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Isz Amerikos Braziliszki Kareiviai Italijoj KARE
DU PARKAI SUDEGE

Ugnis Padare Daug
i Bledes

WILDWOOD, N. J. — Suba 
toje kylo didele ugnis parke, 
kuri padare bledes ant 250 tuk 
staneziu doleriu. Daugelis 
sztoru sudege ir teatras. Nede- 
lio j e sudege Palisades Parkas 
isz kurio buvo priversti ap
leisti 25 tukstaneziai žmonių ir 
19 smarkiai apdege. Ugnis pa
dare bledes ant 1,500,000 dole
riu. Szimtai žmonių likos apim
ti per durnus.

1,510 Doleriu Pripuola 
Ant Kožnos Galvos 

Amerike

Rusai Tikisi Pabagios
Kares 1945 Mete

NEW YORK. — Amerikon- 
iszkas korespondentas laikra- 
szcziu Henry Cassidy, kuris 
ana diena pribuvo isz Europos, 
sako, kad Rusai yra tvirti, kad 
szioji kare užsibaigs pasekmin
gai del Alijentu ateinanezia va
sara 1945 mete.

Alijentai Bombardavo
Nagasaki

WASHINGTON, D. C. — 
Iždo Departmentas apgarsino, 
buk skola Su v. Valstijų szia- 
diena isznesza ant tiek, kad jei
gu tuos pinigus padalyt del 
kožno Amerikon gyventoj aus, 
tai ant kožnos galvos pripuola 
po 1,510 doleriu, tiek Amerikas 
turi sziadien skolos vedime ka
res. 7

Sztai pirmutinai Braziliszki kareiviai pribuvo in Italija 
dalyvauti musziosia drauge su savo draugais Amerikonais, 
Anglikais ir Prancūzais. Braziliecziai yra narsus vyrukais 

laike musziu.

LONDON. — Dideli eropla
nai alijentu bombardavo dide
li Japoniszka miestą Nagasaki 
ir aliejaus dirbtuves ant Pa- 
lembang salos, kaipo ir eropla- 
nu stotes Davao. Kyushu sala 
taipgi likos smarkiai bombar
duota kur užmuszta didelis 
skaitlis Japonu.

SAPNAS JA
ISZDAVE

Kuteno Draugo Nosi;
Pražuvo

Alijentai Bombardavo 
Arti Paryžių

Bosas Užmusztas; Du 
Anglekasiai Sužeisti

Vyras Sapnavo Kad Jo 
Pacziule Glamonėjasi 

Su Kitu

NEW YORK. — Charles 
Graylett, užvede skunda priesz 
savo pacziule, pareikalauda-

—------ ------------------Imas nuo josios persiskyrimo,
lakey, likos užmusztas, o du paduodamas priežasti, buk ma- 
anglekasiai James Morgan iri te ja sapne glamonėjantis su 
Ernestas Liteczek likos sužeis-' 
tais per sugruvima ‘ ‘ bręsto ’ ’ 
Lehigh Navigation kasyklosia. 
Bosas paliko motina, szeszis 
vaikus ir tris brolius.

COALDALE, PA. — Augliu 
kasyklų bosas Bernardas Ma-

Pasiliko Tėvu Kvadru- 
ku; Turi 43 Vaiku

kitu vyru Paryžiuje, viename 
isz tenaitiniu hoteliu keli me
nesiai adgal, kada lankėsi Pa
ryžiuje.

Kada Graylett pabudo, taip 
tasai sapnas jam nudavė tikru 
jog užklausė savo pacziules 
idant toji jam iszreiksztu ženk- 
lyvuma tojo sapno. Moterele 
iszgirdus tai, labai susimaisze 
ir nežinojo ka ant to atsakyt, o

PITTSFIELD, KY. — Eli- 
joszius Passo, 29 metu, užtiko 
savo drauga Mika Quinn ant 
divono. Norėdamas paszposaut 
isz Miko paeme sziauda ir pra
dėjo ji kutent po nosia.

Mikas staigai pabudęs pa
griebė revolveri ir atkiszo in 
Elijosziu o tasai būdamas to
sios nuomones kad ji nori nu- 
szaut, bandė atimti revolveri. 
Tasyneje revolveris iszszove ir 
szuvis pataikė Elijosziui in 
krutinę. Kada palicija dažino- 
jo kokiu budu likos nuszautas, 
paleido Miką ant liuosybes.

LONDON. — Apie 1,500 ero- 
planu bombardavo aplinkine 
Paryžiaus, Francijoj, sunaikin
dami daug aliejinu szuliniu ir 
dideliu dirbtuvių. Kiti 1,000 
eroplanai užklupo ant Rumuni
jos ir Italiszko rubežiaus kur 
sunaikino 26 Vokiszku eropla- 
nu ore ir 18 ant žemes.

Sydney, Australija. — Konia 
10,000 Amerikoniszki kareiviu 
lyg sziai dienai apsivedė su 
Australiszkoms merginoms ir 
jau 1,000 tokiu moterių su vai
kais iszkeliavo in Amerika ant 
apsigyvenimo.

BOGOTA, COLUMBIA. —
Abjon Jeramilio Amalfi, 75 vyras tuojaus dasiprato kad 
metu, tėvas 43 vaiku, ana diena ' jo sapnas turi būti tikras, 
pasiliko tėvu kvadruku, (ke 
turiu vaiku ant syk). Tasai se
nukas susilaukė 30 vaiku su sa
vo pirma paezia, o 13 su antra' jo pacziule buvo ir kaip elgesį 
paezia. Telegramai nedanesza 
aiszkesniu žinių apie ta nepa
prasta gimimą kvadruku.

Nuraszes laiszka pas savo 
pažinstama in Paryžių melsda
mas jo idant iszsznipinetu kur

TRUMPOS ZINUTĖS
Cumming, Iowa. — Du vago

nai prikrauti su amunicija isz- 
.. lęke in padanges — viso 60 va
gonu. Ant giliukio nieką ne už- 
musze.

būdama Paryžiuj. Draugas isz- 
pilde jo praszyma, nuėjo in ho- 
teli kur motere buvo užsiregis
travo jusi kaipo pati kokio tai 
Vikroro Contauto.

Sudžia iszklauses vyro apsa- 
kinejima perskyrė apgavinga 
motere nuo vyro.

Denver Colo. — Trys Japo- 
nietes seserys czion gimusiu li-

Stockton, Calif. — Apie 500 
Vokiszku nelaisviu šukele 
straika nenorėdami dirbti po 
9 valandas ant dienos. Kad tai

kos aresztavotos už prigialbe- butu Vokietijoj, tai visus su-
j ima pabėgime 
ežiu isz abazo.

dvieju Vokie-
1
szaudytu, bet gavo tik vandeni 
ir duona už bausmia.

60,000
VOKIECZIU 

UŽMUSZTA
Prie Rigos Vokiecziai Likos 
Baisiai Supliekti; Daug Lietu
viu Ir Latviu Pristojo Prie Rus
iszku Pulku; Prez. Rooseveltas 
Sugryžo Isz Kariszkos Keliones

Lenkibzki pulkai užklupo 
ant Vokiecziu prie Cesano upes 
paimdami 300 Vokiecziu in ne 
laisve. Vokiecziai turi dideles 
sunkenybes gabenti maista del 
savo kareiviu, todėl daugelis 
isz ju pasiduoda isz bado.

Svarbus kėlės einantis in Vi- 
kaviszki, 11 myliu nuo Prusisz 
ko rubežiaus likos paimtas nuo 
Rusu kaip skelbia daneszimai 
per Vokieczius, kuri Rusai bu
vo paeme 11 dienu adgal. Ru-, 
sai dabar eina ant Tilžės, paini 
darni žymu miestelius Raudona 
ir Raseinu, 53 mylės nuo Til 
žes. Rusai taipgi paeme Jeka- 
pili ir 40 kitu miesteliu ir kai
meliu.

Prie Belgiszko rubežiaus 2,- 
000 Alijentu eropalanu užklupo 
ant Vokiecziu, kurie panesze 
dideles bledes. Amerikoniszki 
eroplanai numėtė tukstaneziu 
tonu bombų ant Strasburgo ir 
Saarbrucken, padarydami mil- 
žiniszkas bledes.

Amerikonai Randasi Ant Guam Salos
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Kada Amerikonai gavosi in Francuziszka miestą St. Lo, užtiko jame da kelis pulkus
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Vokiecziu, kurie noringai pasidavė in juju rankas. Ne kurie Vokiecziai neturėjo czeyery- 
ku ant kojų. Czionais tęsęsi kruvini msziai, bet Vokiecziai ant galo likos ingaletais.

LONDON, ANGLIJA. — Rusiszko Gene
rolo Jeramenko pulkai baisiai supliekė Vo
kieczius Rigoje, užmuszdami 60,000 Vokie- i 
ežiu ir paeme in nelaisve 9,363 in kėlės san- 
vaites laiko tuosia musziosia. Taipgi likos 
paimta apie 150 miesteliu ir kaimu. į 

Tukstaneziai Lietuviu ir Latviu pristo
jo prie Rusiszku glytu, kurie prigialbstat 
isztrėmti tukstaneziu Vokiecziu toje aplinki
nėje, kuriu ten randasi apie 200,000 Vo
kiecziu. Latvija bus paimta per Rusus už 
keliu dienu.

Rusai artindami prie Tartu, Estonijoj, 
užmusze 2,500 Vokiecziu ir paimdami apie 
200 miesteliu. Miestelije Patseri paeme a- 
pie 800 Vokiecziu in nelaisve. Rusai 
dabar eisa ant Kruszpylio-Jeglavos geležin
kelio, kad nukirsti nuo Rigos.

Anglikai su Amerikonais užklupo ant 
Francuziskos pristovos Mets, kur bombar
davo daugeli svarbu vietų, isz kur iszvijo 
Vokieczius ant 30 myliu.

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas 
Rooseveltas sugryžo isz savo kariszkos ke
liones, atlankydamas žymius generolus su 
kuriais pasikalbėjo apie vedima tolimesnes 
kares. Toji kelione kasztavo Ameriko
nams apie 20 milijonu doleriu.

Girdėt, kad Japonai 
palauti muszti ir meslti taikos 
nuo Alijentu, nes'in laika kada: 
Amerikonai paeme Gilberts j 
salas likos užmuszta 52,323 ir 
paimta 3,745 in nelaisve Japo
nu. Amerikonai tosia muszuo- 
sia ir neteko 5,903 kareiviu. 
Bet Alijentai nemano paliauti 
musztis ir eiti lyg paežio 
slenksczio in Japonija, kad ant

ketina visados apmalszyti tuosius 
žvairakius.

Amerikonai eina ant Pary- 
žiaus ir trijų pusiu apsiaubda
mi apie 200,000 Vokiecziu ir 
jau sziadien randasi tik 15 my
liu nuo Argentano. Daugeli Vo- 
kiszku pulku likos visiszkai 
iszkerdytais.

Pirkie U. S. Bonus Sziadienį
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Kas Girdėt
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(Stovėdami prie altoriaus, 
laukdami idant juos kunigas 
surisztu mazgu moterysties, 
Bartolli Menodari pasakė savo 
mylimai Ferencai Sefereni in

kuosia Szvaicarioj laibai retai 
atsitikdavo kad vedusios norė
jo persiskirt.

Kas turi kiek laiko, tegul 
sau apskaito, kiek gyveno žmo
nių ant svieto lyg sziam laikui, 
tik nežine, ar kas juos gerai su
skaitys. Kožnas žmogus gyven
antis sziadien ant svieto, turi

Suszaudytas Japoniszkas Eroplanas
lietuviszka spauda, ypacz laik- 
rasztija.

ausele: “Kada busim suriszti 
mazgu moterysties, tiki uosiu 
kad man pagaminsi valgius 
amt laiko, iszmazgosi torielkas, 
resivalkiosi naktimis ir nelak
stysi paskui svetimus vyrus. 
“Ferenca iszgirdus tuos žo
džius savo mylimo, trenike bu
kietą žiedu Bartollui in veidą 
ir vesel'ka payro.

Sztai moteres atsikrato nuo 
nevalininkystes. Senoviszkuo- 
sia lailkuosia, jeigu taip butu 
atsitikus, tai Ferenca turėtu 
užbaigti savo gyvastį kloszto- 
riuje ant pakiltos. Patagonijoj 
taip atsitikus, vyras ja pasta
tytu prie medžio ir iszmusztu 
du priszakinius dantis su ak
meniu. Kitosia s'klyposia ji tu
rėtu pajuodinti savo dantis ir 
dirbti kaipo nevalninke lyg 
smert. Gilukningos Amerikon- 
iszkos moteres, kad paskuti- 
nioje valandoje, gali apreikszti 
savo liuosyhia.

Vienam Serbiszkam kaime- 
lije randasi nepaprasta mer
gaite, būdama tikru stebėtinų 
dalyku gamtos. Mergaite yra A
apdovanota nepaprasta galy- 
bia, negalėdama neszioti jokiu 
drapanų ant saves, nes kada 
tik pasirėdė in kokias szlebes, 
tai viskas ant josios pradeda 
jsubyret ant szmoteliu.

• •
j Žmonis da vis tiki in viso
kius burtus, užžadus, raganys- 
tas ir apgavystes ir gal nekurie 
pasiliks tamsuotais lyg pabai
gai savo gyvenimo. Gal juok
ingiausiu atsitikimu lengvato- 
kystes atsitiko giminoje Karit- 
na ant Vengru.

Atėjo pas viena kaimiete ko
kis tai jegamastis apreikszda- 
mas moterei, kad drauge su jo
sios sunurn likos užmusztas lai
ke kares ir abudu dabar randa
si Pijuje. O kad labai lindojo 
atlankyti savo teviszkia, todėl 
pasirūpino trumpa praszparta 
nuo Szv. Petro ir ženge ant že
mes

sziek tiek gimines isz kuriuos 
paėjo. Klausymas užeina: kiek 
gimė žmonių nuo laiko Užgimi
mo Kristaus lyg sziai dienai. 
Skaitysime szitaip: jeigu girna 
kūdikis, reike prie to tėvo ir 
motinos, arba dvieju ypatų. 
Kūdikio tėvas ir motina, taip
gi turėjo tęva ir motina, arba 
ketures y patas. Tėvas ir moti
na, taipgi turėjo tęva ir moti 
na, todėl pasidaro jau asztuo- 
nios ypatos skaitlis parodo 32, 
64,128, ir 1.1. Nuo tebyrio laiko 
lyg laikui Kristaus apskaitoma 
yra 65 gentkartes ant kuriu 
pripuola 142,464,792,153,882,- 
177 žmonių. Tiek tai kožnas tu
rėjo savo impedžiu nuo Užgi
mimo Kristaus lyg sziam lai
kui arba per 1944 metus, —- kas 
netiki, tegul pats sau suskaito.

______ ..Jį_____

Daugelis žmonių nekarta 
prisižiurineja ant menulio kal
bėdami, kad mate jame veidą 
žmogaus. Tasai žmonių pasa
kojimas apie žmogaus veidą 
ant menulio yra la’bai senas ir 
paeina da nuo Chaldu, Egipci- 
jonu, Graiku ir Rymoniu. Tos 
pasakos skelbia, kad žmogus, 
kuris nedorai pasielgdavo ant 
žemes, likos nubaustas per die- 
vaiczius ant gyvenimo meniili- 
je, todėl sziadien galima jo vei
dą ten matyti.

Kitas apsakymas skelbia 
apie tai sekancziai:

Tūlas senas žmogus nuėjo in 
giria pririnkti szaku, nes buvo 
szalta ir geide užkurti ugni. 
Buvo tai szventadienis, todėl 
dirbti ta diena nepriderejo, bet 
senukui 'buvo labai szalta ir ne- 
temino ant szventadienio. Ka
da senukas sugryžinejo su pun
du szaku, užėjo jam keia anio- 
las, kuris senuko užklausė, ar 
užmirszo, kad sziadien yra 
szventa diena? Senukas atsake,' 
kad jam vis tas pats ar szventa
dienis ar ne, nes ir ta diena tu
ri valgyt ir suszilt. Aniolas jam 
pasakė jeigu negali szvensti 
szventa diena, tai turės proga

Amerikoniszki kareiviai perdarinėj e suszaudyta eropla- 
na po musziui. Matyt ant jo, kiek jisai aplaike szuviu ant 

skylių ant sparnu.

O | žius gamtos reginius; žaliuo-I janezius medelius, -žydinezius
* darželius, giędanczius pauksz-

• telius; 'biteles neszanczias me- 
Bus jau apie kelis desetkus , • n ,4 .. . . du ir vaszka ; ta

metu, Marijampolės apielinke-' 
je augo dievotas piemenėlis, 
Krumpliu Jonukas. Jis la’bai 
mėgdavo tarnauti pas ūkinin
kas, kuriu kiemai būdavo ap
augę gražiais medžiais.

Vienus metus jam pasitaikė 
pas viena ūkininką ant tar
nystes būti, kurio buvo labai 
gražiai apaugės kiemas inval
idais medžiais, ir papuosztas 
geliu darželis, kuris per vasa
ra puoszdavo grinezios ir sek- 
lyczios langus.

Jonukui užvis labiausiai 
puolė in aki du berželiu, ku
riuodu plesdejo 
lems, priesz pat 
veliamos triobos 
Ii u darželyje.

Kiekvienas isz tu berželiu 
gėrėjosi, kad jis labai tarpiai 
augo ir bujojo.

To kiemo mergeles tu berže
liu nelabai apkente, nes juodu 
stelbė rūtas ir kitas gėlės savo 
placziu pavesiu ir iszsivynio
jusioms szaknims po puria že
me darželio. Dažnai mergeles 
kasinedamos lysveles, užeziuo- 
pusios szaknis berželiu 
sigailedavo ir jas 
žeme aplipusia 
sugurindavo, 
malonus 
želiams 
naudos,
meje dar stipriau sza'knys gau
davo kerioti; dėlto neiszpasa- 
kytai spareziai augo, 
kiti berželiai dar pradėjo dau
giau užstelbti gėlyną,, nes daug 
tarpesni užaugo.

Bet mergeles j u 
kaž-kas jas pamokino,

savo szake- 
prieangi gy- 
augdami ge-

J. V. FORRESTAL

Labai mažai raszyta apie 
musu nauja Laivyno Sekreto
rių — James Vincent Forres
tal. Jis nemėgsta vieszai kalbė
ti ir todelgi mažai apie ji žino
ma.

Forrestal gimė priesz 52 me
tus Beacon miestelyje, 
Yorke, paeziame apskrityje ■ 
kur —Prezidentas RooseveltasĮ 
turi savo namus. Užbaigdamas 1 
mokykla, jis dirbo prie laj-i 
kraszcziu Beacon, 'Pough’keep-: 
si ir Mt. Vernofi. Paskiau jis ' 
stojo in Dartmouth Kolegija. 1 
Gž meto laiko jis instojo in i 
Princeton Universitetą. Per vi- 1 
ia laika iki užbaigimo pats už- 
dmokejo už mokslą — sunkiai i 
bedirbdamas. Buvo redakto
rius “ Daily Princetonian” ii 
narys studentu tarybos.

Užbaigos mokslą jis dirbo 
prie New Jersey Zine Company 
the Tobacco Products Co

Stimson, Valstybes. Departa
mento Sekretoriaus Hull, Ad
mirolo /Stark, Generolo Mars
hall ir keliu kitu.

Forrestalo 26,000 myliu ke
lione musu Pacifiko abazeso pa 
ežiu metu jam daug padėjo. Jis 
raportavo pilna sutikima musu 
Armijos, Laivyno ir Marinu. >

Kada musu Laivyno Sekre
torius Knox mire szi pavasari,

po prezidentu.
Jis iszsiunto savo dviejus sū

nūs in Kruopa kad jie galėtu 
save užsilaikyti.

Gal jo noras kooperuoti, ir 
ne pykdinti žmones visus prie 
saves pritraukė 1933 ra. depre
sijos metu, Senato Komitetas 
tyrinėjo Stock Market. Forres
tal buvo vienas isz keliu vyru 
kurie padėjo komitetui ir ne
kenkė jos dabbui. Jis ne karta' forrestal buvo paskirtas ųžim-

’ * " ;erai jeigu biz-Di jo vieta. Jis pilnai pasitiki
nierai ir politikieriai pakeistu kūvynu. Jis nesenei pareiszke: 

“nepaisant kiek praktišzku 
sistemų bus insteigta ir pagei
dauta parūpinti tarptautine 
apsauga, atsiminkite kad pa
grindas to visko 'bus ginkluota 
jėga szios szalies, tai yra Suv.. 
Valstijų Laivyno oro ir juru je-

New sa^e’ kad butu g 
nierai 
vietas per meto laika. Tada jie 
geriaus suprastu vienas kita.

Prezidentas Rooseveltas pa- 
Į skyrė Forrestal administraty- 
' viu patarėju Laivyno Departa
mento 1940. Jis veik© kaipo 
prezidento agentas musu tau
tinėje apsaugos programoje. 
Paežiu metu Kongresas instei- 
ge nauja ofisą, Po-sekretorius 
Laivyno ir prezidentas pasky
rė Forrestal tai vietai. Kada 
vėlasis Sekretorius Knox isz- 

i vyko isz Washington©, Forres
tal apsiėmė atlikti visas Laivy- 

ir: no Sekretoriaus pareigas. Jis 
paskiau Wall Street bankoje. greitai pravedė kontraktus pa-

Po teisybei praszparta isz ro
jaus ne taip lenga aplaikyti, 
bet galėtu ji aplaikyt ir del sa
vo draugo, bet tai kasztuotu 
nemažiau kaip trys szimtai ko- 
ronu ant keliones. Girdėdama 
tai, lengvatike moterele ir geis
dama pamatyti savo mylima 
sūneli, padavė “Dankiszkam 
agentui” trys szimtus koronu 
ir nubėgo pas kūmutes pasida
linti linksma žine kad josios 
sūnelis neužilgio pribus isz Ro
jaus ja atlankyti. Bet “agen
tas” dingo kaip akmuo van
denyje su trimis sžimtelais.

szvensti “moon-day” lyg pa
baigai svieto ir stebuklingu bū
du senuką nunesze ant menulio, 
kur ir dabar randasi.

viską gerbe ir 
dekavojo Dievui, kad jo pri
gimta szalis Lietuva tokioms 
gražybėms iszpuoszta. Nekarta 
jis ganydamas gyvulius sek
madieniais, laike Szv. Misziu, 
klaupdavosi link Ibažnyczios ir 
ten siausdavo savo maldas, kur 
visi jo kaimo žmones susirinkę 
melsdavosi prie Dievo alto
riaus. Karta jam besimeldžiant 
prisiminė viena mintis, ir nei 
nesijuto kaip suszuko: Dieve! 
visokiu gamtos turtu del Tė
vynės Lietuvos nesigailėjai, 
taip ja gražai paredei, bet ko
dėl nemalonus gudu caras taip 
ilgai laiko uždraudęs musu lie
tuviszka spauda, kodėl jis ne
duoda mums dvasiszko peno, 
idant savo prigimtoje kalboje 
mes tave Dievą ir Sutvėrėja 
galėtume isz knygeliu pagar
binti. Jai visokioms gražy
bėms paredei musu szali, Malo- 
niausis Dieve, sugražink mums 
ir kalbos, raszto liuosybe!

Vaikelis paskendo gilumoje 
maldos, apsiveike. Lyg lauke 
atsakvmo.

Ten dirbo pakol Suv. Valstijos 
instojo in pirma pasaulini ką
rą. 1917 m., jis instojo iii Laivy
ną kur mokosi aviacija.

Karo pabaigoje buvo finan
sų reporteris prie senojo New 
York World. Bonai ji vis inte 
resavo. Tapo galva, departa
mente gerai žindmos firmos. 
1925 m., kompanija priėmė ji 
.n'partneryste ir 1936 m., jis ta-

statyti laivus ir naujas instai- 
gas.

1941 m. jis iszvyko in Londo
ną pasitarti su Britu Laivyno 
atstovais, ypacz kaslink ginklu 
ruszies.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
“°-

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

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

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Po Japonu užpuolimu Perlu 
Uosto, ir musu instojimu in ką
rą, Forrestal tapo narys vidu
jinio karo kabineto, kuris susi
dėjo isz Karo Sekretoriaus

ju ne- 
nainiodavo, 

apie szaknis 
ir kitokius

darydavo; bet 
tarsi tas eidavo 
nes paliuosuotoje

Badai Szvaicarijoj kitados 
buvo paprotys, kad vedusi po
ra, kurie norėjo persiskirt, bu
vo uždarytos 'bokszte, kuriame 
radosi tiktai viena lova, vienas 
stalas, peilis ir 1.1. Jeigu in lai
ka dvieju sanvaicziu vyras ne
sutiko su paczia, tai galėjo 
gauti persiskyrimą. Tosia lai-

ISTORIJE apie Gregorius, 
.-----------------  Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25<f ::

Kas kalba Ang’liszkai, gal 
bus akyvu žinoti truputi dau
giau apie ta kalba. Tuom lie'žu- 

į viu kalba sziadien 150 milijonu 
žmonių, o apie 300 milijonai 
naudoje ta kalba biznije ir lai
ke paseikalavimo. Angliszka 
kalba yra prasiplatinus, kuria 
naudoja žmonis visosia dalysiu 
svieto. Angliszka kalba yra an
tra po Kiniszka, 'kuri pervirszi- 
na visas kitas kalbas. Anglisz- 
koje kalboje yra 700 tukstan- 
cziu žodžiu, bet naujausi žo
džiai porodo tiktai puse mili
jono žodžiu, nes kiti iszejo isz 
mados ir yra nenaudojami dau
giau.

Daugiausia Anglikai naudo
ja žodžius kaip: and, he, have, 
ir, of, the, to, will ir you. Pa
prastas žmogus naudoja kalbo
je apie 2,000 žodžiu. Poetas 
Milton naudojo 7,500 žodžius, 
Shekspiras mokėjo naudot net 
15,000 žodžius.

SAULE PUBLISHING CO„
Mahanoy City, Pa. - fi.S.Ą.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta.

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.l
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 

, Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 

pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, .....................................15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c 

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119j pus. .. .15c 

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

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

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

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas: Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 

i užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
Musu lietuviu katalibu trosz- kuris buvo protingesnis už savo poną 

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

tė pustyniu; Peleniute: Du brolei 
Varputis ir Skuputis. 60 pus... 15c

Popierinei apdarai. 50c 
Prakeikta, meilingas kri- 

aprašymas, 202 pus. 35c 
Vaidelota, apisaka isz 
puses szimtmeczio, isz- 

Su pa- 
35c 

Trys istorijos, apie Ne-

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje] in Szventa žeme; Beda; Tamsu
mus prigauna. 58 puslapiu.......... 15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ................................. 15c

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

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

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

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................................. 15e

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Fasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..........................................25c

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..........................................15®

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

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

Varpas Bažnyczios bokszte 
atsiliepe, toli, toli, vos tik gir
dėtis tik per tarpgiri tarsi su
kruto medžiu lapai lenkdamie- 
si. Buvo pusiau misziu — pa
kylėjimo laikas. Vaikelis vis 
meldėsi karsztai. Jo jėgos buvo 
valdomos kokios nepaprastos 
esybes, tarsi lyg per miegus 

Metai, lyg kad kokios dvasios stebuk
lingos palytėtas, iszvydo nepa
prasta regini. — Tarp prasz- 
vaista retu de'bescrliu, Szven-

ne- 
ber- 
ant 
•že-

neapkentė; cziausioji Jėzaus Szirdis ne- 
kad Gszipasakytu gražumu plesno- 

rcikia palei paczia žeme bor-yian^ dangiszkos meiles spin- 
želiu lieniens žieve nulupti, taii^n^’a^s’ tarsi visa Lietuvos že- 

Jomfkas'nie nuszvieczia. Žemai du ber- 
! želiu reiszke tevyniszlka mei- 
Į'le. Prisiminima tėvu, boeziu, 

mat tuodu ^<uiae ^cnte už tėvynė, už ti'ky- 
ukininko buvo i ')a-

jie tuojau iszdžiusia.
tai dasižinojes, pranesze savo 
ūkininkui, kad berželiams ren-j 
giama pražūtis, o ] 
berželiu paties 
didžiai gerbiamu, nes juodu 
lįuvo pasodyti atmineziai ūki
ninko tevucziu mirties.

Jonukas už savo isztikimybe 
nupelnė pas ūkininką dide ma
lone, ir juom taip pasitikėjo 
kaip tikru savo sunum.

Netik ūkininkas gėrėjosi isz 
Jonuko isztikimybes, bet visi 
aplinkiniai džiaugėsi isz tokio 
pavyzdingo ir doro vaiko. Be,t 
isz teisybes buvo geras vaiki
nas.

Jonukas labai mylėjo gra- remti ir platinti visoms jėgoms

Tikra meiles vaiduve, suža
dina jausmu visokius reginius. 
Jonuko tikra tevyniszka meile 
persistatė jam pilname pa
veiksle ko jis troszko.

Rimas turėtu būti, kad pirmoje 
vietojo, visoms spėkoms remti 
lietuviszka spauda. Be lietu- 
viszkos spaudos niekuomet 
nebujos ir netarps katalikisz- 
koji eldija. Visu lietuviu kata
liku, turi būti būtina užduotis
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kalba; tada dar valandėlė 
pažiurėjus ant ligones iszejo 
su Honore in prieangi. Ji bu
vo tvirtai persitikrinus, kad

jPAS lova mirsztancziosios 
stovėjo ūkininkas su dak 

tarų. Lovoj gulinezioj iszkar- 
szele žiurėjo ramiai,' savo liki
mui atsidavusi, su neaptamsin
ta iszminczia, ant abieju, szale 
jos lovos stovineziu vyru. Ji 
žinojo, kad ja mirtis laukia ir 
girdėjo visa juodvieju kalba. 
Taip, ji turėjo jau mirti ir todėl 
jokiu budu nesiprieszino liki
mui. Mirties valanda buvo 
jau ateiusi, nes'buvo jau 92 ilgu 
metu gyvenusi.

Langas ir durys buvo atvi
ros. Vasaros saules spindu
liai krito ant juodos negrysztos 
aslos, ant kurios jau klumpes 
keturiu gentkareziu vaikszczio- 
jusios ir duobes inspaudusios 
buvo. In grinezia tvino kve- 
pantis lauku kvapas nuo varpu 
ir žiedu, kuriu visa ^kvapsni 
tartum isztirpino karszta vi
durdienio saule. Žiogai gar-’ 
siąi czirpejo, ir tas ju czirpeji- 
inas primine barszkejima vai
ku žaisliu, kurias ant kermo- 
sziu pardavinėja.

Daktaras pertrauke tyla ga 
na energiszku kaišu: “Honore, 
tai visai negalimas daigtas, 
kad tamista savo motina czio
nai viena paliktum. Tamista1 trauke 
pats gali matyti, kad ji kiek- Permatomi mėlyni laszai Lėgo 
vienoj valandoj su sziuo svietu'jai nuo ranku aplinkui pirsztu 
gal atsiskirt.”

Ūkininkas atkartojo su di
džiu nusiminimu ta pati ka jis 
jau kelis kartus iszsitares 
buvo :

‘ Hsz kur galiu asz ta žinoti ? 
Žinoma, tas priguli nuo laiko, 
kaip ilgai czionai ta moteris 
sėdėti turės. Juk, po velniais, 
tamista pats gali su ja suside

dar ilki rytojui iszgyves, ar dai 
ilgiau, tai butu man gerai, o 
tamistai blogai.”

Su nusiste’bejimu pažiurėjo 
jam in veidą. Sergėjimas’ su 
pirm laiko padaryta preke ne
buvo dar jai pasitaikęs. Užtru-

cziusi. Vyriausia role tame lo- 
sze visoki myrio budai ir apsi- 
reiszkimai, kuriems ji jau pa
kaktinai prisižiūrėjus buvo. 
Papasakodavo ji visus prieti
kius taip pilnai ir tikrai, net iki 
mažiausiam trupinėliui nors vi
si tie budai ir apsireiszkimai, kO dabar valandėlė su atsaky- 
abelnai imant, vis tais paežiais 
pasilieka.

Tame laike, kada Honore 
Bontepps pas ja atėjo, ji krak- 
m o lino a p ik a klės 
marszkiniu.

“Laka diena,” 
ūkininkas, “ kaip 
motin Rape?”

Ji atsigryžo ant jo ir pradė
jo niurnėti:

“Tur eitis, tur eitis, 
girdėti pas jus?”

“Na, asz tai negaliu pasigir
ti, nes mano motinai ne perge- 
riausiai einasi.”

“O kas tavo motinai pasida
rė?”

“Taip, kaip jau sakiau, ma
no motinai.”

“Kas-gi jai, po galu pasida-

ūkininku

pasveikino 
tau einasi,

O kas

Ji veik jau savo akis ant vi
sados užmerks.”

Dabar senoji skalbėja isz-
rankas isz vandens.

galu ir tada krito in gelda, in 
kuria ji savo skalbinius inmer- 
kusi buvo. Rodėsi, kad ja da
bar tikras sajausmas apėmė ir 
todėl ji tarė:

“Ar jau taip blogai su ja 
yra?”

Ūkininkas atsake:
“Taip, daktaras sake, kad 

jau vargiai ateinanczios dienos

ligone nakties nesulauks.
Ūkininkas užklausė jos da

bar “Ka-gi, tąmista, mausti 
dabar apie ta dalyka?”

Rape atsake: “Ar szaip af 
tai]), vis-gi tas dalykas gal už
imti kokias dvi, tris dienas, 
l’ž visa ta darbu 'gali, tamista 
man duoti 6 frankus.”

nigo ėjo vaikas, skambindamas 
su mažu skambeleliu, tuomi 
apreilkszdams žmonėms, esan
tiems ant kelio ir lauke, kad 
visu szveneziasias Vieszpaties 
kūnas per žeme eina.

Vyrai, kurie laukuose dirbo, 
nusiėmė skrybėles stovėjo lyg 
stulpai nesijudindami, kol kle
bonas su plevesuojancziu 
ploszczium nepraėjo.

(Bus daugiau)

manim

mu, nes tas dalykas vis-gi isz- 
duot perdaug keistas.

Tam maiszesi galvoje maus
tys, kad jai ūkininkas tokiu bil
du apgauti gali.

Dakar maustė ji dar valan
dėlė ir galiausiai tarė:

“Nemacziau tamistos moti
nos, negaliu in derybas insileis- 
ti.”

“Eik tamista, su 
drauge ir pamatysi.”

• Sene nusiszluoste rankas 
ėjo paskui ūkininką.

Eidami nekalbėjo nei žodžio. 
Ji trepseno mažais žingsnios 
szale jo, o jis ženge milžinisz- 
kais žingsnais, lyg kad jis 
kiekviena syki per upeli szok- 
tu. Ant ganyki i u gulėjo nuo 
karszczio sutsingusios ir nu
vargusios karves; pamaeziusios 
praeivius 'pradėjo bliauti ir 
baubti, lyg norėdamos pasis- 
kunsti, kaip czionai joms ne
smagu tokiam karsztyje. Tuoj 
priėjo nameli, kuriame mirsz- 
tanezioji moteris gulėjo, ir ūki
ninkas tare in save tyliai:

“Kad tik nors ta komedija 
butu užbaigta!” Pagal baisa, 
kokiu buvo galima sprensti jog 
tas jo velijimas tikrai nuoszir- 
dus buvo.

Bet seno nebuvo dar numi
rus. Ji gulėjo augsztienyka, 
apgailėtame padėjime, ant 
biauraus guolio. Rankas 'buvo

ir

rėti! Bet tiek pasakau tamis- 
tai kad ji laike vienos valandos 
butu, supranti tamista?”

Ūkininkas buvo jau persitik
rinęs,- kad prisztaravimas nie
ko negelbės ir todėl pratarė su
tikdamas :

“Jau einu ir atvesiu ja tuo
jaus czionai. Bet, meldžiu, ne- 
pykt tiktai, mielas daktare!”

Daktaras iszejo, bet dar syki 
atsigryžes, tarė:

“Saugokis, tamista. Atsi
mink, kad asz syki perpykęs 
nekresiu juoku, todėl minėk ta
mista ! ’ ’

Pasilikęs dabar ūkininkas 
vienas, tare in savo motina:

“Dabar einu atvesti Rape! 
Daktaras to nori. Buk tiktai

besulauksianti. ’ ’
“IKailp sprendžiu, tai tamis

tos motinai 'blogai einasi.”
Pratęsdamas laika ūkininkas 

jeszkojo progos iszaiszkinimui 
savo atėjimo, kuri norėjo ap
linkiniais iszsitarimais ap- 
reikszti, bet nesugaudydamas 
tam tikru žodžiu, pradėjo 
trumpai apie tai kalbėti:

“Kiek, tamista reikalausi už 
sergejima jos iki numirsztant ? 
Tamista pati žinai, kad mes ne- 
turtuoliai. Mes negalime net 
nei tarnaites laikyti. Todėl, tas 
amžinos skurdas ir darbas 
mano motina taip labai nuvar
gino. Ji dirbo už deszimti, 
nors 92 metu sena buvo. Di
desnio smūgio, kaip szitas, jau

ant melsvai-raudonu patalu su
dėjusi. Jos buvo baisiai liesos 
ir apdengtos storu ir dideliu 
randu. Jos turėjo iszžiura ju- 
ri gelmese gyvenaneziu nepa
prastu gyvūnu. Kaulkela skur
das ir rupeseziai, kuriuos ji 
per tris gentkartes nesziojusi 
patyrusi buvo, pavertė jos 
pirsztus buvo, paverto jos 
ir sulinkusius.

Prisiartinus Rape prie lovos 
apžiurėjo ligone. Ji apczi li
pinėjo rankos kraujo tvaksėji
mą dėjo ranka ant szirdies, 
kad nusprensti szirdies plaki
mu, klausėsi kiekvieno kvėpa
vimo, uždavė jai kelis klausy
mus, norėdama iszgirsti jos

Ūkininkas isz iszgasczio net 
nuo žemes paszioko. “Szeszis 
frankus! Ar tamistai jau pro
tas susimaisze? Užtikrinu ta
mistai, jog ji dar kokias 5 ar 
G valandas gyves, bet ne vie
nos minutes ilginus. ”

A'budu pradėjo dabar karsz- 
tai ginezytis. Galiausiai skal
bėja apreiszke, kad ji atgal 
gryszianti, jeigu jis ant to ne 
nori sutikt. Besiginczijant pra
slinko tūlas laikas, per kuri 
ūkininkas but galėjas sziek 
tiek javu susivežti. Tokiu budu 
neliko jam nieko daryti, kaip 
tik nusilenkti. Todėl padaro a- 
budu szitokia sutarti.

“Gerai, už viską duodu ta
mistai 6 frankus, bet su iszly- 
ga kad lavonui bus marszki- 
niai. ”

“Gerai, 6 frankus.”
Dideliais žingsniais skubi

nosi dabar ūkininkas prie sa
vo javu, kurie nunokė ant lau
ko gulėjo. Rape inženge in 
stuba prie serganezios. Kaip 
visada taip ir szi karta Rape 
buvo sau darbo atsineszusi nes 
prie kiek vieno mirsztanczio 
dirbdavo ji be- pertrūkio, ai 
tai del saves, ar tai del tu szei- 
mynu, pas kurias sergėdavo, 
bet visada už ypatiszka užmo
kesti. Tokiu 'budu ji savo pa- 
jiegas dvigubai isznaudodavo.

Vi$ai netikėtai ir staigai ji 
užklausė serganeziosios:

I . . * .“Ar jau apturėjai, tamista, 
paskutini patepimą ? ’ ’

Ūkininke papurtė su galva.
Skalbėja Rape, kuri ypatin

gai dievota buvo, paszoko grei 
tai isz vietos.

“Ar isztikro taip Dieve vi- 
sogalis! Jeigu taip, tai tuojau 
bėgsiu kleboną paszaukti!”

Tada ji Logo taip greitai lin
kui klebonijos, kad net vaikai, 
kurie ant gatves valkiojosi pa- 
mislijo, jog kokia nors nelai
me atsitiko, kada pamate se
nąją Rape atbėgant.’

Klebonas skubiai apsisiautė 
bažnytiniu ploszczoum ir sku
binosi pas ligone. Pirma ku-

rami, kol sugryžsziu.”
Isztare tuos žodžius, iszejo.
Rape buvo sena, visiems pa- 

žinstama, skalbėja. Paprastai 
ji sergėjo mirsztanczius kaime 
ir aplinkinėj. Lavonus paszar- 
vojus ji gryždavo namon ir 
prosavodavo marszkinius gy- 
viemsiems. Jos veidas turėjo 
tiek daug raukszliu, kiek pa- 
virszius nunokusiu didžiųjų 
įieszutu. Budo ir apsiejimo ji 
buvo pikto, o godumo buvo to
kio, kokio nieks negalėjo tikė
tis Eisena jos buvo sulinkusi 
sukuprejusi kas iszrode lyg ji 
nuo stovėjimo prie prosavoji- 
mo stalo butu sulužus. Ji turė
jo pasibaisėtina ir nuobodu 
svajojimo būda apie kova su- 
myriu. Vienatinis jos pasiszne- 
kejimas buvo apie žmones, ku
riuos ji mirsztant buvo ma-

negali man būti, ypaeziai kad 
ji dabar numirtu! ’ ’

Rape iszklaususi viską, atsa
ke ramiu ir rustu balsu:

“Asz turiu dvi prekes. Tur- 
tingiejai moka už diena 40 sou- 
su, o už nakti 3 frankus. Ne
turtėliai duoda už diena 20 sou- 
su, o už nakti antra tiek. Pas 
tamista už paskutine preke 
pasergėsiu. ”

Ūkininkas manste. Jis paži
no per gerai savo motina. Jis 
žinojo, kokia ji kieta ir priesz- 
stovi buvo ir kokios ji dar pa- 
jiegas turėjo. Daktaras galėjo 
kalbėti ka norėjo, 'bet vis-gi 
szitas dalykas galėjo lengvai 
asztuonius dienas nusitęsti. 
Todėl tarė su persitikrinimu.

“Ne, taip negaliu asz apsi
imti; tamista turi man abelna 
preke paduoti. Tokiu budu ne- 
szime a'budu ta junga. Dakta-

Dalyvavo I aidotuvesia Žuvusio Giminaiczio

Ten kur Amsterdame, 
Mieste ne mažame,

Pusėtinas būrelis yra Lietuviu, 
Bet maža nauda isz ju.

Retai kas laikraszti skaito, 
Tiktai guzute paiso,

Ba kokia-gi per nauda del ju, 
Del tokiu tamsunu?

Skaito, paskui in szali padeda, 
Tuojaus in karezema

nusiduoda,
O kaip būna jau per daug,— 

iszveme.
* * . *

Per pedes diena, 
Patašė ne viena,

Ypatingai pas gyvanaszles, 
Arba pas senyvas mergszes.

Szenandoryje tokiu daug 
gyvena,

Kas pas jasias dedasi, tai 
jau gana,

Kur jaunikiai iszverte plikes, 
Trauke vilkdami paintukes, 

Guzute, kūneliu, džinu ir vynu.
Taja diena gerus laikus 

turėjo,
Valgė, gere, kiek tik norėjo, 

Vienas isz plikiu namo parėjo, 
Ir kiszenius apžiurėjo, 

Trisdeszimts cloleruku nerado, 
O žinojo gerai kas juos turėjo, 
Ba neseniai juos cziupinejo, 
Sugryžo adgal pas misiuke, 

Ar ne gaus pinigais savo 
masznuke,

Bet gaspadine pagriebė kirvi, 
Per sprandą ypa uždavė,

O smarkiai davė, badai gyslas 
prakirto,

Net sužeistas ant grindų 
parvirto.

• Už toki biaura gyvenimą, 
Ir svetinga priėmimą,

Gaspadinele isz namo varo, 
Ba isz tokiu girtuokliu 

neturi gero.
* * «

jais užsidėti,
Nei žodelio kalbėti, 

Sarraatinosi tokiu skarmalu, 
Pa s i g c r u s i u p u s ga 1 v i u.

Ir pagriebė stiklus, pradėjo 
mėtyt, 

Bet negalėjo pataikyt, 
Ba girti buvo, 

Net strapaliavo.
Tokiu žydberniu nestokuoja, 

Po visas pabulkes velnias 
neszioja, 

Už burda neužmoka, 
Davadniem žmoniem in akis 

szoka.
O kaip gerai žmones padarytu, 

Kad tokius driskius isz 
miesto iszvarytu, 

Žinoma palicijos papraszytu, 
Kad da su paikom kaili 

isz'bubnytu, 
Taigi, iszbubnytu, 

Terlas ir uždarytu.

ESEr” “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystesa

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

knygele, 75 Centai.

Del Musu Skaitytoju!

Siuncziant pinigus per b»U’ 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 

i prie paskirtos sumos nes musu 
i bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jųm« 
dėkingi už tai ir neužmirszlkita 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtulka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

į

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas.
Pasnikai. x
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 Szv. Sakramento.
Malda Szv. Tamosziaus.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Minis t ran turas.

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

ISTORIJEapie Da isz ma- 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie Boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£.

i iv. sarba pradžia j
Į SKAITYMO I 

| ...ir... |

| RASZYMO ;
I — i 
|64 pus., Did. 5x7col ? 
? Tiktai, 10c. ! 
| _j

• • SAŪLB ” 
| MAHANOY CITY, PA. ?

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

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIl

ras man pasakojo jog ji greitai 
užbaigsanti savo gyvenimo die
nas. Jeigu daktaro žodžiai isz- 
sipildytu, tai butu tamistai ge
rai,— man blogai. Bet jeigu ji

Sztai pulkauninko Theodore Roosvelto, Jr., szeimyna ap
leidžia bažnyczia Christ Church Washington, D. C., kurioje 
atsibuvinejo gailės apeigomis už žuvusi pulkauninko The
odore Roosevelt, Jr., sunu buvusio Prezidento T. Roosevelto.

Elizabetlnport miestas, 
Miestelis gana davadnas, 
Nors puikiai intaisytas, 

Tik neszvariai užlaikytas.
Lietuviu yra labai davadnu,

Bet daug yra girtuokliu, 
žydberniu,

Prie Lile žmogaus saliune, 
prisikabina,

Jeigu del tuju biaurylbiu 
nepundina.

Tuojaus musztyne pradeda, 
Ir ne atsikabina,

Kaip tai du vyrai isz Bajones 
atvažiavo,

Mat, koki ten reikalą turėjo.
Užėjo in saliuna pas 

pažinstama,
Nuo seniai žinoma,

Sztai du girtuokliai atsivilko, 
Jog vos kojas pavilko.

Tie du davadni nenorėjo su

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

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

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

BVICTORY

1S1 AMPS

BUY 
UNITED 
STATES 

WAR 
BONDS 

AND

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

nr VISOS TRYS 9’p
KNYGUTES 

••SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKI.T

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

20 Ceiitai.
’ Saule, Mahanoy City, Pa.



"SAULE’’ MAHANOY CITY, PA,

ŽiniosVietines
— Visi ant Lietuviszkos 

Dienos in Lakewood Parka 
Utarninke.

— Lietuviszkoje Dienoje 
dalyvaus taipgi Gubernatorius 
Martinas, Kongresmonas Fen
ton, Julius Smetona, sūnūs bu- 
vusis Lietuvos prezidento ir ki
ti žymus kalbėtojai.

— Tėvai Antano Parulio, 
622 W. Centre uly., ana dienai 
aplaike žine, buk j u sūnūs ka
reivis Antanas, likos užmusz- 
tas laike muszio Francijoj Lie
pos (July) 25 d. Antanas gimė 
mieste ir likos iszaukletas czio- 
nais. Tolimesniu žinių neaplai- 
kyta.

t Stanislovas Stulginskas, 
909 E. Pine uly., senas gyvento
jas per 50 metu, mirė praeita 
Sereda, 3:15 vai., popiet na
mie po ilgai ligai. Velionis gi
mė Lietuvoje ir nuo pribuvimo 
in Amerika apsigyveno Maba- 
nojui. Prigulėjo prie Szv. Juo
zapo parapijos. Paliko paczia 
keturis sūnūs isz kuriu Vincas 
randasi kariuomeneje, Camp 
Rucker, Alabama, ir keturis 
anulkus. Palaidotas Panedeli 
per graboriu L. Traskauska.

— Ponas Kazimieras Gieba 
su ipacziule, broliu Antanu ir 
ponia Mikase Geltuviene isz 
Shenandorio, atlankė savo se
nus pažystamus Jonus Vaitkei- 
czius New Britain, Conn., 
kurie kitados gyveno Mahano- 
jui.
r —, ■'Karszcfciai nepalauje 
konia po visa Amerika. Musu 
aplinkinėje karsztis daejo lyg 
93 laipsniu. Žmoneliai neturė
dami kur atvesti iszvažiavo in 
parkus. >

SHENANDOAH, PA.
— Albertas Dabulis, 72 

Swatera Road, Heights, likos 
sužeistas laike musziu Franci
joj, pagal aplaikytas žines per 
jo motina.

—■ Vladas Saroka, 27 metu, 
taipgi likos sužeistas Franci
joj, pagal aplaikytas žines per 
jo sesere Mrs. 'McCullough, 419 
W. Washington ulyczios.

— Ant susirinkimo angle- 
kasiu Maple Hill kasyklų, likos 
nutarta kad nedirbs ir strai- 
kuos tolaus, norints unijos vir- 
szinikai melde anglekasiu kad 
sugryžtu, 'bet jie nenorėjo apie 
tai klausyti ir straikuos tolaus.

Shawnetown, Ill, — Per eks 
plozija gazolino, dvylika žmo 
niu likos užmuszta, tarp tu sze- 
szi vaikai dviejuosia namuosia 
artimjoe eksplozijos.

Alijentai smarkiai supliekė 
Japonus prie Davao eidami in 
Filipinus. Taipgi bombardavo 
miestus Nagasaki ir Sumatra. 
Kinai supliekė Japonus smar-' 
kiai Hengyange, atimdami nuo 
ju miestą Nagasaki. Apie 800 
Japonu likos užmuszta ir pa
imta daug ginklu.

Vokiecziai Szaudo
Savo Aficierius

ST. MALO, FRANCUS. — 
Vokiecziai pradėjo szaudyti sa
vo afiecierius, idant ne pasi
duoti Amerikonams laike mu-
szio St. Malo, kur atsibuvinejo 
smarkus musziai ir daug Vo- 
kiecziu likos užmuszta ir 4,000 
Vokiecziu paimta in nelaisve.

. čirkie U. S. Bonus Sziadien!

Vokiszki Nelaisvai Keliauna In Amerika

Szitie Vokiszki kareiviai paimti in nelaisve per Ameri- į 
konus, yra gabenami in Amerika in nelaisviu abazu, kur im
sis ilga laika pakol gales sugrysti in savo tėvynė. Matyt 
kad yra užganadyti ka dainuoja ir grajina ant gitaros.

GENYS MARGAS
Per J.J.B.

National War Fund, bei Tau
tinis Karo Fondas, priėmė ir 
užtvirtino Bendra Amerikos 
Lietuviu Szalpos Fonda, kuris 
dabar jau oficialiai inregis- 
truotas kaipo “United Lithu
anian Relief Fund of America. ’ ’ 
Ta fondą prižiūri ir prižiuręs 
Prezidento komisija, “Presi
dent’s War Relief Board.

Tai be galo reikszmingas ir 
mums lietuviams baisiai reika
lingas žingsnis in lietuviu lai
mėj ima ir Lietuvos nepriklau
somybe. Iki sziol beveik visi 
mes sau vieni dirbome, aukas 
rinkome ir maža ka nuveikėme. 
Klubai, organizacijos, laikrasz- 
cziai, draugijos tarybos baisiai 
daug ir labai gražiai darbavo
si, bet vaisiai tu j u darbu buvo 
isz tikrųjų maži, nes nebuvo 
vieningumo. O lietuviai, ar jie 
sėjo ar akie j o in pjuti ėjo, vis 
tai dare isz talkos. “Kai du 
stos, visados, darbas bus leng
viau. ’ ’ Toks darbas bus ir yra 
ne tik lengvesnis, bet ir kur kas 
pasekmingesnis.

“United Lithuanian Relief 
Fund of America’’ parodo 
mums ko galima tikėtis, ka ga
lima nuveikti, kai visi bendrai 
dirbame, viens kitam in talka 
stojame. Szio Fondo valdyba 
susidaro isz skirtingu politiniu 
nuomonių žmonių, kuriems vi
siems, nežiūrint visu tu skirtu
mu, rupi lietuviai ir Lietuva. 
Kunigas J. B. Konczius, pir
mininkas; advokatas Antanas 
Olis, kunigas Albaviczius ir V. 
Kolicziene, vice-pirmininkai; 
Nora Gugiene, rasztininke ir 
daktaras A. Zimontas, iždinin
kas.

Dabar dar paranksti pasa
kyti ka, kaip ir kiek szis “Uni
ted Lithuanian Relief Fund of 
America’’ darys, veiks ir dar
buosis, bet pradžia gera ir gra
ži. O gera pradžia tai jau puse 
darbo.

Už keliu nedeliu prasidės 
Tautinio Karo Fondo vajus, 
kuris bus vedamas po visa 
Amerika ir prie kurio turės 
prisidėti ir lietuviai, nes dabar 
ir lietuviai ir Lietuva yra to 
fondo nariai. Dabar dar nega
lima pasakyti kaip ir kada 
Lietuva susilaukė paszelpos ir 
pagelbos, bet kad ji isz tikrųjų 
susilauks tai nėra jokios abe
jones, nes pats Suvienytu Vals
tijų Prezidentas tai mums’ už
tikrina.

Visi tie, kurie taip darbavosi 
ir rūpinosi ne tik sutverti, bet 
ir inregistruoti in Bendra Tau 
tinio Karo Fonda, užsitarnavo 
visu lietuviu amžina acziu, nes 
dabar Lietuva ir lietuviai yra 
Suvienytu Valstijų pripažinti.

Tai darbas, kurio pasekmes 
bus tik ateityje invertintos.

—J. J. B.

Moterele Paszelo Už
Savo Burdingiere

SHANKSVILLE, PA. — 
Slavoke Liza Rabczak, taip in 
siuto ant savo kaiminkos Ta 
czek’ienes už paveržima nuo 
josios burdingieri, kad sudaužė 
jai visus langus, duris, sudras
kė feriankas ir gal butu visa 
narna dantimis sudraskius, kad 
nebutu pribuvus in laika poli
cija, kuri iszveže indukusia 
moteria in kalėjimą.

Žiurkes Užgriauže
Kūdiki Aut Smert

CHARLOTTE, N. V. — Mrs. 
Edan Manzatello, likos aresz- 
tavota per koroneri už žudin- 
sta antram laipsni j e, už apsi
leidimą ir neprižiurejima ge
riau savo kūdikio, kur žiurkes 
užgriauže ant smert. Motina 
prisipažino kad retai kada ras
davosi namie, palikdama kūdi
ki ir nusiduodavo ant kruta
mu j u paveikslu, kada josios 
vyras iszeidavo in darba ant 
nakties. Ana diena, kada su- 
gryžo namo vėlybu laiku, rado 
kūdiki baisiai apgrauta per 
žiurkes ir be gyvasties.

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

Nuszove 59 Vokiszku 
Eroplanu

Pulkauninkas Aledandre 
Pokryszkyn, Rusiszkas lekio
to j as, nuszove gal daugiau 
nevidonu eroplanu, ne kaip
kokis lekioto j as, nes ana die
na nuszove savo 59 bombini 
Vokiszka eroplana. Jisai 
naudojo Amerikoniszka ero

plana vadinama P-39 
“Airacobra.”

GIMĖ velniukas:
Jauna Motere Pagimdė 
Nepaprasta Kūdiki Ku
ris Neiszrodo Iii Žmogų

__
PHOENIX, ARIZ. — Tikrai 

nustebino nemažai czionaiti- 
nivs gyventojus, nepaprastas 
kūdikis kuris gimė panaszu in 
“velniuką.’’ Po teisybei, kudi | 
kis ne daug ir skyrėsi nuo vėl- į 
nio, koki mes žinome isz pa-! 
veikslu, o bet yra žmogiszkas! 
sutvėrimas. Tasai nepaprastas 
kūdikis turi du mažus ragu 
ežius ant kaktos, koki puses co
lio ilgio, kieti ir rausvai juodi, 
kurie nustebino daugeli dakta
ru. Apart ragucziu, kūdikio 
veidas taipgi buvo biaurus,
tamsios juodos spalvos, akys 
dideles, bruvai smarkiai juodi 
kaip ir plaukai. Rankos ir ko
jos buvo taipgi nenormaliszkai 
ilgos, rankos nuo didžiojo 
pirszto lyg pažasties turėjo 12 
coili ilgio.

Motina baisiai iszsigando to 
sutvėrimo ir vos daktarai ja 
iszgialbejo nuo mirties. Turi 
vos 20 metu amžiaus ir yra pati 
ūkininko, bet daktarai pravar 
dės josios neiszdave. Kūdikis 
gyveno tiktai asztuones valan
das po gimimui. Daktarai yra 
tosios nuomones kad nelaimin
ga jauna motina turėjo iszsi- 
gast kokio gyvulio ant ukes.

Akyvas Laiszkas Isz
< Namu

Szitas eroplanistas turi 
ant tiek laiko kad perskaityt 
akyva laiszka aplaikyta isz 
namu Amerikos, o jo drau
gas sergsti eroplana nuo už
puolimo per Japonus kur ten 

ant Japoniszko frunto.------ *—----
Amerikonai Paėmė 

St. Eny

Szitie du Amerikonai buvo 
pirmutinais inbegti in St. 
Eny miestą o paskui j u drau
gai, užimdami be jokio pasi- 
prieszinimo iszvaikino isz 

tenais nevidonus.

Kur Ilsisi Juju Draugai

Szitie Ameftkoniszki kareiviai pildo sargyba ant kapi
niu Saipan, kur ilsisi szimtai juju draugai, kurie žuvo laike 
musziu ant Marianas drutvieta. Ant tuju kapiniu vis ran
dasi sargybe, kur dažiuri draugu kapus ir papuoszineje.

Mužikas Ir Kupczius '

Inejo mužikas in kroma ir 
paszauke:

— Paduokie man viena dė
žutė su taisės saldumais, ka 
vadina cukerkos.

Žydas kromininkas padavė.. 
Mužikas pauostias gerai, tarė:;

—. Ne, ne tokios — paduok 
kita! ' .

Žydas permaine. Mužikas 
velei, pauostęs, pastūmė no sa
ves.

— Paduokie da ana va dė
žutė — paszauke mužikas. Pa- 
uoste nieko ne pasakęs muži
kas, pastate dežuke ir eina sau 
isz kromo.

— Žydas perpyko, jog gera 
laika sugaiszino ir paszauke 
ant mužiko:

Paleistas Isz Tarnystes
*

S-Serzantas DeSales Glo
ver isz Pittsburgh, Pa., kuris 
instojo in kariuomene kada 
turėjo 14 metu ir radosi ant 
kariszko lauko Europoje, ana 
diena likos paleistas namo.

Jisai likos apdovanotas 
garbes medalais.

Motina Szesziu Vaiku 
Pabėgo Su Prielaidiniu

HAGERSTOWN, MD. — 
Mrs. Bessie Mongon, 39 metu, 
motina szesziu mažu vaiku, pa
liko juosius drauge su vyru ir 
iszpiszkejo su savo prielaidiniu 
R. Stevens 31 m., kuris taipgi 
paliko paczia ir du sūnūs in 
Harrisburga, Pa., kur abudu 
likos aresztavotais per palici- 
je, nes vyras dažinojas kur 
porele iszvažiavo, pasivijo pa
bėgėlius in czionais. Abidvi 
szeimynos yra gerai žinomos 
czionais.

Taip Kaip Namie

Majoras Povilas Douglas 
isz Paragould, Ark., kaman- 
dierius P-47 bombardiniu 
eroplanu Francijoj, po savo 
darbui sėdi lovoje ir skaito 
daneszimus isz kariszku lau
ku ir pasikalbėjimu su Majo

ras Harold P. Sparks isz
Frankfort, Ky.

NUMIRĖLI
SUGRYŽO

Palaikytas Už Mirusi, 
Sugryžo Adgal Pas Pa
czia, Nieko Apie Ji Ne
girdėjo Per 28 Metus

BIRMINGHAM ALA. — 
Gyvena czionais Szimai Giber- 
tai su 6 vaikais, susivineziavo- 
ja 26 metai adgal. Ana diena ju 
naminis gyvenimas likos per
trauktas pribuvimu kokio tai 
vyro. Nepažinstamas sake buk 
jisai yra James Weston ir yra 
pirmutiniu vyru Gibertienes, 
apie kuri nieko negirdejo per 
28 metus ir kuri visi laike už 
mirusi. Vyras kitados gyveno 
New Yorke isz kur iszvažiavo 
in Westus jeszkoti giliuko. Po 
tam in kelis metus pati manete 
kad jisai buvo užmusztas ant 
freito, ir isztekejo už kito vyro 
su kuriuom laimingai gyveno 
lyg sziai dienai.

Weston iszvažiaves in Wes
tus, apsirgo ir likos patalpin
tas in prieglauda del paikszu. 
Isz ten nesenei likos paleistas 
atgavės savo protą. Sujeszko- 
jas paczia, geide užbaigti liku
sias dienas su savo paczia. Da
bar antras vyras turi prasi
traukt pakol pati negaus per
siskyrimą nuo pirmo vyro, ku
ri sūdąs pripažins tiktai negy
vu.

Žveriszka Žudinsta 
Moteres

DES MOINES, IOWA. — 
Kada Henry Jackson, turtin
gas biznierius, gyvenantis pui
kiam namelije užmieseyje, su
gryžo namo, rado savo paczia 
nužudyta. Lavonas buvo nuo
gas o ant viso kūno buvo ženk 
lai kankinimo. In puse valan 
dos po tam palicija rado kama
raitėje pasislėpusi 80 metu Pe
tra Donnley, kuris prisipažino 
prie žudinsto kad jam nedave 
pinigu ant gėrimo.

Mirė Juoda Motere
Kuri Svėrė 582 Svarus

KEENEYVILLE, KY. — 
Mrs. Eliza Jenks, nigerka, mi
re ana diena nuo pertrukimo. 
Pagal nekuriu žinunu, tai Eliza 
gal buvo sunkiause motere A- 
merike. Ji svėrė 582 svarus. 
Ant nuvežimo lavono ant kapi
niu turėjo panaudoti dideli tro- 
ka. Rodėsi ji cirkusuosia per 
daugeli metu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

— Na kur eini tu gojau? 
kodėl ne užmoki!

— Už ka? — paklausė mu
žikas.

— U-gi už tai ka uostei, 
paszauke Žydas.

Mužikas sugryžo iszeme isz 
kiszeniaus maszna su pinigais 
ir skambina in stala. Pas
kambino, paskambino ir paka
rojo pinigus. O Žydas tarė:

— Kam tu padėjai atgal 
pinigus inkiszeni?

— Na tai kaip? — atsako 
mužikas, — kokis pirkinis, te
kis užmokestis: asz pauosz- 
cziau — tu paklausei, tai ir po 
turgui.

PRODUKAVIMAS 
REIKMENŲ PRI-, 
KLAUSO NUO KARO

Civiliai, kuriems rupi produ
kavimas daugiau reikmenų, 
privalo apsipažinti su vardu 
Wm. Y. Elliot, kuris yra nau
jas direktorius Office of Civi
lian Requirements nes nuo jo 
priklauso koki daiktai ir kiek 
bus produkuojama civiliams.

P. Elliot pradėjo naujas pa
reigas ir jis pareiszke kad reik
menys civiliams nebus gamina
mi jeigu tas trukdys karo pa
stanga.

Gaminimas vieno svarbaus 
daikto —■ elektrinio proso — 
jau užtikrintas. Tikima, kad li
gi pabaigos 1944 m., ju bus ga
minama net 2,000,000 per me
tus. Jis inspejo kad vis vien ne
bus gana iszpildyti žmonių rei
kalavimus.

Dabartiniu laiku, P. Elliot 
pranesza, kad jo ofisas kreipia 
ypatinga dėmėsi in invairus ra
dio prietaisas, ypatingai radi
jams ant ukiu.

P. Elliot pranesza, kad gami
nimas kūdikiu drabužiu ir sun
kesniu apatiniu drabužiu jau 
padidėjo.
—Common Council for Amer. Unity

Skaitykite “Saule”

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Boli
dus ir Markes.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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


