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Isz Amerikos
■■ »

Dewey Iszrinktas Re- 
publikonu Kandidatu 

į Ant Prezidento
Chicago — Republikoniszki 

delegatai susirinkia ant Repu- 
tlikoniszkos konvencijos, isz- 
rinko Thomas Dewey kaipo 
savo kandidata ant prezidento, 
kuris yra tik 42 metu amžiaus 
ir yra tinkamas žmogus ant to
jo garbingo dinsto; gyvena jis 
New Yorke. Ant vice-preziden- 
to iszrinktas kandidatas John 
W. Bricker, isz Ohio. Dewey 
yra populariszku žmogum ir; 
geru politikierių.

Kariszki Vadai Duoda Savo Raparta

Skaitlis Užmusztuju
Vėtroje, Didinasi

Pittsburgh, Pa. — Paskuti
nėje vėtroje, kuri atsibuvo ke
liose valstijose, žuvo 154 žmo
nes, pagal paskutini apskaity- 
ma ir skaitlis vis didinasi o su
žeista daugiau kai tūkstantis, 
Bledes padaryta ant daugiau 
kai trijų milijonu doleriu. Vir
ginijoj likos užmuszta 108 o 
Pennsylvanijoj 43.

Burdingierius Nužudė 
Kūdiki Kad Tasai Per

Daug Verke
Boyerstown, Pa. — Padūkęs 

isz piktumo nuo kūdikio verks
mo, burdingierius Paskval Na- 
ttureno, būdamas ant burdo 
pas Angelina Racco, pagriebė 
verkenti kūdiki, prispaudė 
prie krutinės kad net sulaužė 
szonkaulius o kada kūdikis isz 
skausmo sukliko da labiau, rė
žė ypa su kumszczia kūdikiui 
per veidą ir užsmaugė.

Žudintojas metes kūdiki 
ant lovos apmalszinejo motina 
ir du kitus vaikus su kumszte- 
mis. Ant riksmo subėgo kaimy
nai ir palicija bet žudintojas 
pabėgo.

O, Tieji Liežuviai!
Yorktown, Md. — Henrikis 

Zimmerman, 26 metu amžiaus, 
gyvendamas su savo paczia per 
keturis metus, užbaigė savo 
varginga gyvenimą per nusi- 
szovima. Žmogelis kalbėjo tan
kiai kaimynams buk negali il- 
giaus gyventi su savo paczia 
nes ji turėjo per ilga liežuvi ir 
nedave jam pasilsio, maldama 
juomi nuo ryto lyg vakaro. 
Žmogeliui taip dagriso labai 
kad nutarė nuo jo atsikratyt.

-----------□-----------
Alijentai paėmė Mogaung, 

Burmoje, kur daugelis Japonu 
gavosi in slaistas, apsiaubti isz 
visu szaliu ir daugelis likos už- 
jnuszta.

Kariszki vadai ana diena laike posėdi ir padavė savo 
raparta Washingtone apie paskutine invazija Europoje ir 
kas buvo per juos nuveikta. Ant paveikslo matome: Adm. 
Ernest J. King, Gen. H. H. Arnold ir Gen. Geo. Marshall.

Nužudė Paczia Su Plak
tuku O Pats Sau Per

sipjovė Gerkle

Newark, N. J. — Tamoszius 
Gaga, groserninkas, nužudė sa
vo paczia su plaktuku po tam 
atėmė sau gyvastį persipjauda
mas gerkle. Liūdinto j a tojo 
baisaus atsitikimo buvo gimi
naite nužudytos moteres, Olga, 
kuri atvažiavo isz Irvingtono. 
Teta iszsiunte Olga ant uly- 
czios idant apmalszytu rekau- 
janczius vaikus prie sztoro o 
kada sugryžo, rado teta gulin- 
czia ant grindų pasriuvus krau
juose, su perskeltu pakausziu. 
Tyrinėjimai parode buk Gaga 
pradėjo kvailuoti ir nekarta

“Baisus Banditas”
Pittsburgh, Pa. — Ana diena 

kokis tai gražiai pasirėdęs žmo
gus, prie j as prie stovinczios 
panos Franciszkos Sobieskiu- 
tes, pasilenke, capt už kaire- 
ses kojeles ir nutraukė... pan- 
tapli nuo jos kojeles kalbėda
mas: “Nesmagu man tai daryt 
bet turiu ji turėt. Dovanok 
man!’’ Su tais žodžiais bandi
tas dingo pirm negu Francisz- 
ka galėjo nuo dyvu atsikvotet.

Banditas tokiu budu “api- 
plesze” jau septinta mergina. 
Priežasties pavogimo kairiojo 
pantaplio nedažinota.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

kerszino atimti sau ir paežiai 
gyvastis.

Didelis Ėdikas

Glenside, N. J. — Ant laiky
tos czionais vakarienes keli 
svecziai iszsitare, katras isz j u 
suvalgys daugiausia. Tarp už 
praszytu svecziu atsirado ko
kis tai “Hungry Jim’’ isz Ne- 
warko. Tasai atsisėdo iszalkes 
prie stalo ir suvalgė sekanezius 
dalykus: tris visztas, 30 bandu
kių, kvorta agurku, tris tuzinus 
kitokiu bandukių, nepriskai- 
tant duonos. Kada atsitraukė 
nuo stalo da buvo alkanas ir 
nuėjo in saliuna ta viską nu- 
plaut su 28 stiklais. alaus ir 
paintuke arielkos. — Tokio 
gal niekas nelaikytu ant bur
do.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

I Alij entai
Lietuviai Paliuosavo 
Generolą Plechavicziu 
Isz Vokiecziu Ranku

—
Stokholmas, Szyedija — Lie- 

tuviszki partizanai (slapti pul
kai kareiviu) paliuosavo Lie- 
tuviszka generolą Povyla Ple- 
chavicziu kuri Vokiecziai keti-’ 
no iszvežti in nelaisve in Vo
kietija. Plechaviczius dabar; 
slapstosi Lietuvoje nežinomoje 
vietoj ir valdo Lietuviszkus 
slaptus pulkus ir renka naujus 
kareivius priesz Vckieczius.

Plechaviczius pasiprieszino 
Vokiecziams iszsiunsti ant 
frunto savo 14 batalijonus ka
reiviu in pagialba Vokie
cziams ir turėjo savo kariszka 
sztaba Vilniuje. Daugelis Lie- 
tuviszku aficieriu žuvo mu
sziuose prigialbedami Vokie
cziams.

Vitebsk Paimtas 45,000 
Vokiecziu Apsiaubti;

Randasi Slaistose
London — Vitebsk ir Zlobi

nas, Baltrusijoj, likos paimtas 
Panedelyje per Rusus. Dau
giau kai 45,000 Vokiecziu likos 
apsiaubti ir randasi slaistose 
isz kuriu gyvi neiszeis. Rusai 
taipgi apsiaubė Orsha, Mogile
va ir Babruiska kaipo ir dau
geli vietų Finlandijoj kaipo ir 
paliuosavo 1,700 miestu ir mies
teliu isz Vokiszku ranku. Liku- 
cziai isz 45,000 Vokiecziu, ku
rie radosi prie Vitebsko, likos 
visiszkai isztremti. Daug ka- 
riszko materijolo likos paimta 
kuri paliko bėganti Vokiecziai 
palikdami taipgi ir szimtus už
musztuju kareiviu paskui save.

Daro Paredka
Cherbourge

i

Rusai Paėmė Daug Miestu Fin- 
landijoj; 73,122 Angliku Žuvo 
Italijoj; Du Vokiszki Generolai 

Paimti In Nelaisvia
Rusai paėmė Minską po smar-iFrancuziszkas Ministe-

ris Likos Nužudytas kiam musziui su didėlėms bledems del Vokie- 
London -Yhūippe Hennot, ežiu nuo kuriu taipgi paėmė 480 visokiu miestu 
*. *. ." J! p.\■ ..." ir miesteliu, kaipo ir paėmė daug visokiu gink- 

nužudytas Panedelio nakti per ,,
keliolika nežinomu vyru kaip lu. Du Vokiszki generolai gavosi in nelaisve ir 
rodos Francuziszkus patrijo- v |j tnĮ(Stancziai kareiviu. Visa 12 divizije likos 
tus nes jis laike szah Vokiecziu! J

iszblaszkinta in visas puses. Rusai randasi tik 20 
myliu nuo Lenkiszko rubežiaus. Rusai taipgi su- 
szaude 68 Vokiszkus eroplanus ir apie 200 gink
luotu tanku. Rusai taipgi artinasi prie Finiszko 
rubežiaus ir eina ant Polotsko, Latvijoj.

ir dirbo del ju. Žudintojai in 
sigavo priverstinai in jo kam
barį paleisdami keliolika szu- 
viu in ji.

London — Angliszka karisz-Į 
ka valdžia apskaitė buk nuo 
kada Anglikai atplaukė in Ita
lija lyg paėmimui Rymo, apie 
10 menesiu adgal, 73,122 Ang- 
liku žuvo musziuose ir gavosi 
in nelaisve kaip: 14,331 likos 
užmuszta, 47,966 sužeisti ir 10,- 
825 nesurandama. In laika ke- 
turiu metu musziu Anglikai 
neteko viso 667,159 kareiviu 
užmusztu, 78,204 nesuranda- 
muju, 159,219 sužeistųjų ir 
270,995 paimtu in nelaisve.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Laivas Su Japoniszkais Nelaisviais

Signalistas duoda ženkli laivui kur turi atplaukti su Japoniszkais nelaisveis kurie 
likos paimti po musziui Wakie saloje, prie Naujos Guinea, kada toji sala likos bombar
duota per Alijentus ir daug Japonu likos užmuszta.

London

In dvi sanvaites 24,162 Amerikoniszki ka
reiviai likos užmuszti, sužeisti ir paimti in nelai
sve o Vokiecziu apie 70,000 kareiviu.

In dvi dienas laiko Rusai paėmė Orsha ir 
dabar muszasi viduryje miesto Mogileve, kuris 
puls bile valanda in Rusu rankas. Minskas, Le
pe ir Polotsk taip kaip paimtas Musziuose prie 
Vitebsko likos užmuszta 10,000 Vokiecziu ir pa-
imta in nelaisve 20,000. Ant Finlandijos frunto 
Rusai turi didele pasekme. Badai Finai užsispy
rė kovoti toliaus priesz Rusus ir nepasiduot. Vo
kiecziai prižadėjo juos szelpti visame. /

Alijentai pradėjo daryti paredka paimtam 
Cherbourge ir taisyti suardyta pristova kad ga
lėtu priplaukti ateinanti laivai ir dabar rengėsi 
eiti tiesiog ant Paryžiaus. Anglikai paėmė kelis 
kaimus ir miestelius toje kelionėje. Badai viso 
likos užmuszta apie 70 tukstaneziai Vokiecziu 
muszyje prie Cherbourgo.

Amerikonai Italijoj bombar
davo žymias vietas kaipo Bu- 
dapesta ir nekurias vietas 
Francijoj. Rusai bombardavo 
svarbes vietas Lenkijoj kaipo 
ir aliejinius szulinius ir dirbtu
ves.

San Jose, Costa Rica — Ba
dai 170 žmonių likos užmuszta 
ir daugelis sužeista sumiszime 
tarp gyventoju ir palicijos. 
Gyventojai yra neužganadinti 
isz valdžios..
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Kas Girdėt
Vieszpatyste Vatikano yra 

mažiausiu, jauniausiu ir turtin
giausiu sklypeliu o priek tam 
maiszyta tauta nes jame ran
dasi 526 gyventojai prigulinti 
prie vienuolikos tautu. Dau
giausia jame yra Italu nes net 
389, Szveicaru (daugiausia pri
gulinti prie popiežines gvardi
jos) 113, Prancūzu 11, Vokie- 
cziu 5, Iszpanu 2 ir po viena, 
Amerikoną, Austrijoka ir Abi- 
ssina. Visi gyventojai yra Ka-j 
tulikais iszskikriant tojo pas- j 
kutinio.

Belgijoj kožnas pacziuotas 
žmogus turi tiesa balsuoti du 
kartus ant miestiszku virszi- 
ninku o jaunikiams pavėlinta 
balsuoti tik viena karta. Mada
gaskare, jeigu vyras yra liepa-1 
cziuotas tai turi mokėti $3.75. 
padotku ant meto o merginos 
kurios neiszteka lyg 26 metu 
arba motere kuri yra 'bevaike 
turi mokėti padotku $1.80 ant 
metu. — Gerai butu kad ir, 
Amerikoj užvestu tokias tiesas.

tolinus Anglijos insakymams.
Sekancziais metais kolonis- 

'tai ėmėsi ginklu ir sukilo priesz 
Anglija. Pirmasis kolionistu 
muszis su Anglijos karinome- ( 

• ne invyko ties Bunker kalno, j 
1776 metais trylikos atskiru 

kolonijų atstovai pasiskelbė 
nepriklausomos. Tos kolonijos 
pasivadino Suv. Valstijomis.

Septynerius metus tęsęsi re
voliucija del nepriklausomy-, 
bes. Pagalios 1781 metais Ang
lija kapituliavo ir pripažino 
Suv. Valstijoms nepriklauso- 

1 my’be.
' Kadangi Liepos 4 d. 1776 m., 
j buvo paskelbta Suv. Valstijų 
i nepriklausomybe, tad ta diena 
liko nacionale Suv. Valstijų 
szvente, kuri kasmet czia visur 
iszkilmingai minima.

per nago juoduma, ta mudvie- nuo seniai stebuklingas, 
gaila butu ji panaikinus.

— Kaip stebuklingas?... —
GENYS MARGAS 11 j u miestelio gyvenimą pakeis-1

Per J.J.B
R f

LAJSZKAS ISZ BERLYNO i
PADANGIŲ i

i Tos paczios žvaigždes, kur
ias mudu pernai skaiteva, da
bar, czia, szia nakti, taip pat 
mirksi, nors asz skrendu tris 

■szimtus myliu iii valanda ir esu 
tarp menulio ir debesų pasike- 
lesi Ir su manimi lekia de- 
szimts tonu sprogstaneziu 

: bombų.
Isz tikrųjų keista, kaip, to

kiu trumpu laiku viskas taip 
j'asikeite. Tik užpernai, mu
du besi važinėdavo va mano au- 

, tohiobilyje. O dabar asz boin- 
i banesziu kopiu in padanges, 
>zaunų staeziai in saulute ir su 
manimi važiuoja giltine.

Kai asz stojau in kariuome
ne, asz nei sapne nesusapna
vau, kad viskas taip Ims, kaip| 
sziandien yra. Žinoma, asz 
stojau in kariuomene sumuszti 
Hitleri ir pamokinti Japonaj 
l et man rūpėjo vardas, karje
ras ir garbe: asz norėjau pa-j 
sauli pamatyti, svetimus krasz-; 
t us aplankyti, su kitu žmonių 

i gyvenimu susipažinti.
■ Bet dabar asz imu suprasti 
kodėl szis karas, kam szios 'bai-

ti, asz jam parvesziu viena szi-
tu sprogstaneziu kiausziniu. paklause bedievis.

Asž noriu, kad tu, mano my-| 
limoji, vis butai tokia, kokia 
buvai kai mudu atsisveikinova. I
Tu lauk manos, nes asz dabar 
važiuoju Hitleriui pasakyti, 
kad musu miestelis, musu gy
venimas, mano sesute, mano tė
veliai, ir tu, mano mylimoji, 
gyvenate ir gyvensite, kaip ir 
begyvenote, be Hitlerio pagel
bės.

Tad, iki pasimatymo.
O dabar, Hitleri. Atvažiuo

ju iii sveczius. Ir ne tuszczias 
atvažiuoju.

tai1 Lehman Sugryžo In
Amerika

— Nu-gi taip. Czia vienas 
beprotis protą atgavo. O jis, 
visai buvo panaszus in tamsta 
nes taip pat mėgo tauzyt priesz 
Dieva ir tikėjimą ir tikinczius 
žmones visaip ant pajuokos

Paskandino Tris Sumis.
Motina Pasikorė; Kitos

Nelaimes Vaiku

Kaip iszrodo kariszkas pa
veikslas?

Nemalonu yra kalbėti apie 
krauja ir kare. Nemalonu žiu-1 

-! reti ant lauku užsėtu kryžiais! 
ir vėliavoms.

Ne.. . Nemalonu!
Motina verkia kaip pradedi 

kalbėti apie krauja ir mirti J 
Tėvo akys pradeda aszaroti ir' 
gerklėje atsiranda kas kieto.

Kur ten kūdikis verkia savo
t . . x „ x- tėvelio kuris jau daugiau ne- iLaiminga motere yra pati. J 0 i

n-. i i- • viT- sugrvsz.Sesutetaipgiliudipa- Cirilo Krokoskio, isz vv inonos, . 1 .
Minu. Eidama pakraszcziu savo bioleli... bet tasai ne- sjos skerdynes. Dabar gerai ži- 

i nau, kodėl asz szianakt važiuo- 
I ju pas Hitleri in sveczius.

Tik palikes tave, iszvažia- 
ves isz Amerikos asz pradėjau 
suprasti visu sziu baisiu sker
dynių prasme ir priežasti.

Užvakar sutikau viena žmo
gų. Jam buvo abi rankos nu
kirstos nes Hitleriui nepatiko 
viena to žmogaus paraszyta 
knyga.

Vienas Hitlerio kareivis,

Administratorius Atstaty
mo, Herbertas Lehman, po 
sužeidimui kojos būdamas 
Cairo, Egipte, sugryžo in 
Su v. Valstijas ir atsilankė 
pas Prezidentą Roosevelta 
iszduoti savo raparta. Buvo 
jis Afrikoje kelis menesius.

. . . i . sugrvsz namo, upes Mississippi, rado peria 
baltai raudonos borvos. Nors 
jai auksorius siūle 600 doleriu 
" v .. n , •• i t-, kuris randasi tu'kstanczius my- uz ji bet ji nepardavė. Dabar: . . J
v -n . • j ! liu nuo jos o ji laiko jo paveik-zmones vaikszczioja pakrasz-i . *’ d d J

. . -i • t 'sla prie savo lupu, laistydamaežiais upes su vilczia suradimo: 1 ’ ■
graudžias aszaras ant jo veido.

Yra tai baisus paveikslas ku
ris sziadien randasi beveik kož- 
nam name. Yra tai nemalonus 
paveikslas, kuris randasi tuks- 
taneziose szirdyse.

daugiau perlu bet tas giliukis 
netankiai atsitinka antru kar
tu.

Panaszu gilinki turėjo J. W. 
Tavves, isz Pottsvilles, Pa., ku
ris atidaręs dideli ojsteri rado 
3 mažus baltus perlus sudėtus 
aplinkui vidurį lukszto, kurie 
yra labai puikus ir vienokio 
didumo.

Liepos 4-ta diena, kuri szi- 
met pripuola Utarninke, yra 
minėtina kiekvienam Ameri- 
kiecziui. Ta diena yra Suv. 
Valstijose nacionale szvente. 
Tai Suv. Valstijų Nepriklauso
mybes paminėjimas.

Suv. Valstijos nepigiai ingi- 
jo nepriklausomybe.

Lyg 1774 metu sziadieniniu 
Suv. Valstijų žymia dali valde 
Anglija. Tais laikais czia nebu
vo dar tokiu dideliu miestu, 
vien tik sodybos marguliavo. 
Europos iszeiviai czia buvo ap
sigyvenę kolonijomis. Tas ko
lonijas valde Ispanija, Portu
galija ir Anglija. Anglijai pri
klausė visos sziadienines rytu : 
valstijų kolonijos.

Tu kolonijų gyventojams pa
karto vilkti Anglijos junga, j 
Anglijos valdymas buvo auto 
kratinis. Prireikus Anglijai 
pinigu ar kitu produktu, tuo- 
jaus visa tai iszreikalaudavo 
nuo Amerikos kolonistu.

Anglija tais laikais jau tu
rėjo parlamenta. Tas parla
mentas leido instatymus ne 
vien Anglijai bet ir visoms sa
vo kolonijoms. Ant kolonistu 
užkrovė auksztus niokesezius 
ir muitus. Taip dare neatsi
klausius szios szalies žmonių.

Amerikos kolonistai isz pra
džių kente, buvo paklusnus 
Anglijai. Bet su laiku tos ne
teisybes taip padidėjo kad. ir 
lecziauses žmogus turėjo nepa
sitenkinti nepakeneziama pa
dėtimi. '

Dėlto 1774 metais Amerikos 
kolonistai suvažiavo Philadel- 
phijon ir nutarė nepasiduoti

Al o t e r e pr i spaud i n e j a 
veikslą savo vyro prie krutinės

Du kaimiecziai nusipirko isz 
vien mula kuris turėjo dirbti 
viena diena pas viena gaspado- 
riu o kita diena pas kita, ir pas 
katra dirbo, tasai turėjo ji ta 
diena paszerti.

Pirmutinis ūkininkas liepe 
mului dirbti o paszaro jam ne
davė, manydamas jog rytoj pa- 
es pas kita.

Ant rytojaus mulas radosi 
pas kita ūkininką ir taip pana- 
sziai su juom pasielgė. Tasai 
mane: — vakar priede pas ana 
ūkininką tai sziadien iszlaikys.

Treczia diena pirmutinis ūki-j 
įlinkas vela taip padare su mu
lu ir ant galo tasai pastipo... !

Isz tojo atsitikimo galime • 
imti sekanezia pavyzdi: “Mu
las” — tai visi musu idealiszkJ 
darbai. Visi norėtu isz ju pasi-1 (]ano.es 
naudot bet kada reikia ka toki i 
paaukaut tai kožnas mislina 
sau kaip tieji ūkininkai su mu
lu, manydami jog tasai kitas ji 
paszers.

stato ne-

kad pra- 
Trisilabo

Iszpanai yra labai Dievobai
mingais žmonimis, kurie labai 
garbina motina Dievo bet taji 
nuobažnuma žemiau 
gu galejimasi buliu.

Neseniai atsitiko, 
baszczius miestelio
uždraudė perstatymą galėjimo 
buliu. Isz to prisakymo sukilo 
parapijonai taip, kad nupuolė 
in bažnyczia ir pradėjo viską 
daužyti. Prabaszczius nusigan
dęs ir norėdamas sulaikyti in- 
d likusia gauja, atszauke už
draudimą ir pasakė kad galėji
mas buliu gali atsibūti. Tuoj- 
jaus visi apsimalszino ir pradė
jo giedoti szventa giesme ant 
pagarbinimo Motinos Dievo.

Skaitykite “Saule”

į Harriman, Tenn. — Mrs. Da
rata Welsh, 28 metu, pirma pa-' 
skandino savo tris sūnelius ar-

Churchill Skuta Bulves ~
korė kuknioje. Kaimynai ūžti- 
ko motina ir tris vaikus. j 

W "ppi: Moteres vyras buvo iszva-
žlaves in Cincinnati ant uždar-
biu- Priežasties tosios liūdnos ___ 

illllr pabaigos yra nežinoma.
✓ j į Frederick, Md. — Keturi ma-!

' . d vaikai palikti per motina
v I Mrs. Lester Shields, vaikai at-i

suko gazo kranukus ir kada 
motina sugryžo namo rado du 
^troszkusius nuo gazo, gulin- 
ežius kuknioje ant grindų. Ki- 

z h ti du likos adgaivinti.
Detroit, Mich. — Laike nebu

vimo tėvu namie, dvieju metu 
vaikelis Henrikio Hamden su
degė ant smert per užsidegimą 
namo.

Winston Churchill Guest, 
giminaitis ministerio Chur
chill, skuta bulves savo pul
ke, pakol likos paskirtas lei
tenantu prie mariniu pulko.
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Vyro Pati Nepriversta
Gyventi Su Savo J

Uoszvia i
Scranton, Pa. — “Vyro pati 

' ne yra priversta gyventi drau- 
i ge su savo uoszvia jeigu to sau 
Iji nevelina.” Taip nusprendė 
' sudžia laike teismo ant persis- 
Į kyrimo, kuri innesze Benas J 
j Reed priesz savo paczia kuri ji 
pamėtė. ]

' “Nesiranda jokio privalumo 
: ant szalies paczios idant gyven
tu su motina jos vyro ir nuola- !| 
tos butu po jungu uoszves kuri į
yra tosios nuomones kad ji tu
ri vesti narna pagal jos norą o 
marti taip turi szokti kaip jai i
užgrajina. Vyro privalumas 
yra pasirūpint atskiru narna ir 
parūpinti visokius reikalingus 
daigtus pagal jo iszgale. Pa
gal oriszka prasme, turi apleis
ti savo tėvus o laikytis savo 
vyro kaip tai užtvirtina ir 
Rasztas Szventas.”

Isztikruju geras nusprendi
mas tojo sudžiaus. Kiek tai ran
dasi vargingu marcziu kurios 
yra priverstos gyventi drauge 
su savo uoszvems ir kentėti 
tikra pekla nuo j u kožna diena 
o priek tam pakursto sūneli 
priesz jo paczia paniekindamos 
ir nužemindamos ja visaip, jei
gu toji ne yra prielanki uosz- 
viai. Bet ne visos tokios, yra 
ir geru uoszviu.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

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

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

' No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 

v . i- .puslapiu. Popierinei apdarai. 50-
mano draugas yra žydelis. naSj giežiais statinio j aip-! No. 102 Prakeikta, meilingas kri-

O szis prancūzu lakūnas, ku-1 tygpfag gražus 'darželis, ir kai- spraszymas, 202 pus. 35c
ris su manimi szianAt lekia,!mo mergaieziu prisėtai pilnu-b™'J°3 .pteta, ®
tai isz tikrųjų protiszkai szu- felis invairiu gėlėliu, apie kuri imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa- 

susirinkdavo nusira-! veįJjsIais> 177 d^eliu puslapiu. 35c 
j No. 104 Trys istorijos, apie Ne- 
: valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 

I Sena kryžių, ne tik Serbenty- bes> Karaiaitis žmogus. 121 pus. 25c 
•> • • - . t i 1 • i No, 106 Penkios istorijos, apie

nes kaimiecziai didelei pagar- Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
boj laike, bet ir visi aplinkines Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
gyventojai ji gerbe; praeidami .No: 11.1 Sznipuns (3 dalis), tai- 

v. . ’ . pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma-
ai pi a\ aziuodami pro szali ke- iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 

Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sa vo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;

Teip-gi juokai, Rodos, 
i trumpi pasakaitymai ir t. t. 
I puslapiu............................ ..............
! No.

PROTĄ ATGAVO
Keletą metu adgal, gale Ser- 

bentynes kaimo stovėjo augsz- 
tas medinis senas kryžius, kuri 

musu nelaisvėje, spjovė iii vie-( kaimiecziiii labai guodojo, irf 
na mano drguga, kuris ouvoužlaike kaipo sena proseniu- 
jam pasiulines cigareta. Tas atminti. Nors kryžius buvo šė
ma n o draugas yra žydelis.

ketas. Jis nieko nenori, nieko J dažnai susirinkdavo nusira-: 
nelaukia nieko nesitiki. minti, pasimelsti ir pažaisti, 
akis instiebes in dangų, per isz- 
tisa diena laukia nakties, kad 
galėtu su bombomis važiuoti 
in Berlyną. Asz tik vakar da- 
žinojau, kad jo sesute ir myli- 

, moji pateko in hitlerininku
nagus ....

j Abu mudu meldžiamės: 
i Duok Dieve, kad rastume Hit- 
. leri namie szi vakara.
j Piktumas, pagieža ir kersz- 
I tas duoda, musu bombanesziui 
sparnus lipti in Berlyno pa-

Popierinei apdarai. 50'

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi-j No. 160 Keturiolika istorijų apie 
nieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c > Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 

No. 129 Keturios istorijos apie ilguma in balta vergija; Pusiaugave- 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Kėliau-1 nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me- 
tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu-j džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apio 
nūs prigauna. 58 puslapiu............15c i žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- j nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
rius isz vaienczijos; Kožnas daigtas ' Meszla-vežis; Grapas; apie Eglii 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 1 Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki! 

pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e
No. 161 Keturios istorijos apie Ant 

prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu...................... 25o

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

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma« 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.....................................15o

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

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

No. 172 Dvi istorijos apie Dukt« 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68
puslapiu .............................................

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele J 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras, 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu« 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.. 
Preke .................................................. i®’8

----------  J

pacziuotas. 76 puslapiu..................20c
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo

kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu......................................... 15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield damruje; Pabė
gėlė: Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
60 puslapiu .....................................1®C

pures kele ir galvas lenke.
Mat, nepersenai, atsiradus

Lietuvoje cicilikeliu ir kitokiu sos bobos.
bedieviu, kurie sumanė viso-• tru?pi. Paskaitymai ir t. t. 52 

kins budus, kad kaip nors UŽ-i No. 112 Trys apisakos apie pini- 
kenkti SZV. tikėjimui, iszplesz-: ^ai. galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 

. . , v . -iv. t ; bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;
11 ISZ doi U Žinomu szirdziu die- : Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
viszkus jausmus, daugiausia liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 
•• j • • • • i i • No. 113 Penkios istorijos apiepe gretinosi prie įaunuju, kad t> ■ t,, ° . 1 d ’ Burike ir Bunkas; Kareivis ir vel-
jllOS atitraukti nuo Dievo; O nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
taip dare niekindami szv. tike-1 Pasaka>; užliekos isz senovės pada- 

. ivimu; Peary ant žemgalio arba kaip
jima, X isokius pliauszkalus jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c 
prasimanydami ant kunigu, auti No. 116 Istorija apie Sierata, 
! v ... _ . . , | ., i puikus apraszymas. 119 pus....15cbažnytinių apeigų ir ant kito- kT Vj ° | No. 119 Keturios istorijos apie

Nedristu savo draugui 
pasakyti apie Amerika, 
negali tikėti, negali suprasti, 
kai asz jam imu aiszkinti apie 
musu miesteli.

Jis man sako buk szis karaskili dalyku, kas tik buvo brau- Gaižia Haremo nevalninke; Luoszis: 
i; Vaikucziu plepėjimas 

62 puslapiu .15c
No. 120 Dvi istorijos apie Valu- 

— kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ...................................... 15c

. No. 123 Septynios istorjos apia 
. . kad • kur ill SerbentyiieS kaillia ir ra-1 Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 

grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.15c

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Pr'.versta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 

; Jonukas 
kad musu! KO ves stabams garbe atiduoda- kuris buvo protingesnis už savo poną ° I t - -

nei
Jis

I * 7ir musu miesteli pasieks ir pa-'gu ir malonu žmogui tikincziam'Viena motina
keis. Pasiekti, gal ir pasieks, 
bet, Dieve duok, nepakeis. Nes 
kaip tik už tai asz tave palikau 
ir czia atsidūriau: . . 
mudviejų miestelis
mums ir mudviejų busimiems 
vaikams toks pats, koki mud
viejų tėveliai mudviem pavel
dėjo. Alano draugas nežino ir 
nesupranta musu miestelio mu
su gyvenimo. Bet asz supran
tu. Asz žinau,
miestelis, musu gyvenimas ne
turi visame pasaulyje sau ly
gaus. Ir už toki gyvenimą asz 
pasirengęs kad ir kiekviena 
nakti pas Hitlerį atsilankyti. 
O jeigu kas namie dristu bent

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Katalikui.
Syki, kokis tad bedievis 

valkijozelis, atsibastė kaž isz

do mergaites bedabinant apie
kryžių darželyje gėlėlės ir su 
didele pajuoka užklausė mer
ga i ežiu:

— Na, kam-gi tas kryžius 
czia stovi, priesz kuri jus daž-
mil galvas lenkėto, ll kaip se- |Užejktos karaliaus dukters;

'61 puslapiu .....................................15c
Į No. 127 Trys istorijos apie Duk- 

: Peleniute: Du brolei 
60 pus.. .15c

te?... Ar negeriau butu kad pa 
kirstumete ir iii malkas suka- te pustvniu:
poja sudegintumėte, tai bent Vargutis ir Skuputis.

kelis kartus užtektu sriubai.
¥

iszvirti.

mergaite. — Gal ir taip butu 
gerai. Bet mat szis kryžius yra

SKAITYKIT 
’ “SAULE” ‘ 
PLATINKI!!

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

IGONO I IKIMAS
(Tasa)

JAS taigi ir buvo jo nelaimes 
priežastis.

Norėdamas isz pilies dasi- 
gauti in miszka, turėjo neatbū
tinai praeiti pro akamano na
mus. Buvo tai žemas, vynuogė
mis apaugės namelis. Valstie-j 
ežiai ta nameli paprastai va
dindavo “kvatiera. ” Miszka 
neatbūtinai turėjo praeiti pro 
ta kvatiera, kitokios rodos ne
buvo.

Bet kas tas, kaip norints pra
slinks o jeigu ne, tai pasakys 
kad jam viszta dovanojo pati 
kunigaiksztiene o szita, jeigu 
bus reikalas, sudės davadus.

Miszka tai-gi ėjo sau be jo
kios baimes. Akamanas Taube 
stovėjo namelio tarpduryj ir 
leido durnu kamuolius isz ilgos 
poniszkos pypkes.

— Kur eini, valkate? — su
riko ant Miszkos.

— Namo, maloningas pone, 
iii aržuolyna pas paezia.

— O ka ten po szvarku tu-1 
r i, a?

Greicziau nei Miszka suspė
jo atsakyti, iszdave ji viszta; 
regis isz dideles meiles perdaug 
ja prispaudė prie savo kruti
nės.

— Ar ne visados sakydavau,
- suriko akamanas, - kad «-'damaS; nei kur bcgti> tiktai ne. 
g-onas, tai vagis! Duok ežia!
man viszta!

— Gavau ja nuo ponios ku- 
nigaiksztienes, — nedrąsiaiO 7

szvapejo Miszka.
— Tai kiekvienas vagis 

lėtu pasakyti, — czionai 
viszta!

Bet Misza del savo nelaimes 
pradėjo bėgti ir tuo bučlu puolė 
ant jo dar didesnis nužiūrėji
mas, kad viszta pavogė.

— Vagis! Saugokite vagi! ’ 
Sugaukite ji! — pradėjo isz vi
su šylu szaukti akamanas.

Miszka bego.
— Tenai čigonas pavogė 

viszta, sugaukite ji! — szauke 
akamanas mosuodamas ik-u

o 

pypkes ci'bu'ku.
Miszka bego.
Tarnai gryžo isz lauku nuo 

darbo. Nekurie susilaikė ir žiū
rėjosi iii begauti Miszka. Kiti 
smarkesni, matydami kad bė
ga, leidosi ji vytis.

— Dolieri gaus tas, kas vagi 
atves! — suriko Taube.

Ant tokio padiktavimo, pas
kui Miszka leidosi ir visi kiti 
ramesni dvaro darbininkai.

O Miszka bego.
Prasidėjo laukinis, ant smer- 

ties ir gyvasties čigono besivi- 
jimas. Dvaro bernai buvo drū
ti ir smagus, be to viltis gauti 
dolieri, pono akamano protek
cija, apart to kaimo žmonėms 
prigimta antipatija prie cigo-j 
nu, be abejones ir pavydėji
mas, to kad kunigaiksztiene li
ko cigonaites Krikszto motina, 
tas viskas pagimdė tai kad ber
nai isz visu šylu leidosi čigoną 
vytis.

O Miszka bego.
Isz pradžios jam tas bėgimas 

sekesi labai gerai. Kaipgi jis 
isz ju nepabėgtu. Pustyniu ir 
miszku sūnus turėjo sparnuo
tas kojas. Bet dvaro tarnas, no- 
rints turėjo gera gala ji vytis 
tuojaus atsidūrė arti jo. Insi- 
vijo ji in laukus, kur neseniai 
buvo nukasta bulves. Žeme bu
vo sukasta ir iszpurtus ir Misz
ka bėgdamas tankiai klupo. 
Nieko nepaisydamas spaude

Mažiauses Ameriko- 
niszkas Kareivis

Mažiausiu kareiviu Ame- 
rikoniszkoje armijoje yra 
Carl O. Clark, 19 metu, isz 
Sanford, Mo., kuris yra tik 
penkių pėdu augszczio bet 
dirba sunkius darbus kaip: 
indedamas didelius szuvius 
in armotas.

viszta prie krutinės, ir nežiurę- vįska.

labiau, viskas mirgėjo jam kas 
toks užkimszo gerkle, galvoje j 
uže kaip malūne o Miszka gu-j 
Įėjo ant szlapios žemes, spaus
damas prie inkaitusios savo 
krutinės viszta.

Bet ne tame dar galas. Dar 
J nuo žemes paszoko regis butu 
!dar toliau bėgės, jeigu butu ži-! 
plojas katron pusėn leistis bet' 
; būdamas be saiimones paszoko 
ir leidosi savo prieszu įpusen, 
ton pusėn isz kur buvo atbėgės.

Prieszams to ir reikėjo.
Tuo tarpu vienas sudavė 

jam su akmeniu iii galva.
Tasai akmuo ji tiktai ingele 

bet sopulio nejautė, tik pajuto, 
kad karsztas kraujas jam per 
veidą pasiliejo. Galvos nepa- 

jcziupinejo, Iii josi paleisti visz- 
tos, bego vis toliau.

Akmenais ir grumstais jis 
vis labiau apipilta. Miszka kri
to ant žemes veidu žemyn. Ve- 
jikai puolėsi su didžiausiuoju 
savo nuožmumu ant gulinczio, 
suspardė ir pribloszke ji prie 
žemes.

Dar dūsavo, dar atsisuko, 
geide dar pasižiūrėti in dangų 
ir paskutiniu kartu isztarti sa

lvo ipaczios ir vaiko vardus, 
puolė jam ant burnos didelis 
sunkus grumstas ir užbaigė

sziuosi pirmyn ir pirmyn.
Jau girdėjo paskui save bal

sus. Bet neatsisuko. Turėjo tai 
padaryti o butu pamatęs kad 
nereikia tai]) pasiutiszkai beg- 

" ti, nereikia taip daug skubiu- 
17 A. ’

Jis, ne aikvoti per daug savo šy
lu, nes gera gala jau paskui sa
ves palikes Jis vienok neatsisu
ko o besivejaneziu riksmas ji 
apgaudinėjo, mislijo, kad jau 
ežia ant jo pėdu, tai-gi čigonas 
dar smarkiau pasileido bėgti.

su-

kaimo b ego paskui čigoną. Prie 
to viso, apie ka nepaminejime, 
prisijungė dar dalis kaimieeziu 
kurio čigonu labai neapkentė— 
ir kaip ežia greieziavo ji suga
vus! Visa szalis apie tai kalbė
tu jeigu čigonas isz ju ranku 
pasprustu, butu iszjuokiami. 
Taip! Tai-gi greicziau 
čigoną!

O Miszka vis bego...
Szalis plati, pilka, 

priesz ji toli, viniavosi 
lauku vagomis tai duobėmis isz 
kuriu iszimta bulves — mela
ginga, iszdavinga žeme began- 
cziam čigonui. Kaip tik dvasios 
jam truko, priesz akis jam vis
kas pradėjo mainytis, ausyse 
jam griaudė, krutinę baisiai 
kilnojosi, 
kakta apklojo, bet jis vis bego. 
Pasižiurėjo in dangų. Dangus 

j buvo pilkas, tarytum jis užvož-

Paliko ji tenai laukuose tik 
jam isz ranku iszlupo viszta ir 
kaipo savo pergalėjimo džiaug
smą, nesze ponui akamanui.

Netrukus iszkrito gausus lie
tus bet Miszka jau nejauto tos 
szaltos maudynes to susivėla
vusio dangaus sanjausmo, jo 
veidas buvo dar szaltesnis o 
stovykloj pati daugiau jau ne
sulaukė.

* * #

Sekanczia diena ponas aka- 
manas nusižeminęs stovėjo 
įCliiniszkame salionike. Stovėjo 
prie duriu kaipo didžiauses 
kaltininkas, nedryso akiu auk- 
sztyii pakelti

Prie lango stovėjo kunigas 
klebonas kuris laikas nuo lai
ko sunkiai dūsavo.

Kunigaiksztiene visa suner- 
vuota vaikszcziojo po salioni- 
ka. Jos gražiose szviesiose aky
se matėsi aszaros.

Urnai susilaikė priesz aka- 
inana ir atsiliepė asztriu žiau
riu balsu. Jis matomai tai at
jautė nes iszgirdes net susvy
ravo.

— Ar tu žinai kad vakar nu
žudei žmogų?

Akamanas nieko neatsake. 
Dar žemiau galva nulenkė.

j Klebonas rimtai su galva lin-
prakaitas guodamas pritarė o kunigaik-

paskui

tęsęsi
suartu

sztiene toliau tose:
— Iszsineszk sau ir nedrysk 

kada czionai ateit pasirodyt

BALTRUVIENE

Sziadien turiu pasakyt tiems 
kurie tilifonavo man, apie ne
kuriu moterių ir merginu elge-

kai. Tai praszau palaukti iki 
kitai sanvaitei.

Esu labai susirupinus isz 
priežasties neteisingu kalbu. 
Nekurios moterėles, girdžiu, 
pyksta ant manes kad garsinu 
gautas per tilifona žinos. Asz 
ta turiu iszpildyt kad publika 
girdėtu ir taiip neiszdykautu 
kaip tos kurios buna, garsina
mos. Asz ju vardu neminiu tik 
tas vietas arba miestus isz kur 
tilifonuoja man. Asz norecziau 
tarnauti teisingai del visu mo
torėliu ir mergeliu.

Asz savo žodžius supyniau 
buk tai dainelei kuria aukuoju 
visoms moteriukėms ir merge
lėms kad nusiramintu dainuo
damos apie savo stoną kokiam 
buna. Ko asz veliju tai supra
sit miiiedamos žodžius kurie 
supinti in eilutes daineles.Kaip 
girdite žeminus, Baltruviene 
dainuoja ir no vieno žodžio ne
meluoja :

Moteriukes ir mergeles, O 7

Neniekinkit szios daineles, 
Visus žodžius minėkit, 
Ir dainuoti mylėkit.

Dirbti darbus netingekit, 
Viena kitai dirbt padekit,

Tai bus jums malonu, 
Girdint kalbas nuo žmonių.

'Sutikime geros poros,
V a i kszcziojate atsargiai, 
Darbus dirbate noringai.

Kaip priprasit taip elgtis, 
Nenorėsit niekad bartis, 
Ne su vyrais ne vaikais, 
Savo gyvenimo laikais.

Tik guodokit savo stoną.
Taiji kaip mylimiausia poną, 

Ba jis vertas guodojimo, 
Taip kaip dušzios iszganyino.
Laikui einant stonas mainos, 
Neužmirszikit szitos dainos, 
Kad ir jauna dar mergele, 
Ateis laikas, bus veseile, 
Permainysit savo stoną, 
Ir garbinsi t kaipo poną, 

Jusu stonas yra brangus, 
Aut jo žiuri kas dien dangus.
Kad keliaudamos neblustute,

noriu tave matyti! Supranti?
Nei 'kiek Besiteisindamas po

nas Akamanas žemai pasiklo

tas grabo antvože. Kas kartas' mail akyse nes man už tave tik- 
vis labiau juodi debesiai kilo. įfaį sarmata. — Iki smerties ne- 
Tai vienur, tai kitur nukrito 
didelis lietaus laszas.

Miszka nuolatos bego.
Visas svietas jau su juom nįojo ir iszejo.

sukosi. Y ėjikai jau buvo arti Iszejus susitiko su knni- 
jo, girdėjo ju žingsnius ir riks- gaikszcziu. Akamanas kiek ga
nius. Bet tik dar toliau tenai Jedamas norėjo kunigaikszcziui 
ant apregio juodavosi miszkas fa]<0 pasitraukti nes jo la

biau bijosi nei kunigaiksztie- 
nes bet pastarasis ji sulaikė, 
prasijuokė ir sudavė jam per 
peti.

Pagalios tarė:
— Isz tavęs, mielas Taube,

jam akyse nuolatos sukosi vis esll Įabai užganėdintas, juk tu 
----—------------ - esi ne bile koksai smarkuolis.

tenai jis bus jau namie, tenai

viskas bus iszaiszkinta o pati 
dar szi vakara gales gerai pa
valgyti...

Nedabaige mislyti. Viskas

Pirkie U. S. Bonus Sziadien! (GALAS.)

Ir ant artimo neplustute.
Užtat savo stoną guodokit,
Ir del geru darbu naudokit,

Visos gausit pagyrimą,
Ir džiaugsminga gyvenimą. 
Dienos eis su szviesa saules, 
O szirdys bus pilnos meiles,

Jus viena kita guodosit
Ir Dievui dekavosit.

Kad Jis parode tiesos kelia, 
Kuriuom vaikszcziot visiem

valia,
Kad suradus taja vieta.

Kuri yra visiems pažadėta, 
t) kaip su tikyba jeszkosit, 
Tai taja vieta tikrai rasit.
Tas datirta nuo senųjų, 

Kaipo žmonių apszviestuju,
Kurie tiesas noriai pildė,

Ir liežuvius savo valde,
Neda.ve kalbėti, melą,

Kad nepapultu in nevalia.
Isz kurios sunku iszeiti,

O 'kartais reikia ir paverkti, 
Geriau, kalbėkit teisybe, 
Tai bus tarpe jus vienybe.
Pajusit savyje stiprybe,
Ir savo stono galybe,

Prie jus piktumu neprileis, 
Juos nuvarys kitais keliais.

Kad pykeziai gryžti negalėtu. 
Ir daugiau jus nepykdintu..
Jusu stono galybe tvirta,
Tas tikrais žodžiais yra 

paremta,
Jos parversti negali niekas, 
Tiktai vienas einantis laikas.

Ba laikas lankei mainos, 
Tegul bus ir pabaiga szitos

dainos,
Tik jos žodžius minėkit,

Ir ant Baltruvienės nepykit, 
Kokius ji žodžius supynė, 
Tai visi jie dorybe gynė.

i Amerikos Karo Gamv
I v

bos Atsiekimai

Darbo Jėgos? komisijos pirmi
ninkas, Paul V. McNutt pa- 
reiszke, kad Amerikos karo 
gamybos atsiekimai buvo pa
daryti del administracijos ir 
darbo kooperacijos ir rekordi
niu laiku smarkiai peržengė 
optimistiszkiauses viltis.

Kalbėdamas Central College, 
Fayette, Mo., Gegužes 25 d., 
McNutt tarp kitko pasakė:

“ . . .Pirmas lavinimo būdas

veniniai. Per szi kara mes isz- 
laikeme pilna szios tautos de
mokratija — teise in demokra
tini auk Įėjima jėga peržiureti 
ir nusprensti politika ir admi
nistracija per laisva bendra
darbiavimą. Mes palaikėme sa
vo laisva spauda. Mes apsaugo
jome laisvus apsvarstymus. 
Mes saugojome savo tikėjimo 
teises. Visa tai yra musu demo
kratinio gyveninio pagrindas. 
Mes žinome, kad socialiniai 
svyravimai yra musu tautinio 
budo egzaminai. Kai kurie ju 
yra giliai inleide szaknis. Jie

demokratijoje yra tas, kad pą-J sudaro pavojingas sroves musu 
brėžiama žmonių vertybes. Li-ltautos gyvenime. Jie galėtu 
beralus ta prasme, kad priruo- mus intraukti in neapykantos,

netolerancijos, fanatiszkumo irszia vyrus ir moteris laisvei.
Musu lavinimas yra prieszin- savanaudiszkumo sukuri. Mes 
goję aszyje nuo klaidingojo la- negalėsime iszlaikyti savo de- 
vinimo, kuri diktatoriai naudo-jmokratijos, jeigu szie sociali

niai svyravimai taps didesni 
negu musu moraline valia.”

—Office of War Information, 
Wash. D. C.

5-tas KARES
PASKOLOS VAJUS

Birželio 12 Iki Liepos 
8tos D.

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

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

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

I 
turi būti drūta! Pirkite Bonus 
su kožnu centu kuri galite su- 
czedint!!!

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Lakūnai Pagerbti Washingtone

Kapitonai Don S. Gentile ir John S. Godfrey, kurie nu- 
szove 59 prieszo eroplanus Europoje, sugryžo in Suv. Val
stijas pilnai užsitarnavę pasilsio. Pribuvo jie in Washing
ton a, ant bankieto kur juos vaiszino Senatoriai Robertas 
Taft, Theodore Green ir Harold Burton.

jo pavergti ir pažeminti žmo
nių m in ežiai.

“. . . Per szi kara mes iszmo- 
konie, kad daug isz musu isz- 
tekliu gali būti pritaikinti ben
dram tikslui. Mes nusistateme I 
sau beverk neinmanomus, šie- i 
kius ir liejome karo ginklus su ' 
tokiu gremžių, kad nustebino
me pasauli. Nei viena valstybe 
nepavertė savo pramones in 
karo pramone tokiu trumpu , 
laiku. Greitu laiku mes inren- 
gerae laivus, orlaivius, tankus, 
kanuoles. Jie ir toliau bus taip 
gaminami, kad tinkamu laiku 
butu tinkamoje vietoj. Mes tu
rime žengti pirmyn su ta pa- 
czia drąsą ir kooperacija ir po 
karui. Tur būti pakankamai 
darbo kiekvienam, kuris turi ir 
nori dirbti.

“Mes turime pasiliuosuoti 
nuo klaidingo galvojimo, kad 
reikia turėti kelis milijonus 'be
darbiu. Didelis skaiezius nerei
kalingu ’bedarbiu, tiek vyru 
tiek moterų, kenkia musu visu 
paezedžiai gerovei. Jie reiszkia 
nesuvartotus perteklius. Kas- 
gi svarbiau, jie reiszkia nepri- 
sitaiikiusius pilieczius. Tiesiai 
kalbant, jie reiszkia nedamai- 
tintus kūdikius — blogai apgy
ventas, blogai aprėdytas szei- 
mynas. Mes niekados neturime 
pamirszti kad Hiterio iszkyli- 
mas 'buvo galimas del didžiulio 
bedarbiu skaieziaus Vokietijo
je. Mes negalime palaikyti 
“maža bedarbiu skaieziu.” Be
darbyste yra kaip sniego pus
nis — ji renkasi staigai tiesio
giniame santykyje su maszinu 
iszgalejimu gaminti prekes 
greicziau negu mes galime jas 
suvartoti.

“ Milžiniszkas darbas ga
minti karo medžiagas buvo at
siektas del darbo ir adminis
tracijos kooperavimo. Pasirodė 
jog mes galėjome atlikti milži- 
niszka karo darba savanoriu 
'baze. Karo gamyba toli pra
lenkė (paezias optimistiszkiau- 
ses viltis. Ir visa tai buvo at
likta tuo pat metu kai mes mo
bilizavome didžiauses pasaulio 
istorijoje armijas. Užduotis 
maitinti musu tauta ir padėti 
sąjungininkams, buvo atsiek
ta bendromis musu ūkiu gy
ventoju pastangomis. Toji pati 
kooperacija po karui gali pa
siekti stebuklo taikos meto ga
myboje ir darbininku samdy
me...

i “Jeigu mes naudosime savo 
sugebėjimus, savo valia, savo 
apsisprendimą, mes galime 
kiekvienam vyrui, moteriai ir 
vaikui ikarantuoti aukszcziau- 

(Sia pasaulyje pragyvenimo 
standarta. Mes turime teknisz- 
ka, moksliszka galimybe ir fa 
brikus ir natūralius gamtos isz- 

. teklius protingam, pilnam gy-

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

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Cbaldeiszku, Persiazku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

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

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

VISOS TRYS HKp 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
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Pirmas Muszis Normandijoj

Žinios Vietines
—- Suimtoje pirma diena 

Liepos—July. Ta diena pripuo
la Brangiausio V. J. Kraujo, 
fizis menesis paszvenstas ant 
garbes Brangiausio Kraujo.

— Nedelioj Szv. P. M. Ap
lankymas.

— Su v. Valstijų Nepriklau
somybes szvente (4-tli of July) 
bus apvaikszeziojama Utarn hi
ke.

— Ponia Agota Yurkonie- 
ne isz Shenandoro, ana diena 
lankėsi pas ponia F. Maliszaus- 
kiene unit W. Spruce uly., kuri 
serga nuo kokio tai laiko, ir 
prie tos progos taipgi atsilankė 
■“Saules” redakcijoj. Acziu už 
atsilankymu.

— Reikalinga mergina mu
su spaustuvėje. Atsiszaukite 
in “Saules” redakcija.

ETSETAT

HAVRE

ARROM,GARENTAN

Ylų*

BERNAYORNE RIVER*!

• GRANVILLE VIRĖ

FLERS

TROUVILleX.

CHERM?Ų><r
FECAMI

LISIEUX

ARGENTAN

Caeon aplinkine, Normandijoj, kuri buvo užklupta, pirma 
syki tiksle iszgujimo isz ten Vokiecziu. Pirma vieta užklupi- 
mo buvo aplinkine Bayeux.

Zudinsta Laike
Kriksztynu

32 Vaikai Žuvo Laike 
Ugnies Teatre

ko ji mane, kaip magintas ada- Tai kodėl negalėtu žmogus pa-j — Na, tai kas? — paklau- 
ta... Isztižau lyg kleckas ant bandyt tos laimes. Juk tai kur siau. 
popieros... Szirdis sutirpo in geriau, *
vaszka... O, koks vargas mink- tuokliaut ir svetimus langus liai žada geru pirszlybu duot, 
szto budo žmogui

Nieko man daugiau nereike:1 greit sumigo. Leitmonas Kle- klausiu. • q
Kunigunda man buvo — vis-l paviezius insikliopino in tapa-( — Taip, jis mano vest ir la

kai ba- ežia Kunigunda, kuri mane pa- bai greit. Inspek... erzino Ku- 
Visai kas kita, kai pilve vejasi cilas Rozmarino konservuose, 

uį szpy-jlyg muse medaus y-- - 
proleta-i Džiaugiausi kaip tęva parda-

Meiles Keliais

|^AI žmogus sotus, tai visokiu

mislai tada jam lenda in galva. kas! Buvau laimingas,

manau sau, negu gir-; — Tai tas... tas, kad jis Lio-

daužyt. Bet mano džiaugsmas — Ar jis vest mano? Ka? —

gunde. Lyg kad mergų daugiau nigunda. 
puode... neimtu buvę.

Frackville, Pa. f Jonas Sau
kus, 701 W. Pine uly., mirė 
Ashlando ligonbuteje. Saukus 
gyveno czionais daugeli metu. 
Paliko kėlės dukteres ir sūnūs 
kurie randasi kariuomene je, 
seseri ir broli Petra. Graborius 
Menkeviczius užsiėmė laido
tuvėms.

-----------□-----------

Kūdikis Baidykla
Tomasvar, Vengrai. — Pati 

ūkininko) Tamosziaus Severo 
pagimdė nepaprasta kūdiki ku
ris turi 3 akis ir 2 nosis. Tre- 
czia akis randasi žemiau tieses 
akies, o antra nosis žemiau kai
res. Norints gamta apdovano
jo' kūdiki tokiu nepaprastu gi- 
mumu ir kūdikis buvo sveikas 
bet motina ant prikalbinimo ku 
mucziu kūdiki pasmaugė ant 
rytojaus už ka likos uždaryta 
kalėjime.

Alden, Mass. — Dvi ypatos 
likos nuszautos ant smert, keli 
mirtinai sužeisti o suvirszum 
tuzinas turi permusztus pakau- 
szius laike kriksztynu. Tarp; 
apsigyvenusiu czionais Czeku 
aabar vieszpatauja nerimastis. 
Ergelis prasidėjo kada kūmas 
nesze kūdiki in bažnyczia, pra
sidėjo nesupratimas apie davi
mą vardo kūdikiui. Tėvas no
rėjo saviszkai užvardyt o kū
mai kitokį varda norėjo duoti

Paisley, Skotlandija — Lai
ke perstatymo krutamuju pa
veikslu, ant kuriu radosi 1,500 
vaiku, kilo ugnis. Ant riksmo 
“ugnis” vaikai pradėjo grūs
tis prie duriu isz kuriu dauge- 

■ lis likos sumindžiotais ant 
smert o in du szimtai likos su
žeistais ir nuvežti in ligonbu- 
tes. Trisdeszimts vaiku likos 
sumindžioti ant smert. Paisley 
yra 7 mylios nuo Glasgovo.

Durnai teatre buvo taip tan-

gas rodo... Atsimenu, 1 
ru laimėjimo metais Petrapilyj 
kuomet maitinausi “Soviets- 
kose” valgyklose, tada joki ve
jai nelysdavo in galva... Gryžes 
in Lietuva nespėjau Kauno 
“Rūtos” ] 
bematant užsikrecziau meiles 
liga.

Tiesa pasakius, tas dalykas 
man nebuvo naujiena. Tik ma
no meile visuomet pasibaigda
vo tragedija ir kiekviena kar
ta asz bažydavaus but atsar
gesnis ir savo galvos in ta sma
la nekiszt. Pamenu, panasziai 
ir mano tėvas iszsipagiriojas 
bažydavosi kad daugiau jis ne
gersiąs! Bet tie jo pažadai 
tverdavo lygiai tik iki kitam 
sekmadieniui.

Gal asz ir nebuezia daugiau 
insiklepojas, jeigu ne vienas 
mano prietelis, kuriam asz ka
daise buvau pažadejas nupirk
ti “garnituri,” dvejas goezias 
ir vaistu nuo kosulio, jeigu jis 
man pripirsz gera pana.

Na, szis pripirszo... Isztikru- 
ju, užteko man Kunigunda pa
matyt tik viena karta, ir asz 
jau negalėjau atsispirt jos gun- 
dinaneziai iszvaizdai... Pritrau-

— Tik ne tave, — susirupi- 
Kunigundos asz labai ir ne- uau, o kitas, tegul visas veda! 

kaltinu nes kas yra buvę “Ri-1 — Kiek tau mažai reikia...—- 
goletoj,” tas žino, kokios “šzir-1nulingavo galvute Kunigusia. 
dys mergeliu...” Užteko Leit-’ — Tai kame dalykas, Kuni

gusia, paaiszkink!
— O dalykas tame, kad tu 

dolerio'esi Durnila Ivanovicz, kaip ta-

Ar vargas kietas, ar sielvar
tu, ar kokia nelaime. — Kuni
gunda, '] 
viską iszgydydavo. O viena Į dyt ir Kunigunda bematant pa-1 

kele uosi augszcziau t_____
kurso... Isz karto asz nesupra
tau, kame dalykas ir senu pa
pročiu, buvau benorįs ja ap
kabint, kaip staiga ji mane at
metė, lyg elektrizuota viela, 
tarus:

— Atsargiau, gerbiamasis! 
Asz ir akis iszvercziau.
— Kas su tavim, Kunigunda, 

tu nesveika? — paklausiau 
mergina sziulpdamas. Po kurios pauzos ( 

mano Kunigusia į 
szono, pakreipė galvyte ir sker- 
son akutėm žiūrėdama nedrą
siai paklausė:

— Ar pažysti leitenantą Kle
pavicziu ?

— Ar ta, kuris Telsziuose? — 
paklausiau.

— Na, kad ir ta pati, — atsa

kaip ramuliu arbatėlė monui Klepavicziui ja paguliu 
1 _  "1   | \ __ * ,, I z-1 x ’ 4 i L ii ->"» i nm i-» /-!■<-» l-i z-vvvv r-» 4- v» 4- iW O

pietų paragaut, kaip i karta, pamenu, prisiszliejo prie
mano szono ir priglaudus savo 
szilta kojyte prie mano szlau- 
nies, juokdamosi sako:

— Vincuk, asz tau “kom
presą...”

— O asz tau, Kunigusia, ri
cinos — atsakiau ir pleksztėle- 
jau in lupas. Nuo tada pradė
jom 'bueziuotis... Ir taip mes 
“gydydavomes... ”

K a-g i, maniau sau, 
mylėt moka, linksma, sveika, 
prakaitu biski kad ir atsiduo
da, bet tai menkniekis: yra 
nuo to milteliai, sveiku tėvu, 
brolis vienas kad ir idiotas, na 
lai kitas beveik sveikas... Žo
džiu, viskas tvarkoj... Laukėm 
tik patogesniu laiku...

Deja, kipszas pasuko ta liet- 
monia Klepavicziu, kuris insi-' ke Kunigusia.
žiurėjas, kad mudu su Kuni-I — Taip, isz laikraszcziu ži- 
gunda taip laimingai burkuo- nau ir jo fotografija maeziau 
james, užsigeidė ir pats pame-'pas vitma ponia daktariene: jis 
gint...

Kodėl ne. Ar mergų trūksta ?1

ve visi teisingai vadina.
— Vieszpatie, ar tik ne tave

— Kunigusia? — susirupinau,
— bet asz tave niekam už jo
kias magaryczias neatiduo- 
czia!

Kunigusia tuo metu žiurėjo 
akis insmeiigus in mano kojas 
ir piktai tarė:

— Susitvarkytum vereziau, 
negu taip bažytis. Žiūrėk, kas

su barzda, taip?

pasviro ant Jen dabar.
1 — Ten nieko tokio, Kunigu-
I šia, czeverykai 'biski peraps- 
tus, tai asz kojas aucziukais pa- 
vyniojau.

— Aucziukais! — pertrauke 
staiga Kunigusia, ar tau galvoj 
ne visi namie, in bacziukus au
cziukais autis. Geda visai Eu
ropai!... Ir dar toks būdamas — 
pravirko Kunigunda.

Asz ėmiau maldaut atleidi
mo ir rankas sudejas bažytis, 
kad greieziau Kunkulevieziaus 
ožys, Barszkelevicziaus gaidys 
ir Cipirevicziaus kalakutas pa-

ir isz to kilo musztyne kuri pa
sibaigė žudinsta.

Beveik visi besiedninkai li

kus kad ugnagesiai turėjo užsi
dėti maskas kad gelbėti gyvuo
sius. Ugnis kilo isz nežinomos Dede Samas Sako: AmerikaTuri Būtie Drūta!

darys “entante cordiale,” kad 
vereziau tegul mano... nugaroj 
iszauga trys ragai, negu asz

kos aresztavoti. priežasties. kuomet apsiausiu aucziukais.

Pirko Automobili Ir Nedora Motina

121 Metu Senukas Nu
ėjo Peksczias Pas 
Savo Prezidentą

Tegucigalpa, Honduras. — 
Ceferinira Merija, kuris turi 
121 metu, nutarė eiti peksz- 
czias pas prezidentą, isz toli
mo s'avo kaimo Launani, idant 
iszmels'ti nuo jo, kad jam val
džia mokėtu pensija ant pragy
venimo. Senukas atliko kelio
ne in asztuiones dienas.

-----------o---------- -

Gerai Atsake
G ------

Važiavo kunigas isz Luk- 
sziu in Viszaki—Ruda ant 
atpusko o kad nežinojo gerai 
kelione nei jis nei važnyczia, 
paklausė merginos, kuri pa
kelyje bulves kasė:
Klausyk, Petronėle! Katras 

isz tu dvieju keliu eina in Vi
szaki—Ruda?
— Kaip jegamastis žinojote 

jog mano vardas Petronėle?
— Atminiau.
— Jeigu jegamasti taip ge

rai gali atmint, tai atmink 
katras kelias isz tu dvieju ei
na in Viszaki—Ruda.

Pirma Karta Važiuo
damas Užsimusze

Asheville, N. C. — Vietos 
ūkininkas Alex. Valloton se
niai troszko insitaisyti auto
mobiliu. Per daug metu jis tau
pe skatikus ir dabar, jau sulau
kės 47 metu amžiaus, pasiekė 
savo tikslą. Susitaupino tiek, 
kad nuvykęs in miestą nusi
pirko “cash” nauja maszina.

Pasisamdęs vaikina, kad pa
rodytu jam visus vairavimo 
triksus, Valloton iszdidžiai lei
dosi vieszkeliu namo pasirody
ti žmonai ir szeimynai. Bet 
sztai isz pryszakio atlekia kitas 
automobilius. Nemokėjo prasi
lenkti. Valloton buvo užmusz- 
tas.

Macon, Nev. — Laike koro
nerio tyrinėjimo kaslink mir
ties Juozo Cavanagh, priesz jo 
motina už nedora pasielgimą 
su savo šuneliu kuris isz to mi
re o nelaba motina likos pa • 
szaukta už tai ant iszsiteisini- 
mo. Kai minką kuri gyveno tam 
paežiam name, pripažino buk 
karta turėjo paszaukti kaimy
nus idant užbėgti nedoram pa
sielgimui motinos su vaiku o 
karta net vyras jos baisiai ja 
už tai supliekė. Paskutini kar
ta nelaba motina taip ilgai mu- 
sze valka pakol tasai mirė nuo 
skausmo. Isz viso liudijo priesz 
ja 18 žmonių. Motina likos už
daryta kalėjime.

Už Pryczerio Pabuczia-

;Nemielaszirdingas
Kankinimas Vaiku

vima Jos, Nori $5,000
Kansas City Kans. — Mrs. 

Bertha Thomas, parapijos mo-

His patriotism is written in

UAU “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese,

Centralia, Ohio — Petras 
Gratz likos tomis dienomis nu
baustas in kalėjimą ant penkio
likos metu už kankinima savo 
vaiku. Neseniai Mikutis, sze- 
sziu metu, mirė nuo sumuszimu 
o asztuoniu metu Chalukas 
taipgi mirė nuo bjauraus pasi
elgimo nes nelabas tėvas degi
no su inkaitytom geležimi ir 
muszdavo su kumszcziom kad 
vaikai vos gyvi pasiliko bet 
Mikutis nuo j u mirė. Vaiku 
pus-sesere taipgi likos nusiuns- 
ta in kalėjimą ant deszimts me
tu už prigelbejima tėvui kan- 
kyti vaikus.

§ Kotelis Florian, Veneci
joj, likos atidarytas diena ir 
nakti per 300 metu. Dabar, lai
ke kares, likos uždarytas nakti
mis.

kyklos mokytoja, 35 metu am
žiaus, apskundė pryczeri James 
Cornicha, Metodistu tikėjimo, 
in teismą, reikalaudama isz jo 
$5,000 atlyginimo už buczki.

Mrs. Thomas sako, kad pry- 
czeris pagriebė ja zakristijoj 
ir priverstinai pabueziaves.

Nurėdytas Per 
Perkūną

Muskatine, Iowa — Kada 
perkūnas trenke in 20 metu am
žiaus Harold Hawkins, kuris 
važiavo ant vežimo su szienu, 
nudraskė nuo jo visas drapanas 
taip, jog pasiliko nuogas. 
Sziaip nieko jam neatsitiko.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Yours is written on every Bond you buy

i. .he 5“ WAR LOAN !

THE stepping stones to vic
tory are red with blood of 
American heroes. Tarawa . . . 

Salerno . . . Gassino. Their pa 
triotism is written in blood.

Your patriotism is written on 
every Bond you buy in this vital 
5th War Loan. Your name on a 
War Bond means you’re behind 
our invasion troops.

Help hasten the day of Victory 
by investing in extra War Bonds 

o

now. Invest in more than you’ve 
ever purchased before. Invest 
$100, $200, $300, $400. Those 
who can, must invest thousands 
of dollars.

For this is the biggest job we’ve 
ever had to do. We can’t fail 
our fighting men as they plunge 
into the biggest and bloodiest 
struggle of all.
WELCOME THE VICTORY VOLUNTEERS 
when they call to tell you about War Bonds

Kunigunda, matydama mano 
susijudinimą, atsileido ir tarė:
— Asz atleidžiu, tegul tik atlei
džia leitenantas Klepaviczius
— ir atsisveikinus nuėjo.

Parejas namo asz tuojau nu
bėgau jeszkot leitenanto Kle- 
pavieziaus praszyt protekcijos 
mano aucziuku byloj. Suradęs, 
asz jam iszpasakojau, kame da
lykas ir prasziau užtart mane. 
Klepaviczius piktai pažiurėjas, 
ir ironiszikai juokdamasis tarė:

— Gerrhai brhacia, 'ka pasa
kei, reik ir man daloj tuos au
tus, nes ir man gali jie pagadint 
reikalą — ir Klepaviczius erne 
autis batus.

— Tamistai autai batuose 
nieko nekenkia — pastebėjau,
— o del Kunigundos tai ar ta
mistai ne visviena? —

— Tau gali būti visviena — 
atszove jis.

— Asz myliu ir noriu ja 
ve-e...

— Ka vest?! — pertrauke 
mane Klepaviczius — von, 
rrrhuppuže!

Ir asz kulvirtais iszvirtau isz 
Klepavicziaus kambario, paju
tęs isz užpakalio szvelnu bato 
dasilytejima.

Parsineszinus namo, man net 
sziurpuliai bėgiojo po kuna, 
kai pamaniau, kas butu galėja 
atsitikt, jeigu leitenantui Kle
pavicziui mane “lydint,” butu 
rankose pasitaikius vietoj bato
— szo'ble...

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

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numera* 78. 
820 W. Centra St., Mahanoy City


