.

“Daktaras” Barassetti likos 
aresztavotas ir nubaustas ant 
50 doleriu už daktaravima be 
diplomo.

Skaitykite “Saule”

’■SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Gerdavo Per Visa 
Meta

Milwaukee, Wis. — Franas! 
Kujavskis visai nedirbo tiktai, 
per visa meta gerdavo ir ne-l 
duodavo nieko ant užlaikymo 
paezies ir vaiku. Todėl vargsze 
buvo priversta jeszkoti persi
skyrimo nuo tokio girtuoklio. 
Sudžia nedave persiskyrimo 
tiktai privertė Frana idant pa
liautu gėrės ir eitu in darba.

Tvirtas Tikėjimas
Ja Iszgyde

ti-

Turėjo Prisiegt Stovė
damas Ant Biblijos

Harrisonville, Pa. — Mrs. 
Emilija Kistler užvede teismą 
priesz savo vyra už nedora pa
sielgimą su ja. Karta kada jos 
vyras parėjo namo apie tre- 
ežia valanda ryte, iszmete ja 
isz lovos, padėjo didele Biblija 
ant grindų, paliepė moteriai 
atsistoti ant jos ir prisiegt kad 
tik ji viena myli ir jog niekad 
neapgaudines. Da ir kitokiais 
budais privertinejo savo pa- 
cziule ant parodymo savo mei
les del jo, pasielgdamas su ja 
gyvuliszkai. Kelis kartus 
degino karsztu pokeriu ir 
kirpo jos plaukus trumpai.

ap- 
nu-

Nežinojo Kad Nesze 
Savo Mirusia Paczia
Lenoxville, Tenn. — Palici- 

j antas Duhring eidamas netoli 
tilto prie upes Tennessee likos 
paszauktas in pagialba del ne- 
szimo lavono moteres kuri pa
pilde savž adinsta per nusiskan- 
dinima. Kada gailės pulkelis 
susilaikė truputi ant atsilsio, 
palicijantas, perimtas akyvu- 
mu, pakele paklode nuo mote
res veido ir net suriko nuo per- 
sigandimo nes pažino motere j e 
savo paczia, 24 metu amžiaus. 
Nuo kokio tai laiko toji porele 
gyveno tarpe saves nesutikime 
ir tas buvo priežastim savžu- 
dinstos.

Baka Motere Isztekejo 
Už Kincziko

Seattle, Wash. — Mock Link 
Han, 24 metu, Kiniszkas biz
nierius ir Miss Daisy Block, 22 
metu, kuri mokino Kinczikus 
Krikszczioniszko tikėjimo, taip 
iszmokino savo studentą kad 
ana diena isztekejo už jo. Han 
yra mokytu žmogum ir gana 
turtingu.

30 Metu Kalėjimo Už 
Sudeginimą Paczios

Zedikar, N. Mex. — Doran 
Yoder, kuris sudegino savo pa- 
ezia, praeita meta, sziomis die
nomis likos iszrastas kaltu per 
džiure ir apkaltintas ant 30 
metu kalėjimo. Yoder nesutik
davo su savo paczia kuri buvo 
už ji 20 metu vyresne o jis buvo 
tik 32 metu amžiaus ir geisda
mas atsikratyt nuo senos bobos 
aplaistė ja gazolinu ir uždege. 
Motere mirė baisiose kaneziose 
bet priesz mirti da spėjo pasa
kyt kas ja uždege.

Szirdis Ant Deszines
Puses, Per Tai Isz- 

liko Gyva

Boston, Mass. — Laike szau-, I 
dymo tarp palicijos ir keliu 
banditu Kriksville, Mrs. W.j 
Wilson likos pataikinta per 
viena lekenezia kulka in kairi
ai szona krutinės. Daktarai li
gonbuteje stebėjosi kaip moto
re gali gyventi su perszauta 
szirdžia bet kada padare ant 
jos operacija, persitikrino kad 
moteres szirdis radosi ant de
szines puses o ne ant kaireses 
ir tokiu budu likos iszgelbeta
nuo mirties.

Indijonai Tiki In 
Raganas

Centerville, Nev. — Devy
niolikos metu mergaite, White'skiriant tuju 20 tukstaneziu 
Lillie, pabėgo nuo savo sztamo doleriu, buvo jis uždraudęs sa- 
Indijonu, kurie geide ja nužu- vo gyvastį ant 8,000 doleriu 
dyt, už tai, kad buvo nužiūrėta j kuriuos tai pinigus dabar nu-

New York, — S zirdingai 
kedama kad maldos ir pasi- 
szventimas po globa Szv. Anta
no ja iszgydys, iszsipilde trosz- 
kimas Malvinos Bonuttelos ku
ri negalėjo paeiti per szeszioli- 
ka metu. Motere buvo be val
džios ant vienos kojos nuo 28 

Įmetu ir nuolatos buvo privers
ta gulėti lovoje, melsdama Die
vo ir Szv. Antano idant sugra
žintu jai sveikata. Ana diena
pajuto kad koja adgavo savo j kaipo ragana. Jau buvo pa- j siuns del motinos, 
pajiegas ir buvo tvirta kad ga-: rengti innagiai del jos kankini-! Tasai žmogus aplaikydavo 

mo, jau artinosi laikas nusilei-’nuo kompanijos burda ir priė
jimo saules, po kuriam ketino glauda, priek tam pats taisė 
atlikti baisės kanezias bet jai'sau czebatus, skalbė drapanas, 
pasisekė iszbegti isz abazo. Ne- kirpo sau plaukus ir skutosi, 
laiminga bego per ketures nak- negere ir neruke* 
tis ir dienas, pakol gavosi pas
valdiszka Indi jonu agenta, ku- te motinai ir seseriai in tėvynė 

i ris ja nusiuntė in prieglauda! 17,000 doleriu už kuriuos tai pi- 
I del Indijonu in Arizona. I nigus ketino pirkti 200 margu

les vaikszczioti. Atsikėlus isz 
lovos pradėjo žengti palengva 
ir su džiaugsmu persitikrino 
kad isztikruju sugryžo valdžia 
in koja. Sziadien vaikszczioja 
be pagelbos kriukio, kaip kož- 
na motere. Daktarai tuom ste
bėtinu iszgydymu yra nusiste
bėja.

Dede Šamas Sako: AmerikaTuri Būtie Drūta!

ff hoMB!

9
That’s why there’s a Fifth War Bond drive on 
now, a drive in which you’re needed to support the «

K ^That’s the way I like to see them,” said Gen.
1‘ MacArthur when he saw the rows of dead Japs

in the Admiralty Islands. In this war—the men on the fighting fronts who are facing the
costliest, crudest war of all time—■ 
our boys must fight with savage 
fury. Kill or be killed! And on how 
well each’ plays his part depends the 
lives of many of his buddies.

Here on the home front, tocį just 5mwar loan

most treacherous forces Americans 
have ever met in combat. We on the 
home front can’t let them down—and 
we won’t. So resolve now to at least 
double your Bond buying in the 5th 
War Loan drive. This is the time to

cheering the attack q$ isn’t enough. do better than your best.

Bad Me Mad/- BUYMORETHAN-BEFORE
Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie

Su Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt!

TIKRAS SKUPUOLIS

Per 10 Metu Maitinosi 
Po $1.35 Ant Menesio;

Surinko $20,000 .

Kansas City, Mo. — Lenkisz- 
kas darbininkas, kuris dirbo 
prie aliejiniu szuliniu, vardu 
Mikolas Hirak, per deszimts 
metu praleisdavo tiktai viena 
doleri ir 35 centus ant menesio, 
kaip pasirodė po jo užmuszi- 
mui per trūkimą gazinio pe- 
cziuko namie. Per deszimts me
tu, nuo 1917 lyg 1927 uždirbo 
jis po $102.70 ant menesio ir 
per taji laika surinko 20 tuks
taneziu doleriu.

Donald Carson, miesto ad
ministratorius, peržiūrėdamas 
likusi turtą Hirako, persitikri
no kad jis kožna menesi padė
davo in banka po $101.35. Isz-

Keliolika metu adgal nusiun-

lauko ir apsigyvent tenais ant 
senatvės, mane dirbti lyg 50 
metu po tam važiuoti in tėvynė 
bet neusilauke tuju metu, nes 
likos užmusztas kada turėjo 44 
metus.

Ir ant ko tasai visas turtas 
[grisidave? Vargino savo kuna, 
dirbo kaip jautis ir nepasinau
dojo isz jo.

Uždaryta Namie Per 
42 Metus

Bridgeport, Vt. — Mrs. Jane 
Landerman, kurios vyras turi 
turto ant 80 tukstaneziu dole 
riu, buvo uždaryta namie per
42 metus per savo vyra. In taji 
laika ji neturėjo savo rankoje 
ne dolerio, niekados negalėjo 
apleisti savo stubos, neturėjo 
moteriszkos skrybėlės, žodžiu, 
nieko nemate kas ant szio svie
to randasi isz naujausiu iszra- 
dimu. Priežastis tokio pasiel
gimo vyro nedažinota. Motere 
užvede skunda ant persiskyri
mo kada ja paliuosavo isz tojo 
nelaisvės namo.

Y *
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SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa-

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.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunua numirėlio. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiama 
reikalams. Telefono Numeras 78.
S2O W. Centre St., Mahanoy City

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!


