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Isz Amerikos
Vargszas Paliko Turtą

SEATTLE, W. — Rinkda- 
mas skudurius per daugeli me
tu ir būdamas laikytu už dideli 
vargsza Al. Lestblin, 64 metu 
amžiaus, krito negyvas ant uly- 
czios, nuo neaplaikimo tinka 
mo maisto. Palicija surado 
ant jo testamenta, kuriame pa-1 
lieka visa savo turto verties' 
28 tukstancziu doleriu del savo, 
anūko.

PREZIDENTAS FR.
D. ROOSEVELTAS

Sausio (Jan.) 30-ta diena 
pripuola sukaktuves gimimo1 
dienos musu Prezidento, ta die
na jo garbei atsibuna po visa 
Amerika balei, isz kuriu pelnas 
eis del suszelpimo vaiku, kurie
serga vaiku paralyžių, nes pats i 
Prezidentas serga taja liga.

- KARE
VOKIECZIAI
IR KOMUNISTAI-
VIENO PLAUKO

PAUKSZCZIAI

Rusijoje, kad kiekvienas žmo
gus gali tikėti ir melstis, kaip 
jis nori. Rusijos valdžia, aiszki- 
no Polyansky, baudžia tik pra
sikaltėlius. Tai visi tie kunigai 
kuriuos Sovietai iszžude, visi 
tie, kurie sziandien isztremti in

Paėmė Oppeln
Miestą Sostapilis

Silesij os

Ūkininkas Nuszove 
Mylima

UNIONVILLE, MO. — J. 
Morgan, 47 metu, insiutes, jog 
Mary Thomas, 29 metu, nepri
ėmė jo meiles, szove in ja už- 
muszdamas ant vietos, o kada 
palicija atėjo ji aresztavoti, 
pats sau paleido szuvi in galva 
ir atliko ant vietos. Morganas 
meile likos atmesta per Thom- 
asiute. Badai toji porele tan
kiai tarp saves bardavosi, o 
Morganas nekarta jai kalbėda
vo, jog ja nužudys jeigu už jo 
netekes.

FRANKLIN D. ROOSEVELT

Siterija prasikalto? Taip; ju 
i prasikaltimas buvo tas, kad jie 

Amerikos kareivius ^uvo kunigai.
i Polyanskio kalba ir pasiaisz- 
' kinimas gal ir intikino tuos, ku
rie nepažinsta Sovietu, bet mes 

I Lietuviai jau seniai gyvu kai
liu visai kitaip pasimokinome.

Dzukiszka patarle sako: 
“Laikyk jauti už ragu, o žmo
gų už žodžiu.“ Visi mes žinome 
kiek tokio žmogaus žodis ver
tas. “Varna prausk neprausk 
— ji vis juoda ir gana.

Nužudė Savo Vaikus

MT. HOPE, W. V. — Netoli 
nuo czionais, J. Kanis, kuris 
nesenei sugryžo isz ligonbuczio 
pasidavė in palicija už nužu- 
dinima savo vaiku. Kanis isz- 
eme vaikus isz prieglaudos. 
Priežastis žudinstos: Iszpilde 
praszyma mirusios paczios. 
Likos aresztavotas.

Iszbaugino Visa 
s Kaimeli

WILSON, MAINE. — Nema- 
žai baimes padare gyventojams 
“Dvasia“ mažam kaimelyje 
kuri rodėsi labai tankiai. Ana 
vakara daugelis žmonių susi
rinko pasitikti tosios dvasios, 
bet ant tu patycziu dvasia ne
pasirodė. Tasai naktinis sve- 
czias nemažai padare baimes 
del žmonių.

Musu garbingas Prezidentas 
yra vienatiniu Prezidentu Su
vienytu Valstijų kuris likos 
iszrinktas 4-ta syki ant tojo 
garbingo dinsto ir sziadien yra 
darbszcziauszias žmogus ant 
szvieto su daugiausia rupescziu 
ant jo pecziu. Prezidentas gimė 
30-ta diena Sausio (Jan.) 1882 
mete, Hyde Park, N. Y., ir ap- 
vaiksztines savo 63 metu gimi- 
mo dienos sukaktuves.

Aplaike Garbes Ženklą

Vagis Apsigavo
r

TAMPA, FL. — J. Williams 
ir jo pacziule aplaike daug do
vanu laike savo vinczevones, 
kuriuos indėj o in baczkas idant 
butu lengviau gabenti in nauja 
narna. In trumpa laika Willia- 
ma atlankė vagis, kuris du kar
tus likos iszbaidytas, bet tre- 
cziu kartu atmusze viena isz 
baczku ir nemažai nusimyne 
kada joje užtiko stiklus. Vagis 
mane kad užtiks arielkos.

Generolas Henry H. Ar
nold, komandierius Armijos 
oro jiegu suteikia garbes 
ženklą del sužeistam Brig. 
Gen. Laverne G. Saunders, 
komanderius 20-tos B-29 
bombino pulko.

Szunis Gavo “Raida”

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Vienas kunigas, viename ma
žame Vokietijos miestelyje, pa
sveikino 
szitaip:

“Asz 
atėjote, 
niekados 
tesnio ar baisesnio tikslo.“

Ir kodėl tas tikslas toks pras
tas ir toks baisus? Už tai kad1 
Naciai-Vokiecziai, nori kitu že-! 
mes užgrobti, kitus žmones pa
vergti. Vokietija sziadien veda 
užgrobimo ir pavergimo kara.' 
Naciai pasiryžo visa svietą už
kariauti ir visus žmones pa
vergti.

Bet kaip su Sovietais? Jie to 
paties plauko razbaininkai. Na
ciai nori pavergti; o Sovietai 
nori užkariauti, užvieszpatauti.

Mums abudu velniai: vienas 
juodas, kitas raudonas. Bet 
daug žmonių ežia, musu tarpe, 
ar nesupranta ar nenori supras
ti, kad nei vienas, nei kitas ge
ro mums nevelija. Bebėgdami 
nuo vilko, jie užbėga ant mesz- 
kos.

Dar Tsaro laikais Rusijoje 
buvo apie penki milijonai Ka
taliku, kurie prigulėjo prie Ry
mo Kataliku Bažnyczios. O da
bar tik vienas Dievas žino kiek 
j u ten liko. Bet likti visgi liko. 
Už tai Kataliku draugystes, 
ežia, isz Amerikos padavė klau
sima ir praszyma Sovietu at
stovui apie Kataliku kunigus ir 
kunigu seminarijas. Ivan V. 
Polyansky, kalbėdamas ir aisz- 
kindamas Sovietu nusistatymą 
pasakė, kad jis nemato jokio 
reikalo mums siusti, o jiems 
priimti kunigus isz Amerikos. 
Anot jo yra gana Kataliku ku
nigu paežio j e Rusijoje aprūpin
ti katalikus. O kaip jis buvo už
klaustas isz kur Rusija gaus 
tpos kunigus, Polyansky pa
aiszkino kad yra viena Semina
rija Vilniuje ir kita Rygoje.

Kiek ten yra, studentu klieri
ku sziandien niekas nežino, nes 
jokio susisiekimo su tomis Se
minarijomis sziandien mes ne
turime.

džiaugiuos, kad jus
Vokietis kareivis dar 
nekariavo del pras-

Per Lenkijos Lygumas

Rusai Taipgi Paėmė Trachen- 
berg Miestą; Dideli Musziai
Prie Breslau; Amerikonai Už
eme Luksemburga; Vokiecziai

Isz Visu Fruntu Bėga
jau yra paskutiniai; jau dau-[ 
giau nėra ir nebus. Su jais Hit- 
lens turi sulaikyti sovietus, g-ę/ja armija užėmė žiemine Luksenburgo puse 
ti Alijentu armijas, kurios jau ir dideles armotos Amenkiecziu kulia ir griauna 
dabar veržiasi ir grasina jam vjsas VokieCZlU tvirtoves.
dar isz kitos puses, isz Italijos.

Net ir gamta jau dabar Hit
leriui nepadeda. Czia yra visai . . . . • t r i • • t

mažai dideliu kalnu ar giliu ir■ jos ir baigia apsupti beganczius Vokieczius. Isz 
placziu upiu. Žiema yra baisiai 
szalta, bet ta kliūtis tiek pat 
Hitleri kamuoja, kiek Alijen
tus vargina.

Alijentai siunezia nemažiau 
kaip du tukstancziu bomberiu 
ant Vokietijos ant sykio. Szi- 
tie bomberiai ardo geležinke
lius, supainioja susisiekimus, 
sugriauna fabrikus, sutrukdo 
karabinu, kanuiliu ir eroplanu 
iszdirbystes ir vargina ir ka
muoja Vokietijos gyventojus. 
Kaip ilgai Vokiecziai atsilai
kys, tai klausimas kuri vien tik 
laikas iszrisz. Gal mums jau 
nusibodo karas, bet Vokie
cziams jau ingriso, insipyko ir 
nuvargino.

Penkios Sovietu armijos 
marszuoja per Lenkija ir varo 
Hitlerio didvyrius pirm saves. 
Kai-kur Sovietu armijos mar
szuoja ir užima apie keturios 
deszimtys myliu in viena diena. 
Tai isz tikrųjų baisus ir padū
kęs greitumas.

Marszalas Zhukoff apsupo 
Varszava ir pasileido per Len
kijos lygumas staeziai in Lodz,

PARYŽIUS, FRANCIJA. Amerikos

WASHINGTON, D. C. —
Kaip Prezidento sūnūs pa

siuntė savo trecziai pacziutei 
szuni ant eroplano, nuo kurio 
buvo numesti trys kareiviai, vi
si laikraszcziai ir skaitytojai 
pasipiktino. Kongresas ir kiti 
virszininkai tuoj aus pareikala-

Ivan V. Polyansky taipgi 
lipszniai paaiszkino ir užtvirti
no kad jokio persekiojimo nėra

nežinojo, nei vienas neprisipa-^ 
žino. Dabar, rodos, tas szunis 
bus pats kaltas kam jis važiavo 
ir kam jis nustume tuos karei
vius. Czia, Amerikoje mes ger
biame ne tik savo Prezidentą ir

Rytu Fruntas degte dega. 
Sovietai puola Vokiecziu armi
jas per Lenkijos lygumas ir da
bar musza Vokieczius nuo Rytu 
Prūsijos net ligi Karpatų Kal
nu. Sovietai iszvijo Vokieczius 
isz miestu ir tvirtovių, kur jie 
buvo gerai insikase nuo Rugsė
jo (Sept.) 1939 m. Vakaruose 
Alijentai vėl pradėjo Vokieti 
pulti. Szitas isz dvieju pusiu 
puolimas buvo surengtas ir su- 
ruosztas per Teherano Konfe
rencijas.

Anglijos Ministeris, Chur- 
chillas paaiszkino kad Rytu 
Fruntas, Vakaru ■, Fruntas ir 
Italijos Fruntas tol puls, tol ka
riaus ir tol musz, kol Vokietis 
turės nors viena karabina savo 
rankose.

Naciu laikraszcziai vakar 
prisipažino, kad szitas isz trijų 
pusiu užpuolimas yra didžiau
sias, baisiausias ir Vokiecziams 
pavojingiausias.

Isz Rytu dabar daugiau negu 
keturi milijonai Sovietu laužia
si per Lenkija, per Tilže ir sta- 
cziai perdem Rytu Prūsija. 
Varszava sugriuvo, Krakava 
suklupo, Lodz pasidavė. Danzi- 
gas jau nepertoliausia ir Sovie
tai neketina sustoti nei Danzi- 
ge.

Isz Vakaru Alijentai turi 
daugiau negu du milijonu ka
reiviu, ir jau ryte ryja, vyte ve-į kuris yra vienas isz didžiausiu 
ja Nacius. Luksemburgas ir 
Belgija jau isz Naciu ranku.

Vokiecziai dabar jau isž visu 
pusiu apsupti. Jie visomis ga
liomis stengiasi sulaikyti Ali- 
jentus ir savo apsuptas armijas 
kaip nors iszsitraukti, iszgelbe- 
ti, iszretavoti. Bet be pasiseki
mo.

Kur dabar Naciu viltis? 
Kaip jie dabar mislina atsilai
kyti? Kiek musu Karo Sztabas 
gali sužinoti, Hitleris turi, maž-

miestu Lenkijoje.
Isz Žiemiu Marszalai Rokos

sovsky ir Czerniakovsky puolė 
Hitleri Rytu Prūsijoje isz Kau
no.

Jeigu Sovietams pasiseks, 
tai jie atkirs Rytu Prūsija nuo 
Vokietijos, apsups kelias ge
riausias Vokiecziu armijas ir 
suskaldys visa Vokiecziu apsi
gynimo plana.

Dabar Sovietai tik du szim- 
tai myliu nuo Berlyno.

Generolas Pattono armija laužiasi isz Belgi

tukstanezio myliu muszio lauko Vokiecziams 
tebeliko pusantro szimto myliu, ir vargiai tie 
isz ežia iszlys.

Francijos pirmoji armija ant 25 myliu frunto 
baisiai musza Vokieczius, nors szaltis ir sniegas 
trukdo ju puolimą.

Anglijos antra ir septinta armija eina per 
Holland!ja ir stumia Hitleri atgal. Vokiecziai 
isz visu karo fruntu traukiasi ir bėga. Nei ant 
vieno frunto nėra Hitleriui nei ramybes, nei per
gales. Jis dabar puolamas isz krasztu ir pusiu.

LONDON, ANGLIJA. — Moskvos ra
dijai ima reikalauti, kad Amerikiecziai ir Angli- 
kai dabar turi visomis galiomis pulti Vokieti ant 
Vakaru frunto. Jie aiszkina ir prikisza mums, 
kad Rusija pradėjo Hitleri nokioti ir naikinti ant 
Rytu frunto, tai dabar Alijentai turi pul
ti 
ti

Vakaru frunto ir taip Hitlerį sutriuszkin 
ir paklupdyti.

ISZ PHILIPPINUOSE. — Amerikonai 
patroliuoje vietas arti Clark eroplanu sto
tis. Paėmė Bamban miestą ir Santa Mo
nica nuo Japonus ir suplek juos arti Capaso.

— Pakrasztyje Floridos su
rasta dalis galvos marinio žal- 
czio, kurio pakauszis turi 15 
pėdu ilgio, 7 pėdas ploczio ir

vo pasiaiszkinimo isz armijos jo szeimyna, bet taipgi ir Prezi- 
oficieriu. Nei vienas ju nieko dento ir jo vaiku szunis.

daug, apie tris milijonus ka
riuomenes. Ir szitie kareiviai

svėrė tris tonus.
Pirkie U. S. Bonus Sziadien! — Fabrikai špilkų, kokios

yra naudojamos del džiovini
mo drapanų, kas metas sunau
doję 20 milijonu pėdu ant j u 
iszdirbimo.

— Kas isz tavo szloves 
džiaugėsi yrą kvailas, .
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pa in virszu. Kada varpas rado
si gana augsztai, rusztavone su-, 
lūžo ir milžiniszkas varpas su 

(dideliu trenksmu nukrito že-j 
----- •-----  >myn visa savo sunkenybia, jog' 

Amerikoniszki žmonis yra net insigavo in žeme keliolika 
didžiausi kalbėtojai ant svie- pėdu gilumo, varpas sutruko o 
to. Amerike in viena meta pasi- keliolika darbininku likos už- 
daugino telefonu net 562,000, o niuszta ant vietos. }
isz viso randasi ju kone de- Tasai varpas sveria 200 tuk'- 
szimts milijonu, arba vienas te-Įstancziu kilogramu, turi asz-' 
lefonas ant kožno vienuolika/tuonis metrus augszczio,
žmonių. kiuryje gali sustoti smagei dvi-

-------- ;;—----- , deszimts penki žmonis.
Gal ne visi žino kąip yradi-' Rusai po tai nelaimei 'paliko 

deli amerikoniszki ežerai, di-'vaT’pa ant tosios vietos kur nu
džiausi ant svieto. Sztai ežeras Įkrito, ir ten pasiliko lyg laikui 
Superios turi 32,000 keturkam ! carui Mikalojaus I. 
piniu myliu; Michigan 
k. m., Huron 23,000 k. m. 
10,000 k. m.„ o Ontario turi 7 
200 k. m., ir yra mažiausias.

Kas Girdėt Boikotuoja Barberiu Bizni Bomba Nunesze Puse Szio Namo

O VI-

Visos girrios ant svieto už
ima 3,800,410,880 akeriu žemes, 
isz Jkuriu 750 milijonai akeriu 
randasi Europoje, o 652 milijo
nai akeriu Suvienytos Valstijo
se ir Alaskoje. 

------- r.--------------------------

Daktaras Van Dartington,; 
kuris lankėsi ant salos ‘Sumat- ■ 
ros del moksliszko tyrinėjimo 
iszrado nauja 'būda gydymo ru- 
matizmo. Giriosia Palem'begu 
randasi daug, mažu kirmelai- 
cziu kurias tenaitinei gyvento
jai praminė “košta.” Kada toji 
kirmėlaitė inkanda žmogų, vi
sas kūnas labai niežti ir, sutins
ta, bet in laika dvieju dienu vi
sas skausmas ir sutinimas 
dingsta. Daktaras Dartington 
kentėjo nuo ilgo laiko ant ru- 
matizmo, o kada ji kirmėlaitė 
karta inkando ir skausmas pra
ėjo, daugiau nejuto rumatizmo. 
Taji gydymą paantrino kelis 
kartus sįu didžiausioms pasek
mėms ir (daejo prie to, jog in- 
kandimasf tuju kirmelaicziu 
isztikruju iszgydo taja 'biauria 
liga.

Caras Mi- 
22,300 įkalojus I. paliepė iszkasti var- 

ErieiPni1’ pastatyt ant iszmuryto 
(pamato kur lyg sziai dienai ji
sai randasi.

Tasai milžiniszkas varpas 
“Car Kolo'kol” yra stebėtinu 
]jrilyginirau milžiniszkos suar
dytos Rusijos, kuri isz savo di
džiosios galybes nupuolė su di
deliu trenksmu in prapulto.

APSIRYKOJUOKAI

GERAI SUMANYTA

Alijentu bomba pataikė ti ;suog in miestą ir nunesze pu
se szio namo Francijoj, o antri puse liko stovinti.

Aplaikeme nuo pono Juozo J.!
Baeziunio nauja knyga po var-

1 du: ‘ ‘ Oi Tos Dienos, Tos Diene- ’ 
les,” Rudens gėlės, Prisimini-'

'mai. Iszleido ir iszspaudino LOTYNU AMERIKOS
1 Juozas J. Bacziunas, isz Sodus,
Mieli. Už prisiuntima esame 
dėkingi ponui Bacziunui.

Amerikos vyrukai isz Arm’jos, laivyno ir submarinu pa
truliai priesz Vokieczius, laba’, susirupine karo laimėjimu 
negu barzdų skutimusi ar plauku kirpimu.

Szokiai tarp Lietuviu yra la
bai madoje. Žinoma, gfažus 
lietuviszki szokiai tai nėra per
daug pavojingi, bet szokiai ko
kius

KAIMYNAI PADEDA 
SUVIEN. TAUTOMS 

LAIMĖTI KARA

ežia Amerikoje szoka.
Kiek asz esu patyręs, tai yra

Visos Lotynu Amerikos res
publikos in pietus nuo Rio 
Grande upes, pertrauke diplo-

mi yra gaminimas ‘ ‘ quinine ’ ’ CZ O A
isz cinchona liuobo. Chininą 
yra svarbiausias vaistas gydy
ti malarija. Cinchona modis au
go ne ežia bet Dutch East In
dies, ir Filipinuose. Tos szalys 
produkavo net 90 viso pa
saulio chininos ir kada Japoni
ja okupavę tas žemes tas šalti
nis buvo mums sustabdytas.

matinius santikius su aszies je- 
1 goms. Dvylika paskelbė kara ir į 
! remia alijentus. Kelios — Bra-

■ siun- 
: te savo kareivius ir jūreivius 
i kovoti kartu su Anglijos ir Su
vien. Valstijų armijoms * ir lai-

Barbute. — Kleboneli pa- 
sigailedams manes, duok 
nors karta man szliuba.

Klebonas — Negaliu, pati 
matai, kad tavo myletinis 
girtas.

Barbute — Taigi, del to ir 
praszau.

Klebonas — Kaip tai?
Barbute — Nugi, kaip isz- 

sipagirioje, ir vėl jis su ma
nim nenori vestis.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes

— Ko czion dandžioji po 
mano namus, kada manes nė
ra namie j e.

— Atleisk prieteliau, mat 
asz atėjau atlankyt Magde, 
viena isz savo pažinstamu, 
kuri metai atgal czion gyve
no.

— Tai, jau per vėlai pa
žintis, ji dabar mano moteris.

— Tai jau dabar ne Mag
de?

— Mat kad ne!

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
lailkraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku- 

p-iame gyveno t ir apsistojo!, nes 
i be to, negalime jum siuntinėti 
) laikraszczio in nauja vieta. 
1 Daugelis praszo idant permai- 
; nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo- 

' da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziadien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 

i kur musu skaitytojas rasze 
i laiszka ir kur seniau gyveno. 
! Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galesi- 

jme permainyt ir greieziau gau- 
!site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 

■ aplaikote. “Saules Redyste.

— Londone randasi plikas' 
žmogelis, kuris turi ant plikesĮ 
isztatuota visokius 
ežiais, žvaigždėms ir briedžiu.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI,. . . 50c
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa-

pauksz- Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Pulkininkui Arthur F. Fisher, 
kad tas medis dabar randasi 
Pietų Amerikoje. Suprasdamas 

1 kaip svarbus tas vaistas yra 
iszgydijime malarijos jis rinko 
medžio sėklas Filipinuose 
priesz puolimą Corregidor. Su
rinkęs net milijoną atskrido in 
szia szali. Po visokiu iszbandy- 
mu seklu, buvo pasiustos in 
tropiszkas vietas. Ir sziadien 
tukstaneziai žmonių — Colum
bia, Ecuador, Peru, Venezuela 
ir Brazilijoj dirba szio j e gamy
boje. Tai tik vienas pavyzdis 

m . . „ . ' kaip “gero kaimyno” koopera-Tautoms, plaukia isz Centrines 
ir Pietų Amerikos in szia szali. 
Kadangi East Indies dar prie-; 
szo pankuose, Lotynu Amerikos ' 
gurno aprūpina Suvien. Tautu 
armijas su reikalingoms padan
goms. Be tos gumos, armijos 
Francijoj, Italijoj, Sovietu 
Unijoj, Pacifike, Kinijoj, Bur- 
moje ir visur kitur nebūtu to
kios stipros. Kiek gumos mes 
gauname isz Brazilijos, Colum- 

I bijos, Venezuelos ir Meksikos
Viena karta man lankant psy- yra karo paslaptis, 
ekologijos ir abelnos istorijos 
mokykla, 
klausė to mokytojo apie szo
kius.
taip: “Kad asz raszcziaus tarp'vario isz Chili. Isz 
szokiu, tai jauszcziaus 
tarj) ketuikoju gyvūnu.” 
kui profesorius i 
aiszkino 
bledinguma.

labai szlyksztus ir prieszingi: ° 
dorai. Per tokius szokius yra' 
pirmas žingsnis praradimo do-Į Meksika ir Kuba
ros, o žmogus praradęs dora' 
yra lygus keturkojui gyvūnui 
ir toks žmogus be doros yra
ii- • ‘+ vynais. Bet kas yra svarbiau-kenksmingas sau ir savo arty- J J

iSoviatineje Rusijoj ant kož- 
no szimto tukstaneziu žmonių, 
atima sau gyvastis tiktai asz- 
tuoni, pagal valdžios suraszus. 
Daugiausia, papildo savžudins- 
tas vyrai, o mažiausia moteres. 
Moteres atima sau gyvastis su 
pagelba truciznos, o vyrai vėli
na pasikarti. Priežastis savžn- 
dinseziu yra permaina Rusijoj, 
Svietine Kare ir revoliucija ir 
sunkus dabartinis -gyvenimas.

mui. Per szokius jaunieji in- 
gauna visokiu ligų. Szokiai 
yra kenksmingi protui, apsz-i 
vietai ir mokslui. Per szokius 
daugiausia pasinaudoja viso
kiai isztvirkeliai, padaužos, lai
svamaniai, nes szokioše yra vi
siems patogiausia proga sueiti 
su geroms mergaitėms ir 
atritaukti nuo tikėjimo, 
bažnyczios ir privesti

šia, jos visos medžiaginiai pri
sidėjo prie musu ekonominio 
gyvenimo, karo pastangų ir 
musu gyvybes. Netik geri kai
mynai bet reikalingi kaimynai.

Laivai, prikrauti gryna med
žiaga, kuri taip būtinai reika
linga karo gamybai Suvien

Mrs. Marie Hennisch isz St. 
Paul, Minnesotos!, yra viena isz 
geriausiu ir puikiausiu mezigi- 
nykiu norints turi jau 79 metus 
amžiaus. Už viena puiku mez
ginį aplai'ko nuo 100 lyg 500 do
leriu. Senuke dirba kas diena 
nuo 11 isz ryto lyg 4 valandos 
po piet.

jas 
nuo 
prie 

prapulties. Kiek asz esu paty
ręs, tai yra labai daug taip at-

1 sitike. Už tai tarp Lietuviu 
taip platinasi visokiai nedorė
liai ir kitokiai isztvirkeliai ne
naudėliai.

Biaurus szokiai yra ginami, 
ne vien tarp kataliku, bet taipgi 
ir tarj) protestonu. Netikusiu- 
szokius smerkia ir mokslas

vimas padeda ipdustrijini isz- 
sivystijima Lotynu Amerikos. 
Brazilijoj per trijų metu laika 

. 700 nauju insteigu investa.
Brazilijos pfteno fabrikas, Vel
ta Redona, buvo pastatytas 
Amerikos kapitalu, inžinieriais 
ir mašinerija. Bus didžiausias 
plieno fabrikas visoj Lotynu 
Amerikoj.

Kaikurie ekonomistai mano 
kad szis industrijinis iszsivys- 
tijimas kenks musu industrijas. 
Kiti mano visai kitaip, kad bus 

Isz Ecuador gauname medi, rįnka musu eksportams.
— C. C. F. A. U.

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

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

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 
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Vaidelota, apisaka 
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No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau-

No. 160 Keturiolika istorijų api» 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me-

Didžiauses varpas ant svie
to randasi Rusijoj, kuris yra ži
nomas 'kaipo “Kolokol.” Aky
va istorija yra tojo milžino. 
Niekados jisai neiszdavc isz 
saves jokio balso ir niekados ne 
bus girdėtu, nes yra sutruktas. 
Tasai atsitikimas iszvere dide- 
lia baimia tarp Rusu, nes pagal 
ju tikėjimą, tai trūkimas varpo 
ketino atnbszti didelia nelaimia 
sklypui. Tasai perspėjimas jau 
iszsipilde nes bolszevikai yra 
taja nelaimia Rusijos.

Priesz karūnacijos cerkvia 
Moskvoję stovi puiki varpiny- 
czia Ivono Baisaus kurioje ran
dasi keliolika gana dideliu var
pu. Mete 1735 ketino užtraukti 
ant bokszto didžiausia varpa 
vadinama “Car Kolokol.” Ap
link varpinyczios pastate rusz- 
tąvonęs ir pradėjo traukti yąr-

vienas mokinys už- pavadinta “baisa” isz kurie 
mažus bomberiai gaminami, j 

Profesorius atsake szi-' Suvien. Tautos vartoja daug
Bolivijos 

esąs gauname cino, ‘ ‘tungsten, ’ ’, 
pas.' “bauxite” ir “mica.” Cinas

I j

labai daug svarbus invarioms priemai-.
apie blogu szokiu szoms. “Tungsten” vartoja-

; mas elektrinėms lempoms ir su- 
Taigi jai mes norime, kad 1 krutinti plieną.

musu tauta butu laiminga ir 
■skaitytus! tarp civilizuotu tau
tu, tai turime primiausiai vis-'zuela, Ecuador ir Peru 
ka atnaujinti Szalinkime nu:) musu karo maszinas ir laivus ir 
netikusiu szokiu, o naudokimės lėktuvus. Argentina, Uruguay, 
sveiku mokslu. Skaitykime Paraguay ir kitos szalis mums 
vien tik laikraszczius ir knygas siunezia daug maisto. Cukraus 
atsiduokime daugiaus apszvie- gauname isz Kubos, EI Salva- 
tai negu kokiems netikusiems dor, Nicaragua ir Dominican 
pasilinksminimams, ir tik tuo-'respublikos. Kavos isz Brazili- 
met mus, Lietuvius, ne tik pa- jos, Costa Rica ir Guatamala. 
žins civilizuotas pasaulis kaipo Mažutėlė Honduras siunezia 
apszviesta tauta, bet dar ir mums daug vaisiu.
mums suteiks. i Pagelba Alijentams iszvyste

-------------------------daug nauju industrijų Pietų ¥
Pįrlde ĮĮ. S. Bonus Sziadien! Amerikoj. Viena isz svarbiau-

Aliuminas gaminamas isz 
bauxite.” Aliejus isz Vene- 

varo

NEDYKAI

— Onute, duok nors ran
kele paeziupinet, o mano 
szirdis atsigaus.

— Gali cziupinet, bet žiū
rėk kad nepaliktum tuszczia 
ranka.

— Tai ka reik indet?
— O -gi ant skribeles.

Skaitykite “Saule

♦ 
¥

¥

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

No. 102 
ninaliszka

No. 103 
pirmutines
mta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35e

No. 104 Trys istorijos, apie Ne- 
/alioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
oes, 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
pinusi sekanti skaitymai: Ila 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 apisakes 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. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c

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

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemano. 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 žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 1 27 Trvs istorijos apie Duk
tė pustyniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skunutis. 60 pus...15c
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Isz Numirusiu 
į Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
¥ me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

25< ::

- mao iiviidU” dužus ir 1XIISZK6 m®*
tojei in S z ven ta žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
nūs prigauna. 58 puslapiu...........15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,

No. 132 Trys istorijos apie Anglo-
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; 
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

J 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. ]
Nihilistu;
Nikitas . 61 puslapi^

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’it 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

nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Grapas; apie Ėgli 

Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c 

No. 161 Keturios istorijos apie An* 
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 ................................. 10c

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa; 
Auklėjimas 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 ..........................................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 pacziaj 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Šla

146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo .musu 
Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 

15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauni-
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25«

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ........................................15«

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglia 
(su paveikslais); Kaimieczfc Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu» 
rtai;
Preke

Keletą Juoku ir Paveikslo,
........... . ................1»<

Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna
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(Tasa) Bekalbėdami inejo iii pirk- 
czia, kur rado abudu tėvu ir 
Povyla.

Koks buvo pasisveikinimas 
— nežinoma. Tiek tik galiu pa-J 

1 sakyti, jog ta nedelia žmones 
labiaus klausėsi pamokslo, ne-! 
gu pareita. Bet kaip visi ausi-' 
stebėjo, iszgirde vietoje Sus
kio :

Simanas Genys, jaunikaitis 
todėl iszrode su Magdalena Povylaicziute, 

Žiuri Mao’dute Pana, abudu isz Rudžiu, szitos 
apsivilkusi rudine, • Pai aPG°s’

! Trecziadiena po pietų, eida
ma paskintu karvėms žolių, pa
mate isz miestelio ateinanti ke
liu žmogų. Jis buvo užsikabinės 
maisza, o ant jo galvos buvo 
plati skrybėlė. Ėjo jis staeziai 
ii- tiesiai, tik buvo, matyti, nu
vargęs, nes lazda pasiramsezia- 
vo. Isz eisenos matyti buvo, kad 
jis dar jaunas, bet kad turėjo 
juodus akinius 
lyg koks senis.
in ta žmogų, apsivilkusi rudine, • Parapij°s> užsakąs pirmas.” 
kaip paprastas sodietis, tik su! Treczia nedelia po to užsako, 
akiniais. Kad ji taip butu pa- buvoSimano ir Magdutes ves- 
maeziusi su akiniais ponpalai- tuves. Juodu ir sziadien tebegy- 
ki, ji visiszkai nebutu stebėjusi vena ir dirba sveiki ir laimin- 
nes dvaro ponaieziai da tur gi- Tik jis dabar negeriausiai 
penkiolika metu, o jau neszioja mato ir nebegali skaityti. Mag- 
akinius.
inlindo galvon, jog stabterėjo, 
lyg žoles skindama, o tuo-tarpu 
lauke praeinant keleivio, kad 
isz arti galėtu prisižiūrėti. 
Žvilgterėjo viena-kart ir kitą
kart in kelio szali.

— In ka tas žmogus pana- 
szus? — tarė sau. —Ar ne Vii-i 
niuje ji tikmaeziau! Ten tiek1 
buvo žmonių.

Ir da syki grižterejo.
— 'Szimuks! Szimuks! 

suszuko mergina ir pasileido 
bėgti prie artinaneziosi žmo- 
gaus.

Ir isztiesu buvo tai jos Si
manas.

Grižo jis paeziame laike, no- 
redams priduoti nelaimingai 
mergaitei stiprybes tuose siel- 
vartose, kurios taip siege ja, ir 
kas-žin, ar ant galo, netekusi 
spėkų, nebutu pasidavusi joms.

------ Jeigu taip Simanas pagrįžęs 
butu dvi nedeli vėliaus, gal 
Magdute butu buvus jau iszte- 
kejus.

Kas gal apsakyti džiaugsma, 
su kuriuo sveikinosi dabar abu
du ant kelio!

— Ko man neraszei, tu ne
tikėli? — iszkalbinejo jam mei
liai mergaite, vesdama ji namo.

— Matai, Magdute, tai szi- 
tie akiniai, del kuriu taip ilgai 
negalėjai manės pažinti ir ku
rie paskui tave taip nugąsdino, 
buvo priežastis mano tylėjimo.

Czia Simanas apsakė, kaip 
per musztra szalyj’ jo stovėjęs 
kareivis nenoroms baksterejo 
ji akiu, kaip jam ja sopėjo, kad 
net gydyklon turėjo atsigulti, 
kur iszbuvo keliolika nedeliu. 
Besirgdamas gavės jos laiszke- 
li, norejes tuojau atraszyti bet 
jam daktarai užgynė raszyti. 
Kaip jis nerimavęs, bet nebuvę 
ka daryti, nes gydykloje nebu
vo, kad butu galejes paraszyti 
laiszka lietuviszkai.

Tik sztai viena-ryta dakta
ras pasakęs jam, kad per jo 
akiu nesveikumą jis nebetinkąs 
kariuomenes tarnystei, taigi isz 
duosią jam paliudiniina ir nu- 
siunsia su tuo in pulką. Apsi- 
džiaugas Simanas ta naujiena 
taip, kaip dabar, sutikės Mag
dute. Todėl pasiryžęs nieko jai 
neraszyti, tik eiti tiesiog namo 
ir netikėtai nudžiuginti mer
gaite.

Magdute keletą kartu ji 
klausė, ar jis jaueziasi gerai 
dabar ? Ar ne sopa jam akiu ? Ir 
paskui apsakė jam rutmpai sa
vo nelaime. Ant galo pasisakė, 
dabar jau nieko nebejauti, 
jauezianti savo spėkas ir atsi- 
spirsianti tėvams, jeigu ja no
rėtu priversti, nes dabar turin
ti užtarytoja.

Merginai taip akiniai de prisipeika visokiu knyge
liu ir skaito jam, atspėdama 
nuo darbo.

— GALAS —

Kaip nepaskubina, 
Pripilt kavos, 

Del savo dukros.
Da ir keiksu užsimano, 
Motina in kroma varo, 
Ir tai da ne bile pajų, 

Smetoniniu ir abuoliniu.
Tai kurgi ne žylios, 

Su bambiliai ne bėgios. 
Tinginysta tai padaro, 

Jog isz doraus kelio iszvaro;
Užauga ant tingines, 

Ant girtuokles paleistuves, 
Tėvams in akis szoka, 
Jokiu darbu nemoka.

Kuodus ant gaivu darosi, 
Priesz vaikinius szaiposi.

O jus avys, avys, 
Manote kad atsiras tokis 

kvailys, 
Kad su jumi vadžiosis, 

Kendes pirkines ir vedžiosis? 
Ne! Žinote del ko vedžiojesi, 
Del ko bambliais po visas 

pakam peš t raukosi ?
Asz to atvyrai nenoriu 

sakyt,
Jus paczios galite 

dasigalvot...
Ne ilgai džiaugsitesi su 

kuodais, 
Ne trukus atsisveikysite su 

plaukais, 
Toliaus ■ezepcziu devesite 

Plikes ant gaivu žibės, 
Kaip daugumos plauku neteks.

O jeigu vyras ne nupesz, 
Tai uteles nuneš.

Mergele kaseles padabinkite 
Su geležiu nesakykite,

Ba utėlėms uodegas 
nusvilysite, 

Ir ant galo plikos liksite, 
() mane senos paklausykite.

Tik Tėvynėje Smagu!
Kad ja kvaraba,

Su tokia veselka, tai jau gana, 
Vyru asz czion nemynesiu, 
Tiktai bobelkas pakolosiu, 

Tai da gerai kad szalta buvo, 
Tai dideliu funiu neatsibuvo,

Viena tetule pas save 
parsivedė svecziu,

Senu ir keletą jaunu.
Tuojaus keliolika pribuvo, 

Bet ant ajnikio akvatninku 
ne buvo.

Gere ir tas atsitiko, 
Jog ant pagalios susipyko.

Langai iszteszkejo, 
Ne mažai kraujo isztekejo.

O kad tokiai bobai,
Butu sprandą nusukia, 

Ko norėt tai vis lietuviszkai, 
Kad ir kiauliszkai.

* * *
Vienam miestelyje valstije

111 i n o j a us m ergelk o s, 
Tai gyvos indijonkos, 

Natktimis zulinusi,
Ant strytu priesz vyru 

szaiposi.
O jeigu sodes užtrytuoje, 
Tai jau net pabuczuioje, 
O biednos kaip visztos, 
Kaip ožkos isz melžtos, 

O kad ir ne viena badauje, 
Bet savo pasiutimo neliauje, 

Mergeles, kuom daugiau 
gūžinėsite,

Tai kvailo nesugriebsite, 
Ba ten vaikinai, 

Tai ne maži vaikai.
Geriau nesivalkiokite, 

Namie su mamyte sėdėkite, 
O kada geros busite, 

Tai ir davadna vyruką gausite.
* * *

Kad tos musu mergicos 
tiek mėsos ne estu, 

Tai nuo pasiutimo truputi 
atvestu, 

Taip, asz teisybių sakau, 
Ba daug visko svietę matau. 
Juk po teisybei nieko ne daro 
Atsikelia tuojaus prie stalo,

Baudžia motina,

Gaila man mažystes 
Gaila tu dienu, 
Ir laiku liuosybes 
Brangiu valandų.

Gaila man teveliu
Sesucziu ir broliu, 
Gimtinio namelio
Ir gražiu lauku.

Gaila man miszkeliu 
Paukszteliu giedriu, 
Žaliųjų pievelių 
Upeliu sriauniu.

Nuo viso atskirta
Už juriu placziu, 
Turiu vargt ir lindėti 
Žmonelių savu.

Gal nėra gyvu ju — 
Gal ant j u kapu, 
Berželis dejuoja — 
Gal liūdna — tylu.

Tik asz nežinau, 
Tik asz nematau, — 
Nejaucziu skausmu, 
Negirdžiu verksmu.

Diena už dienos, 
Laukiu valandos,
Kad žinia pasklis, — 
Kad saule nuszvis.

Ant suvargintos, 
Brangios Lietuvos, 
Tad su džiaugsmu, 
Asz gryžt skubėsiu.

Tenai ir gamta,
Man ir prigimta,
Ten gausiu naujos, 
Stiprybes — jėgos!

Ten oras szvelnus,
Ir vejas meilus, 
Ten mano dalis — 
Tėvynė — szalis.

TEISME

Teisėjas — Kaip tu gale- 
jei būdamas girtu sumuszti 
savo paczia?

Kaltasis — Tuosyk da ne
visai girtas buvau, nes kaip 
esu gerai girtas, tai asz nuo 
paczios gaunu szluotkocziu.

Grafas Bernu Pas Mužiką
yARSZAVOS mieste, ang- per silpnos, vienok kožnas du- su szeimyna prie vieno bliudo; 

liszkam hotelije, po Nr. 10 savo, kada tik apie ją pam-an- ta diena buvo puikus pietus — 
prie Vierzbavos ulyczios, 8 Ge- stejo. Ir ekanomas isz dvaro žirniai su krusztienia ir szvie- 
gužio, o kokiam mete ? tai kas apie Mariuką tupinėjo. Kaime žia kiauliena ir bulviniai bly- 

; kam galvoj, melinam pakajuja, kalbėjo, jog Kopūstas girioje nai.
ant jiuikios sofkos gulėjo Auta- užkasė pinigus; sznekejo neku-

:nas, 22 metu jaunikaitis, labai rie, jog mate kaip dvi sietuvos žai valgai? -
1 patogas ir turtingas, su gera pinigu ant saules džiovino ir,'dine,Agnieszk 
szirdžia, nes pilnas puikybes, jog turi daugybe auksiniu pini- 

iszmislas,

yARSZAVOS mieste, ang-

Kodėl Antanai taip ma- 
— paklausė gaspa- 
.ka — ar nepatinka 

tau musu valgis?
Prie stalelio, netoli jo, sėdėjo gu; o tai vis žmonių iszmislas, — Patinka! tiktai, matote, 
ant kėdės Ponas Stanislovas, 36 ba tiktai turėjo 300 auksinu, tokis mano būdas, jog ne 
metu vyras, ne puikus, nes kuriuos kavojo ant Mariukes daug valgau ir meldžiu, 
szvariai pasiredias. veseilios.

— Tai tiktai tokia pasaka,1 Audimu, gyvuliu ir taip viso-
jog žmogus žmogui lygus 
prakalbėjo Antanas; — blogai 
tai blogai, apie juos daug___
rija raszo, o ka apie, mužikus?. Ikryželi, nuo

— Ka apie mužikus raszys !
— atsake Stanislovas — žino- > 
rne, jog yra vargingas ir nuo vi- į 
su skriauti.

— Ba jie ant to sutverti. Oi 
tu mausti, jog jie turi kokia', 
jausla?

— Asz nežinau, kaip tu 
apie prasta žmogų supranti; o 
jeigu nori žinot, tai musu žmo-j 
nes — mužikai yra dorus, dar-' 
bininkai ir isz duszios myli sa
vo tevynia ir aplinkinių, kurio- 
ja yra užgimtas; jeigu'kas juos 
nori pažint, tai turi tarp ju gy
vent, o kad nors pora menesi u 
tarp ju pagyventu, tai statau 
visa savo dvara, jog su duszia* 
ir kunu tuos vargszelius pamy
lėtu ir daugiaus piktai apie 
juos nekalbėtu.

— Ar žinai ka, Stasiuli, asz 
ant tavo dvaro neeisiu isz lai-

man 
isz

ant manės nežiuretumet.
— Kur-gi nežiūrėt,

už- 
idant

Žinoma, jog daktaras Anta
na apžiurėjo,,o Kopūstai užmo
kėjo ir, kaip priguli, prižiūrėjo, 
per ka in 8 dienas Antanas ne
jauto skaudulio, ba ant gero jau 
pradėjo gytie. Devinta diena 
sėdo lauke ant zovelnes, misle- 
sia praskendes, kad tame sztai 
grįždama isz daržo Marijona 
paklausė:

— Ar gal pervyniotie ran
ka ? — ar dar skauda?

— Skauda, nes jau ne ran
ka.

— O ka tau skauda? — ar 
galva?

— Mariuk! — ne galva, nes 
szirdi man skauda.

— Tai gal isz rupesties, jog 
tave nelaime patiko?

— Seskie szale manės ir 
xalbekie su manim, tai man 
szirdi nustos skaudėti

— Jeigu mano kalbėjimas 
turėtu tau pagelbėt, tai ašz ir 
per visa diena gatava su tavim 
kalbėt. 1

— Mariuk! isz tikro pa
lengvinsi, tiktai seskie szale 
manes, o asz tau papasakosiu 
sakme.

Marijona atsisėdo, o Anta
nas, žiūrėdamas in jos mėlynas 
akutes taip prakalbėjo:

— Anoj pusėj Vislos yra 
bagotas ponas.

— O ar patogas^ — per
trauke Marijona.

— Ar žinai, Mariuk, jog in 
mane panaszus.

Mariuką nusiszipsojo.
— Szitai, tas ponaitis isz 

jaunu dienu augo dideliam 
mieste, o suvis nepažinojo kai
mu ir dabar, kada tai kokioj 
knygoj iszskaite, jog kaimo 
žmones yra dorus ir, joig juos 
reikia guodot ir mylėt, užsigei
dė tada areziaus pažint tuos 
žmonis ir ju rankas, isz kuriu 
procios pats gyvena, — užsigei
dė tarp ju gyvent, su jais dirbt, 
dasiekt ju klaidas ir paprati
mus, idant galėtu jiems but ka
me nors pagialboja, jeigu kada 
tarp ju apsigyventu — ir su tai 
inislia nusidavė in kaima, kad 
tarpe ju pagyvent; gavosi pas 
viena dora ūkininką; nes jam 
ten negerai pasiveda, ir kas — 
pamilejo patogu to ūkininko 
duktere ir dabar datyre rupes
ties, ba nežino kaip pradėt jai 
pasakyt, jog jis ja myli, o jis at
dengdamas jei savo meilia, tu
rėtu iszpažint, jog ne yra muži
ku, tiktai turtingu ponaieziu, o 
per tai viską del saves pagadin
tu, ba patogu mergina ponai- 
cziui netikėtu. Ka tu, Marįuk, 
ant to sakai ?

— Asz pirmiausei pasaky
siu, jog tave, Antanai, laikau 
už kitoki žmogų ir ne esi muži
ku, kaip pats save statai, ba 
mužikas taip nepataikytu pa
sakyt, kaip tu dabar kalbėjai; 
o apie ta tavo pasaka, tai nore
tau iszgirst gaip pasibaigs.

— Matai Mariuk, pabaiga 
pasakos nuo patogios mergai
tes priguli. Kokia tu duodi tai 
merginai rodą?

— Asz tokia duoda rodą: 
kad man tokis ponaitis pasi
suktu, tai jam pasakytau, jog 
nieko nenaudos, ba del tokio 
blogo, blogu ir dukteres, o 
ne kaimo mergaites.

— Nes klausyk, Mariuk, o 
jeigu toji mergina nežino, jog

jeigu 
dau

ginus suvalgo, o da tiek kelio 
padarei.

— Nesirūpinkite apie ma
ne, jau asz isz bado nenumir
siu.

— Tegul Dievas myli, jeigu 
kas pas mus turėtu isz bado nu
mirt.

— Mariuk! pakavokie del 
Antano tuos blynus, gal ant va
karienes užsimanis.

Nusidyvijo Kopūstas ant ry
tojaus nemažai, kada Antana 
iszsivede kultie — nemokėjo 
nei pėdo paleistie nei su spra
geliu szvituot, ba netrukus su 
buožia kakta prasikirto, krau
ju apsiliejo ir puolė ant gren
dimo; o kad buvo pusėtinai 
pramuszta kakta, reikėjo in 
grinezia nuvest ir žaiduli ap
žiūrėt.

— Kaip esu gyvas — kalbė
jo Jurgis bernas — tai dar ne- 
maeziau, kad tokis vyrukas, 
kaip Antanas, ant kaimo užau
gins, nemoka spragilo laikyt.

— O gal prie kūlimo jo ne- 
eme — tarė Kopūstas — ba 
kaip asz sugryžau isz kariuo- 
meno tai ir buvau nuo darbo at- 
pratias, net su pjautuvu sau 
ranka perpjoviau.

Ne vienas taip nesirūpino, 
kaip Marijona, ba kaip dėjo 
Antanui ant žaizdos vortink
lius, girdėjo, jog jam net szir- 
dis isz kanezios plake.

Praėjo dvi nedėlios, Antanas 
jau pasveiko ir liepe jam pra- 
pjaut akselio; nes ar ta Antana 
kas apkerėjo, ar Dievas koro- 
nia užleido — vos pradėjo akse
li pjaut, tuojaus baisiai ranka 
perpjovė ir ka tik sau dvieju 
pirsztu nenupjove.

— Tu, Antanuk, ne in gera 
laika pribuvai — tarė Kopūs
tas — tu, kaip pasirodo, jokio 
darbo nemoki?

— Del Dievo szvento? Kas 
tai per nelaime! — tarė gaspa- 
dine. — Kur po kvarabu akis 
turėjai, jog sau taip baisiai 
pirszta perskriodei ?

— Kibą reikia nusiunst pas 
užadetoja — pridūrė Kopūstas 
— kitokios rodos nėra.

— Teveli, tarė Marijona isz 
baimes ir gailesties drebėdama, 
ar negeriaus butu kad parga
beni kraujaleidi.

— Perpraszau jus visus — 
pratarė Antanas — jog tiek pa
dariau jums ergelio; nes kad 
esate toki geri, tai pargabenki
te daktaru, asz užmokusiu dak
tarui ir už padvada.

— Ka tu vaike mokėsi, at
kirto Kopūstas, tai mano daly
kas ir ergelis; reikia tuom laik 
uždetie duonos su druska; o tu

__ kiu daigtu turėjo invales, o ir mus Marijona už tave 
bieziu keliolika aviliu sodelije 

; iszto- stovėjo; be to: turėjo gintarini 
kardo rankena, 

kuria nuo Iszpaniszko jenarolo 
laike kares atėmė ir ant molino 
kaspino kryžių laike kares už 
narsumą gavo, tai ir viskas.

Grinczioja buvo szvaru r vi
same paredkas užlaikytas. Bu
vo žmogus su iszmincze, jog vi
si isz kaimo sieke pas ji rodos. 
Už ta viską Kopūstas dekavojo 

(Dievui — kad szitai viena kar- 
Ita drožinejant grebliui dantis, 
iszgirdo prie vartų lojanti szu- 
ni ir paregėjo jam nepažinsta- 
ma berną.

— Tegul bus pagarbintas!
— Ant amžių amžinųjų. O 

ka reikalauji ?
— Norecze pas tamsta tar- 

nysta gaut.

žybu, ba esu tvirtu, jog 
tektų, nes susilaižinkiva 
szimto bonku szampano.

— Ar negeriaus butu 
szimto raudonųjų, o paskui 
tuos pinigus ant vargu atiduot ?

— Gerai, kirski va isz szim
to raudonųjų, jog asz gyvensiu 
tarp mužiku visa menesi ir nuo 
savo minties neatstosiu.

— Tikiu, jog kada juos pa
žinsi, tai man teisybia pasaky
si.

— Szitai už nedėlios atva
žiuosiu pas tave ir vienam, isz 
tavo kaimu, persiredias už ber
ną pasirūpinsiu pas gera ūki
ninką tarnystos. Ar žinai, tai 
bus juoku; ir noretau pats to 
datirt, kaip man tarp tu žmo
nių iszrodis.

— Turiu tavo žodi ir jau 
isz laik isz laimo džiaugiuosiu.

Tame inejo lekajus ir per
trauke ju kalba. Stanislovas , 5.
iszejo pas viena savo mokslai- 
nes dranga, idant ir jam 
tas laižibas papasakot.

II
Puikiam Eruku kaime,

pe 20 ūkininku, buvo turtin
giausiu ūkininku Juozas Ko
pūstas; turėjo ketvertą arkliu, 
3 poras jąucziu, sėdavo 15 var- 
szausku rugiu ir atlikinėjo in 
dvara baudžiava 12 dienu ant 
nedėlios, delto-gi laike du ber
nus, du pusbernius ir dvi slūgi
nes. Isz ketverto vaiku, vienas 
ant kares pražuvo, antras likos 
kunigu, treczias namie tėvui 
visame buvo pagialboj, o viena
tine dukrele — Marijona, pato
giausia visam kaime, kuria ser
gėjo kaip aki kaktoje, o ve ir 
buvo mokinta, ba per kelis me
tus pas vargamistra mokinosi.

Mariuką buvo mikli, kaip 
i nendre, balta, kaip leli je, veide
lis skaistus, kaip rože, o už me- 

I linu akucziu rodos kibirksztes 
i birejo, ne viena isz kaimo mote- 
re negalėjo patoigumu su ja sui- 
lygint; norint bernukai kal’be-

apie

t ar-

jo!

O isz kur esi ?
Isz ana pus Vislos.
O kas tave in ežia atgu-

0

— Pas mus niekai szimet 
gyvenimas, mano gaspadorius 
per Jurginias numirė, tai kitas 
papirko ūkia, ba naszle nieką 
negalėjo veikti; tai man niekas 
nepasiliko, kaip tik turėjau eiti 
jieszkot sau ant tarnystes ir už
tai atvykau in jusu kaima.

— Kaip vadiniesi ?
— Antanas Peliukas.
— Ar moki art, pjaut?
— Asz dar ne daug ariau, 

ir dalgi ne kiek cziupinejau.
— Tokis vyrukas užaugai, 

o darbo nemoki! Tau butu ge- 
riausai dvare už antrininką.

— Nenoriu in dvara, asz 
noriu in kaima, idant darba ga- 
lecziau iszmokt, ir velei pas jus 
dirbt už valgi, ne kaip dvare už 
geriausia užmokesti.

Tai už valgi nori būtie, o kas 
tau duos drabuži?

— Man sermėga užtenka 
ant visu metu, o ir turiu 100 
rubliu po savo dedei, ką buvo 
maluninku; man su pinigais 
nėr bėdos.

— Geras isz tavęs vyrukas, 
kad tiek turėdamas nori isz
mokt darbo. Jeigu taip jau pas 
mane nori, tai gali but; nes 
turi nuo savo vaito laiszka?

— Turiu.
— Jeigu taip, tai gerai;

kaip netingėsi ir darba pra
moksi, atsiras ir alga, ba norint 
ir turi szimta rubliu, tai neno
riu, kad pas mane už dyka dirb
tu.

— Apie tai rasime toliaus, 
dabar tik noretau žinot, kokis 
pas jus darbas.

— Atsilsėk sau iki rytojaus, 
juk plumsejai kelias milias ir 
turi apsipažint su žmonėmis ir 
kaimu. Eisiva pas vaita, o pas
kui paezestavosiu tave gerai, 
Antanėli, su puskvatierka, 
idant ne sakytumėt, jog tave su 
vandeniu isz szulinio priėmiau.

Ant piet sugryžo su Antanu 
Kopūstas namo ir pasakias sa
vo paežiai, jog Antanas bus pas

ar

o

jo, jog jos rankos prie dar'bo juos už pusberni, sėdo drauge

Mariuk, pasakykie Jurgiui te- tai turtingas ponaitis? 
gul pakinko žili ir juodbėri ir 
greieziausiai skubina pas dak-Į3aus kitaip apsieina ir kitaip 
tara, beje: tegul uždengia sedy 
nia.

Marinka iszbego
levo prisakima; Jurgis netru
kus pakinkė arklius, ir in kelias 
adinas parvežė daktara.

Kodėl negali žinot? tuo-

liszrodo; ar tu Antanai mausti, 
jog kaip tik pas mus atėjai, asz 

iszpildytie ne pažinau, jog tu ne isz kaimo ? 
Ir už ka mane laikai?

—BUS DAUGIAU—
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI^



' ’ S A U L K ’ ' MAHANOY CITY, PA,

Žinios Vietines
r — Ketverge, Sausio (Jan.) 
25-ta diena, 7 vai. ryta, iszke- 
liavo 42 vyrukai ant daktarisz- 
ko peržiūrėjimo iii kariuome
nes tarnysta. Visi iszkeliavo 
bosu in Wilkes-Barre, Pa.
Mahanoy City:

Daniel G. Deriscavage, Ed
ward L. Ambrose, Joseph E. 
Wilds, William D. Golden, Jo
seph P. Yankus, Edward W. 
Pieva, Brownie J. Lenortavage, 
Stanley W. Gilfert, Emanuel S. 
Kufrovich, MelvinW. Guscott, 
Raymond J. Creedon Jr., Bert
ram W. Witcomb, Stanley A. 
Vidunas, Joseph G. T. Wassell, 
Charles F. Quinn, George Ches- 
lock, John H. Thompson, Wil
liam A: Donella, Leonard C. 
Dower, ir Herbert J. Brentari. 
Morea:

Edward B. Burda ir John M. 
Pompei.
St. Nicholas:

Albert A. Freck, Jr. 
Bowmans.

Eugene L. Witch ey. 
Barnesville.

James W. Creasy, Joseph 
Seward, ir Ralph R. Garber. 
Wiggans:

Anthony B. Shumsikas.
Yatesville:

John M. Sverha.
New Philadelphia:

Joseph V. Schneider, Charles 
J. Gregitis, John J. Hudock, 
George S. Welkie, Joseph J. 
Yanulaitis, Frank T. Poplosky, 
ir Edward W. Kondertavage. 
Middleport.

Harold F. Jones. i
Silver Creek:

'Bernard V. Devlin.
Cumbola:

Russell Polischeck.
Hatboro, Pa.

Frank J. Mulino sky.
Kaska:

John J. McGovern.
Philadelphia, Pa.

'Amos E. DeBenedict.

j.

GENYS MARGAS
pONAS Butkus atvažiavo su žiūrėdama in kapus ir pamink- 

visa savo szeimyna isz mažo lūs.
miestelio ir jieszkojo kur apsi- J 
gyventi, nes jis gavo darba in1 
kariszka fabriką. Jis jau buvo 
per senas stoti in vaisku, bet 
visgi norėjo kaip nors prisidėti 
prie karo ir prie pergales. Už 
tai jis paliko savo miesteli ir 
gera darba, ir su visa savo szei-; 
myna atkeliavo in. dideli mies-i 
ta. Jonas buvo tikras ir karsz - 
tas patrijotas.

■ “Kapines, kapai...mmmmm” 
pats sau po nose zurzėjo But
kus. “Klausky, Rože,” suszuko 
Butkus, atsiveskime czia savo 
vaikus jie gales pasibovyti, o

. mudu grįžime ten kur mateme 
i ta gražia stuba, bet kur mums 
i atsake kaip dažinojo kad mes 
į su szeimyna.”

Sumanyta, padaryta. Vaikai 
pasiliko ant kapiniu, o Buktus

Bet ir patrijotizmas iszga- su žmona_ ¥el trauke stafcds 
ruoja kaip žmogus negali rasti jieszkoti už pusvaiandžio But- 
vietos sau ir savo szeimynai.
Kur tik Jonas jieszkojo stubosj 
jam vis atsake: “Nėra vietos, 
pilna, ne, neturime vietos, ne
turime kambariu, neturime tau 
stubos.”

Butkus su savo žmona per 
kiaura diena jieszkojo vietos 
apsigyventi ir nerado.

“Kad ne vaikai, mudu visgi 
gautume kur nors apsigyven
ti,” nuilsusi Butkiene beveik 
dejavo savo vyrui. “Kur tik ei
name, kur tik praszome vietos, 
kur tik randame tuszczia stuba, 
savininkas vis klausia ar turi
me vaiku. Ir kaip tik iszgirsta 
kad turime septynis vaikus, 
galva pakrato ir visai nei ne- 
szneka. Asz vis maniau kad

kus rado ir gavo puikia ir dide- 
lia stuba. Už kito pusvalandžio 
visa szeimyna jau apsigyveno 
savo naujame name.

Ant rytojaus, kai savininkas 
pamate visa szeimyna: ir Juo
zuko ir Katriute, ir Petruką ir 
Onute, ir Mikuti ir Rožyte ir 
Barboryte, jis ko neapalpo. At- 
sipeikejes, jis tuoj aus užklupo 
Butku.

“Tu tuojaus turi iszsikraus- 
tyti isz czia.” jis suriko. Tavo 
kontraktas negilioj a, nes tu 
man pamelavai.”

“Asz tamstai visai nemela
vau,” ramiai atsake Butkus.

‘ ‘ Kaipgi ne. ” reke jau gerai 
inirszes savininkas. ‘ ‘ Asz klau-

žmones myli viakus, bet mies- į sjau taves ar tUri vaiku ir tu Ša
tuose, rodos kitokį žmones gy- kai kad neturi. O dabar žiu- 
vena. Czia vaikams nėra vie- rek, vaiku kaip grybu.” 
tos.

Czia vaikams

“Nieko panaszaus,” atsake 
Ir musu vaikai toki geri, Butkus. “Tamsta manes klau- 

Na, bet reikia] sei ar turiu vaiku, o asz tamstai

Penkių Žvaigždžiu
Ženklas

Virszuje, penkių žvaigž
džių ženklas, kurio laipsnio 
pasiekė Generolai Marshall, 
Arnold, Eisenhower, ir Mac- 
Arthuras. Apaczioje Admi
rolo Ernest J. King penkui 
Žvaigždžiu vėliava; auksz- 
cziausias ženklas Laivyne.

Nauja Balta Apsiauja Priesz Vokieczius

Amerikos kareivis su nauj % balta apsiauga kovose priesz 
Vokieczius žiemos užpuolimui'Belgijoje.

Mulu Lioterija Italijoje
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Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

— Ant pardavimo, namas 
ant 332-334 W. Mahanoy Avė.,. 
Mahanoy City. Atsiszaukite 
pas: MRS. N. MC’GONIGLE, 
113 N. Jardin St., Shenandoah,

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti. 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

- B - CELA ^

—■ Laidotuves a. a. Juozo P. 
Szukaiczio, kuris mirė Panede- 
lio ryta, atsibuvo Ketverge, su 
bažnytinėms apeigomis Szv. 
Juozapo bažnyczidje 9 valanda, 
kūnas palaidotas parapijos ka
puose. Amerikoniszkas Legio
nas Post 74 ir Moose draugyste 
dalyvavo laidotuvėse, taipgi 
delegacija isz Mahanoy City 
Grocers and Butchers Assoc, ir 
American Banko. Graborius L. 
Traskauskas laidojo.

tokie gražus.
traukti toliau. Gal dar rasime, 
gal dar kur nors neklaus ar tu
rime vaiku. Kad tie miestie- 
cziai ir prarugtu,” piktai atsa
ke Butkus, ir abu dar toliau ke
liavo, dar jieszkojo vietos. Sa
vo vaikus paliko mažame res
torane užkasti, o Butkus su 
Butkiene vis jieszkojo.

Bevaikszcziodami, bejieszko- 
darni, juodu priėjo kapines prie 
miesto kraszto, ir sustojo pa
silsėti. “Jeigu bueziau žinojęs 
kad bus tiek bėdos ir vargo su' 
vaikais, jokiu budu nebueziau 
atvažiavęs su szeimyna,” mur
mėjo Butkus.

nemelavau, asz teisybe pasau
kiau. Asz sakiau kad turiu net 
septynis. ’ ’

‘ ‘ Taip, bet tu sakei kad visi 
kapuose, ’ ’ piktai atkirto savi
ninkas.

“Visai ne,“ paaiszkino But
kus. “Tamista klausei ar turiu 
vaiku, o asz pasakiau kad turiu 
septynis ir jie visi ant kapiniu. 
Taip ir buvo, jie visi bovinosi 
ant kapiniu, kaip asz su savo 

į žmona jieszkojome vietos ap
sigyventi. Ar tai melas? Tam
sta sutikai mums stuba leisti 
ant metu, tai taip ir bus. O da
bar Tamstai sakysiu Sudiev, 

“Czia, mieste, net ir kapines' nes turiu eiti in darba.” 
pilnos,” pastebėjo Butkiene, __

SHENANDOAH, PA

t Antanas (Seth) Boczis, 
nuo 209 Schuylkill Ave., isz 
Heights, mire pareita Subatos 
nakti, sirgdamas trumpa laika. 
Velionis gimęs czionais, prigu
lėjo prie Szv. Jurgio parapijos. 
Jo tėvas a. a. Kazys mirė du 
metai adgal. Paliko savo paezia 
Jenina (Bonkievicziute) sunu 
Ronaldą, motina Ona Bocziene 
pus-broli Alberta; ir seserys: 
A. Bocziene, Mt. Carmel, A. Ru
diene, Rochester, N. Y., Ad. 
Gregoniene ir p. Jean mieste. 
Laidotuves atsibuvo Seredos
ryte, su apeigomis Szv. Jurgio diena. Paliko savo paezia Ethel 
bažiiyczioje ir palaidotas para
pijos kapuose. J. Levanavicžius 
laidojo.

jos. Velione paliko dvi dukte- 
res: J. Popiekiene, Coaldale, ir 
A. Ruseniene, Minersville; 3 
sūnūs: Alberta, Woodbridge, 
N. J., Antana, Eplirata ir Vinca 
mieste, taipgi 9 aliukus, 5 pra- 
anu'kus ir viena seserį S. Pet- 
ruskevieziene, Mt. Carmel. Lai
dotuves atsibus Sukatos ryta 
su apeigomis Szv. Jurgio haž. 
nyczioje 9 vai., kuna palaidos 
parapijos kapuose. Graborius 
Vincas Menkeviczius laidos.

Girardville, Pa. — Ponstva 
Ant. Konasai, nuo Preston uly., 
aplaike telegrama nuo valdžios 
buk ju sūnūs kareivis Pvt. Juo
zas A., kuris buvo sužeistas ant 
karos lauko, Gruodžio 22-tra 
diena 1944 m., mirė Grud'žio 24

(po tėvais Shoupiute) isz Mi- 
nersvilles, viena sunu, 4 seserys 
ir broli.

Coaldale, Pa.— Valent Ko- 
Glovers Hill, mire Panedelyje vich, 51 metu amžiaus isz Lans- 
2 vai., ryta, namie, 964 W. Coal j ford, ir Evan C'ushisko, 51 me- 
Uly., sirgdama per koki tai. tu isz Summit Hill, anglekasiai, 
laika. Gimė Lietuvoje, pribuvo likos užmuszti per nupuolimo 
in Amerika jauna mergina. Pri
gulėjo p4rie Szv. Jurgio parapi-j

t Dorata Diskavicziene, isz 
Glovers Hill, mire

“tapo,” Nr. 9 szfto prie Lehigh 
Navigation Coal Co., Coaldale.

VOKIECZIAI ISZ

szasi isz miestu ir nepaiso ka 
jiems valdžia sako ar draudžia. 
Žmones grudžiasi ir užkįmsza 
kelius ir geležinkelius ir truk
do vaiska.

Dabar gera proga musu ge
nerolams pulti ant Vokieczio ir 
ji plekti, nes jis baisiai užimtas 
ant rytu frunto.

Jeigu Hilteris nesustabdys 
Rusu už dienos kitos Vokie
cziams bus kaput.

Bet dar visko gali būti. Hit-’ 
leris dar gali ne tik gintis, bet 
ir pult> ir inuszti. Bet jeigu jis 
ketina atsimuszt tai jis negali 
ilgiau laukti. Rytoj ar po ryt 
jau gali būti pervelu.

Rusai — Sovietai artinasi 
prie Berlyno. Vokieeziai ap
leidžia, Siberija. Amerika pir
moji ir treczioji armija ant pat 
rubežiaus. Anglu antroji armi
ja jau daugiau negu penkias 
mylias persilaužo in Vokiecziu 
szventa žeme.

Generolas von Hindenburg 
už savo grabo sziadien Hitlerį 
perspėja. Von Hinderburgas 
per ana kara sakyte sake, ir net 
senatvėje negalėjo nustoti vi
siems aiszkinti: Negali Ameri- 
kieczius sumuszti, jie turi per 
daug karabiniu, per daug ka- 
nuoliu, per daug eroplanu, per 
daug doleriu. Negali sumuszti 
Rusu; jie turi per daug karei-

* 4arba pradžia
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Iszlaisvintoje Italijos dalyje, ūkininkai gauna proga lio- 
terijos pirkti sau mula. Kadangi ju nėra daug tai triaukiama 
numeriai ir laiminga numeri gavės gali pirkti Lioterija va
dovauja Alijentu armijos virszininkai.

ir pamirszti, nes ir Ponas Jones 
yra žmogus su kuriuo reikia ro- 
kuotis, už tai Prezidentas norė
jo ji paskirti kaipo dipliomata, 
bet jis neprieme tos vietos ir 
aiszkiai pasakė Prezidentui 
kad jis nepatenkintas ir iszpei- 
ke buvusi vice-prezidenta ir 
vieszai pasakė kad Wallace ne
tinka ir negali jo vietos užimti. 
Senatas ir Kongresas taipgi pa- 
siprieszino priesz Prezidentą.

Szitas Prezidento Roosevel- 
to pašalinimas vieno ir pa
skyrimas kito labai iszrodo 
kaip Prezidento gražius ir pri
verstinas “acziu” už pagelba 
kaip kurioms partijoms už pa-

niije.
Antanas: Ar gal tau dy vai 

kaip astronomai apskaito di
dybe planietu ir j u toli nuo 
žemes.

Jonas: Tai ne. Man dyvai 
kokiu spasabu dasižinojo jie 
apie vardus tu j u planietu.

Iszryto paregėjo, 
Ne trukus su ja kalbėjo. 
Po piet ja pabucziavo, 
Vakare nuo josios per snu

ki gavo.

viu. Nabagas taip kalbėjo taip ge!ba perrinkimu3; net kai.
murmėjo. Hitleris dabar jau riaisiais kuopusiais atsirūgsta.

V Ą H TA KTI7D IA QI lma suPrastl kodel senells von ir czįa dar negalas szitu peszty-
KA1L1U LEKIAM Hindenburg taip kalbėjo, taip'niu< Senatas dar tiria

skundėsi. Per daug, visko per 
daug, o Vokieeziai pasiliko vie
nu vieni.

LONDON, ANGLIJA —
Traukia vaiska nuo vakaru 

frunto ir siunezia in rytus Ru
sus sustabdyti.

Amerikos lakūnai vakar su- 
gryžo isz Vokietijos ir parvežė; 
paveikslu, kurie parodo kad 
Vokieeziai ima apleisti vakaru 
frunta ir visa savo kariuomene 
siunezia priesz Rusu armija. 
Geležinkelai, keliai ir plentai 
užsikimsze kareiviais kurie vi-! 
si keliauja rytus priesz Rusus. 
Vokieeziai dabar prisipažinsta 
kad jie turi tuojaus sustabdyti1 
Rusu ar žūti. Rusu arba Raudo-! ' Rooseveltas ap-
noji armija dabar truputi apsi- 1eido Pona WaUace, kad dau. 
stojo, nes baisiai szaltas vejas giau halsu galetu sau Demokra.! 
ir sniege trukdo j u puolimą. tam? ataeszti. Tai poUtiszkas' 

' pataikavimas ar atlyginimas.] 
■Bet Prezidentas negalėjo taip r i

ir ne- pastumti Pona Jesse H. Jones

-IJesse, H. Jones Prasza- 

lintas Isz V aizbos;Prezi- 
dentas Rooseveltas In 
Jo Vieta Paskyrė H.

Wallape, Buvusis 
Vice-Prezidentas

Bet Vokiecziams visgi gresia 
baisus pavojus.

Vokieeziai kraustosi

WASHINGTON, D. C. -

klausima, o Ponas Jones sta- 
cziai sako kad jo inpedinis vi
sai netinka tam darbui.

JUOKAI

SUSARMATIN0

— Ar žinote, vyrai, asz ne 
galiu stotie ant galvos, man 
tuoj aus kraujas pultusi in 
galva? Na ar ne?

Niekas ne atsako.
— 0 dabar, pasakykite, 

del ko man kraujas ne puola 
in kojas, jeigu ant ju stoviu?

Ea mat, tavo galva tuszeja, 
kojos pilnos.o

KAIP DAŽIN0J0

Jonas: Ar žinai ka, man 
dideli dyvai su taje astrono-

ELECTH10 HOUR

with ROBERT ARMBRUSTER'S 
ORCHESTRA . . .

4:30 ePwM
WABC— 880 KC—NEW YORK
WCAU—1210 KC—PHILADELPHIA 

WHP—1460 KC—HARRISBURG
WGBl—910 KC—SCRANTON

AND ALL OTHER 
C.B.S. NETWORK STATIONS

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKA3 GRABORIUS

Laidoja kanos numirėliu. Pasam 
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78
620 W. Centre St., Mahanoy Citj

“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 55.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke. ■ lį

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. į




