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RUSAI PAE1V
Isz Amerikos
Lietuva New Yorko 

Miesto Rotušėje

Rooseveltas Nereika
laus Trijų Balsu - 

San Francisco 
Konferencijoje

WASHINGTON, D. C. —
Paskutiniausios žinios isz 

Washington© dabar eina kadi 
Rooseveltas nereikalaus trijų 
balsu San Francisco Konferen
cijoje, bet kad jam vieno už
teks, nepaisant kad Rusija rei
kalauja trijų balsu, o Anglija 
turi szeszis balsus. Dar Konfe
rencija neprasidėjo, o Roose-,1 
veltas jau lenkiasi jau kitiems! 
gerinasi. _

Eina gandai kad yra taria-

miesto

Yorko
Grover
Yorko

' NEW YORK. — Balandžio 
(April) 2 New Yorko miesto 
rotuszeje invyko du posėdžiai: 
New Yorko miesto organizaci
jų ir National Collection ofi
cialus atidarymas. Juose atsto
vautas ir United Lithuanian 
Relief Fondas. Buvo Lietuvos 
vėliava ir tautiszkais rubais 
apsirengusi lietuvaite, Long 
Island Universiteto stud. Al
dona Valaityte. Be lietuviu,
buvo: Danu, Jugoslavu, Belgu, masi atidėti ta Konferencija 
Norvegu, Italu, Lenku, Graiku 
Rusu, Czekoslovaku, Holandu, 
Filipinų, Skaucziu ir Salavei- 
sziu atstovybes su savo vėliavo
mis. Visas tautas ir atstovus 
atskirai perstatė pats 
mayoras La Guardia.

Programa vede New 
komiteto pirmininkas 
Whalen. Kalbėjo New
miesto daliu prezidentai, artis
te Beatrice Lillie, jūreivis Wil
liam Riley, tik grižes isz Euro
pos raszytojas Carl Carmer ir 
nacijonalis rūbams rinkti pre
zidentas Henry J. Kaiser.

Baigdamas savo kalba ma
yoras La Guardia pabrėžė: 
“Duokit rubus tiems, kuriems 
j u reikia, ir duokit tokius ru
bus, kokius dar patys vilketu- 
met.” New Yorkas pasižadėjo 
surinkti po 7 svarus rubu nuo 
žmogaus, viso 50,000,000 sva-1 
ru. Visa Amerika pasiryžusi 
surinkti 150 milijonu svaru ru
bu. Rubus rinkti ir paruoszti 
B ALF sandelys naudojamas.

Po ceremonijų rotuszej pa
kilo didelis baliunas su para- 
szu: “What Can You Spare 
That They Can Wear.’’

tolimesniam laikui, nes dabar 
viskas taip sumaiszyta, kad 
bus sunku susitarti ar susitai-1 
kinti. Ypacz jeigu už trumpo 
laiko Vokietis butu sumusz-! 
tas. Tada kiltu baisiai daug ki
tu klausimu, kuriu delegatai 
negalėtu svarstyti, nes nebutu 
taip ingalioti. Beveik ir butu 
geriau ta Konferencija atidėti1 
ir palaukti ir pažiūrėti isz kur 
vejas pus kaip Hitleris bus 
musztas.

su-

Turtinga Ubage 
Aresztavota

BUFFALO, N. Y. — Kada 
palicija aresztavojo czionais 
ubage Mag. Keleen, isz kito 
miesto, pasirodė kad ji ne buvo 
tokia vargszia kaip žmoniems 

jiszrode. Kada ja nuvede ant 
i palicijos stoties ir padare ant 
jos krata, ir rado prie jos 396 
doleriu ir knygutes isz banku 
kuriose turėjo padėjus suvirsz- 
um penkis tukstaneziu doleriu. 
Palicija paliepė jai važiuot na
mo ir daugiau mieste nepasi- 
rodyt.

Mergaite Pabėgo
Su Patėviu

CHICAGO, ILL. — Anna 
Phillips melde palicijos kad su
rastu josios 17 metu dukrele 
Jane, kuri pabėgo su josios vy
ru, o mergaites patėviu. Motere 
turi 36 metu, o josios antras vy
ras turi 35 metu, su kuriuom 
apsivedė asztuonis metu adgal; 
tarp patėvio ir mergaites už- 
žydejo meile, o josios motina 
mane kad tai tik pateviszka 
meile. Ana diena mergaite ir 
patėvis pabėgo, paliko laiszka, 
prisipažino motinai apie viską, 
ir turėjo taip padaryti; isz pri- 
žastes meiles.

Naminis Darbas
Pavojingiausias

NEW YORK. — National S. 
C., pranesza kad moterių na
minis darbas yra pavojinges
nis už kitus moteriszkus dar
bus kaip ofisiniu ir fabrikiniu 
darbu. Sakoma kad praeita 
meta isz 100,000 nelaimiu mote 
rems, 27,000 moterių mirė nuo 
apdeginimu, ir t. t. prie nami
nio darbo.

Akyvi Trupinelei

— Jeigu žmogus taip greit 
naudotu savo kojas kaip nau
doje skruzdeles, tai galėtu 
vaikszczioti 800 myliu in va
landa.

VIENNA
Senatas Ir Kongresas

Tariasi Sustabdyti Visus
Skolinimus Europai

WASHINGTON, D. C. —. ! mes pasižadėsime kitus pagel- 
Tie, kurie žino ar turėtu ži- beti, butu gerai apsižiūrėti kas 

noti dabar putas plaka ir leid- czia darosi namie, 
žia gandus kad musu Senatas 
ir Kongresas tariasi sustabdy
ti visus skolinimus, ir pagelba 
Europai del vieno menesio. Per 
ta menesi mes turėtum proga 
apsižiūrėti, apsiroduoti ir pa
sižiūrėti kur mes patys stovime 
ir kiek mes galime kitiems sko- 
T • • • “ - • —
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toms szitokis musu pasielgi-; 
mas baisiai nepatiks, bet mums 
butu in sveikata.

Ir dabar, priesz San Francis
co Konferencija butu labai ge
ras laikas padaryti apyskaita 
ar sanskaita. Jeigu taip atsi
tiktu, tai bilijonai doleriu sy
kiu sustotu plauke in kitus 
krasztus ir duotu mums progos 
apsižiūrėti kaip ir kur mes pa
tys stovime.

Kaip isz viso pasaulio dele
gatai suvažiuos in San Fran
cisco Konferencija, jiems svar
biausias klausimas bus kiek ir 
kaip greitai Amerika Europos 
krasztus suszelps. Pirma negu

Kiekvienas delegatas turėtu 
žinoti kiek Amerika gali ki
tiems paaukoti ar paskolinti, 
kiek mes galime kitus apgin
kluoti, iszmaitinti, pavalgydin
ti ir aprengti ir savo žmones] 
nenuskriausti. Ir jau beveik 
laikas kad mes apie savo na- 

linti ar duoti. Europoms tau-! mus susirupintume, o ne apie 
! Stalino usus ar szebatus. Jau i 
beveik laikas dažinoti kodėl 
Anglija negali mėsos parsiga
benti isz Kanados ar Argenti
nos ir kodėl kitos tautos negali 
užsimokėti už tuos dalykus ku
riuos mes pristatome. Jau per 
ilgai jie mus kaip karvute mel
žia.

Jeigu musu Kongresas ir Se
natas iszdrystu taip padaryti, 
visiems krasztams del vieno 
menesio sustabdyti skolinimą 
ir pagelba, tai gal tada net ir 
pats Stalinas imtu kita daina 
dainuoti, ir nors kiek proto 
gautu kaip pamatytu kur jis 
stovi be Amerikos doleriu.

—- Kas metas pristovoje 
New Yorke buna pavogta vi
sokiu tavdru isz doku ant szim- 
ta milijonu doleriu.

— Suaugusios didžuves (ve- 
loribos) burna turi 12 pėdu ir 
8 coliu ploczio.

— Kožna tūkstanti metu kojimas. Szitoks Generolo Kės-'
žmogus buna didesnis konia du selring nusistatymas surengs ■ 
colius daugiaus. I treczia ir turbut paskutini su-;

ISZ ANGLIJOS

tvirtovių. Ana

LONDON, ANGLIJA — 
Amerikos Devintos Armija bu
vo pirmutine peržengti Reino; 
(Rhine) upe ana sanvaitia, 
ir paskui Nedelioj nieko nelau
kus, persilaužė per visas tvir
toves ir marszavo staeziai ant 
didžiausiu
Utarninka Generolas Albert 
Kesselring, kuris buvo paskir
tas užimti Generolo Rundstedt 
vieta, pastojo Amerikos Devin
tai Armijai kelia. Jis pasiszau- 
ke Naciu galingiausia divizija1 
in pagelba. 116-ta Naciu Pan-i 
zer Divizija yra baisiai gerai 
ginkluota ir turi geriausius 
ginklus, karabinus ir didžiau-' 
sias ir greieziausias tankas.

Generolas Kesselring turėjo 
pasirinkti ar priesz Anglijos 
armijas szita geriausia Vokie
cziu armija statyti, ar priesz 
Amerikieczius. Del kokios] 
priežasties jis pasirinko pultu 
priesz Amerikieczius ir visas ! 
savo paskutines jiegas pasukti 
priesz Amerikos Devinta Ar-' 
mija niekas nežino ir negali su-] 
prasti. Czia greieziausia bus 
garbes dalykas ir kerszto jiesz-]

Amerikonai
Traukėsi Prie 
Erfurto Miesto

Rusai Paėmė Bratislavos Mies
tą Vengrijoj; Amerikonai Už
puolė Ant Naha Tarpjuris Ok- 
inawoj; Arthur Greiser Vokisz- 
kas Budelis Bus Pakartas Per 

*Rusus; Pattono Armija Paėmė

sikirtima Amerikos Devintos 
Armijos su ta 116 geriausia 
Vokiecziu Divizija.

Ana rudeni szitie patys Vo- 
kiecziai susikirto su Devinta 
Amerikos Armija už Aachen 
miesto. Kaip Devinta Armija 
persilaužė per ta tvirta Sieg
fried Siena, Tvirtove, ta pati 
Vokiecziu divizija buvo pa- 
siunsta Devintai Armijai kelia 
pastoti. Abudu pirma syk 
tiems Vokiecziams pasisekė 
pasitraukti, bet dabar szita 
treczia syki jau nebus kur nei 
kaip pasitraukti. Ir kiek dabar 
matyti, Vokiecziai nenorės ar 
negales pasitraukti, bet mu- 
szis ligi kruvino galo.

Amerikos Devinta Armija;j i 
kaip tik to ir nori, to ir laukia,! 
nes nėra jokio abejojimo kad ji; 
Vokieczius sumusz galutinai 
sunaikins ta geriausia ir ga
lingiausia 116-ta Vokiecziu Di
vizija.

Daug Vokiszku Miestu
- * 

raszcziams, tai Raudonoji Ar
mija jau insilauže in Austrija. 
Stalinas sako kad Raudonoji 

, Armija iszžude daugiau negu
130,000 Vokiecziu kareiviu in 
asztuoniolika dienu. Antra 
Raudonoji Armija paėmė in ne
laisve 18,500 Vokiecziu.

Ir Vokiecziai ir Bolszevikai *
giriasi. Vokiecziu laikraszcziai 
sako kad Bolszevikai brangiai 
užmokėjo už pergale, sako kad 
jiems kasztavo 350,000 karei
viu ir 1,700 tanku. Bolszevikai 
sako kad Vokiecziai prarado 
80,000 užmusztu ir sužeistu ir 
50,000 in nelaisve paimtu karei
viu. Kieno czia tiesa sunku pa
sakyti, bet gerai žinome kad 
tai buvo baisios skerdynes.

ISZ PARYŽIAUS, FRANCIJA. — Gen. 
Pattono 3-czia armija persimusze per tvirtoves 
prie Gotha miesto ir paėmė miestus Kassel, Got
ha ir Suhl ir traukėsi prie Erfurto. Dabar kilpa 
traukia ant 150,000 Vokiecziu. Pattono armijos 
tik 50 myliu nuo Czekslovakijos ir 150 myliu nuo 
susisiekimo su Rusu armija. Alijentu lakūnai 
paleido plakatu ant kuriu buvo Vokiecziams 
perspėjimas ir pakvietimas pasiduoti. Pattono 
armija tik 125 nuo Berlyno. Amerikos lakūnai 
bombardavo Hamburgą, ten randasi geležinke
liu centras ir aliejuniu fabriku.

ISZ FRANCUOS

LONDON, ANGLIJA —
Raudonoji Armija, kaip szita 
raszome, yra kokia keturiosde- 
szimtys myliu nuo Vondobonos

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
Amerikos armijos keliauja dau
giau negu trisdeszimts myliu 
in diena szluoja Vokieczius 
pirm saves, kaip gaspadine dul- 

ikes namuose. Amerikos armi- 
! jos užima szmitus myliu Vokie- 
' ežiu žemes kasdien. Dabar ma- 
jtyti kad Amerikiecziai ketina 
aplenkti ir apsupti Vokiecziu 
armijas, kurios dar ginasi Ruhr 
slėnyje. Amerikiecziai artinasi 
prie miesto Paderborn, kur Vo- 
kiecziai turi szeszis geležinke
lius is szeszis vieszkelius. Kaip 
szita skaitysite, tai jau grei- 
cziausia tas miestas bus paim
tas. Amerikos armijos taip grei
tai marszuoja, kad žinios pa
sensta pirm negu ateina pas 
mus, raszytojai ir laikraszcziu

(Vienna), ir jau randasi Aust- redaktoriai negali suspėti nei
rijoje. Ateina žinios kad Rau
donoji Armija pertrauke ar 
perkirto Vokiecziu susisiekimą 
su armijomis 
galima tikėti

apraszyti nei apsakyti.

Italijoje. Jeigu
Austrijos laik-

— Australiecziai suvalgo 
daugiau mėsos ne kaip kiti gy
ventojai.

ISZ LONDON, ANGLIJA. — Marszalas 
Stalinas pranesze kad Rusu armija užėmė Bratis
lavos miestą Vengrijoj ir Viennos miestas Aus
trijoj. Arthur Greiser, Vokiecziu budelis likos 
paimtas in nelaisve per Rusus, badai bus pakar
tas. Greiser buvo vyriausybe ant miesto Pozna
nėje, Lenkijoje, daug žmonių likos pakarti per 
szita szetona ir buvo neapkeneziamas per visus.

ISZ GUAM, PACIFIKO. — Japonas aiszi- 
no savo žmonėms kad visos Japonijos likimas 
yraant Okinawa salos, ir turi isz pat paskutinuju 
gintis ant tos salos ir Amerikiecziu neinsileisti.
Japonai negalėjo visiszkai su
stabdyti Amerikonius, bet vis 
galėjo nors kaip pasiprieszinti. 
Dabar nieko. Sunku suprasti 
kodėl Japonai taip lengvai ir 
greitai pasidavė. Ar jie savo 
kariuomenes pasitraukė toliau, 
ar visai nuo tos salos iszkraus- 
te?—nežinia. Ir ar jie mano 
atiduoti visa ta sala mums už 
dyka?—taipgi nežinia. Musu

kareiviai jau paėmė ta Okina
wa sala ir mes daug arcziaui 
Japonijos negu tikėjomės būti. 
Musu eroplanai ir laivai turi 
saugia vieta isz kurios pulti ant 
Japnnijos miestus. Dabar jau, 
jiems lieka tik gintis. Ameri
konai užpuolė ant Naha tarp ju
ris prie Okinawa, miestas bai
siai bombardavo ir dega, daug 
Japonu paimta in nelaisve.
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(kaip szimtas merginu kožna į 
Įsanvaite. Kožna menesi palici-J 
Į ja aplaiko žines aspie tūkstanti 1 
j dingusiu merginu. Nekurias 
I isz jn suranda ligonbutese, Ki
tas lavonycziose, kitos nenori 
būti surastos, o didesne dalis ju 
randasi paleistuviu urvose ar
ba iszsiunstos in Pietine Ame-

! ri<ka arba Indija, kur moka 
kad tieji 25,000 teatrai!brln,-iausia >’ž l'altas ^valtim- 

Francuziszka palicija sa-

Kas Girdėt Motinėlė Mano! Amerika Gerbia Savo Drąsuolius Balandžio - April 6-ta Diena

Ant viso svieto randasi szia
dien nemažiau kaip 52,000 kru
tamu ju paveikslu teatre]iu ir 
teatru, kurie gali sutalpinti 21 ( 
niilijomis ypatų. Jeigu, daleis- 
kim, kad tieji .......
rodis tik viena perstatvma ant j^ef 
dienos ir atsilankys tik puse'ko- h"k 
žmonių, tai kožna valkara at- Pa‘lejimax su dingusioms mer- 
lankis juos 11 milijonu žmonių.,«inoms ka‘" kitur> ncs ap’

i gailestauja, kad Paryžiuje ne- Diiugiausia krutamuiu pa-h . . .. ‘a ' įsiranda organizacijos veikslu teatru randasi Suv.1,.-. ... . , nnn • liaujancziu merginu.Valstijose ba net 2o,000 m ku- , .. 2’ .... Womens’ Protectiveriuos gali sutilpti 11 milijonu ,, „ . . . .v . -r-, . a a • j tioii ” kokios randasižmonių. Europoje yra 22,000 m 
kuriuos lankosi 8 milijonai 
žmonių. Azijoj yra 3,000 kurie , 
gali sutalpinti 600,000 žmonių.! 
Australijoj 1,200, Afrikoj 800, 
Berlyne 420 ir t.t.

Pinigu indeta in krutamujn 
paveikslu pramone yra trys bi
lijonai doleriu. Didžiausia biz
ni daro Suv. Valstijose.

Laimingas žmogus yr’ tada 
Kad skaisti jo szirdele, 
Svieto dar nesudrumsta 
Jo laime tai tik Motinėlė. Amerika Ir Rusija

Tures Po Tris Balsus
San Francisco

Konferencijoje

Nežino jis neapykantos, 
Jam miela vien tik motinėlė 
Kuriai savo vargus skundžias, 
l'rie jos mylinezios szirdeles 
Geriausias yr’ jo atsilsis, 
Ten jo ramiausia yr’ motinėlė, 
Ir saldžiausia jo viltis. 
Kada žodeli taria pirma 
Močiute viena ji supranta, 
Laimes tada ji yra pilna 
Daug malonumo tame randa. 
Bet kad jau isztare “Mamyte”, 
Tai džiaugsmui nėra galo, 
Kada paduoda jai rankyte 
Laiminga ja padaro. 
Kožna diena mato ji

* Daugel malonumo, 
•n ■ Nesupranta tai visi

! Jo invairaus linksmumo, 
j
•Kada jau pradeda bėgiot, 
Ant mažu kojelių, 
Su rankutėms ima plot 
Spaudž’ jai džiaugsmo

aszareliu.
Visur seka ji motinėlė 
Nuo nelaimiu nor’ saugoti, 
Kas nežino motinos szirdele 
Nevertas jos meiles turėti.

—R.

ke-del
“Young 
Assoeia- 
Amerike

ir Anglijoj, kur agentai randa
si ant visokiu stoeziu ir dužiu ri 
keliaujanezias merginas 'ku
rios pribuna in didesnius mies
tus ir jaises apsaugoja nuo sze- 
tonu letenu kurie tykoja ant ju j 
visur.

Szeimininke turi savo szei- 
myiiai parinkti tinkamos ru- 
szies valgi. Ir tinkamos ruszies( 
valgis susideda isz sekaneziu' 
grupiu — vaisiu ir daržovių; 
mėsos, naminiu paukszcziu, 
kiausziniu, žuviu, pieno ir su-t 
rio; duonos, pusrytiniu valgiu 

1 ir kitu grudu; riebumu, saldu
mynu.

Suprantama kad tas visas 
grupes negalima pridėti prie 
kiekvieno valgio, todėl svarbu 
sutvarkyti kad nors syki in (naujos mados) Žydas in res- 
diena szeimyna valgys virszmi-1 tauracije, pamate du vyrus vai
notus valgius. Privalome kuo- ganezius keptus laszinius su 
daugiausia valgyti vaisiu ir kiauszinias. Kvapas, kuris ji! 
daržovių, ir vaikams reikia pasiekė, buvo smagus ji* vilio- 
duoti szviežio pieno. " j jautis ir tiedu vyrai taip ska-

Vaisiai ir daržoves kunui niai valgė, kad jis pats tojo, 
priduoda mineralu ir vitaminu, valgio (panorėjo. Atejas restau-l 
kurie sveikatai ir kūno iszsi-. locijos tarnui, Žydelis paliepė, 
vystijimui yra reikalingi. Kur kad jam atnesztu taipgi keptu 
galima, patartina juos auginti lasziniu su kiausziniais. lamas 
savo darželiuose jeigu turime matydamas kad tai Žydukas, 
ju perdaug, lengva juos isz- 'nusistebimu paszauke: 
džiovinti ir in bonkas dėti arb;^ Keptu lasziniii ’ 
žemoje padėti del žieminio su
vartojimo.

Mesa, naminiai pau'kszcziai, 
kiausziniai, pienas, suris ir žu
vys pristato riebumo padrutin- 
ti kuna, taipgi mineralu ir vi
taminu. Kuomet namie gyvu- 

v ! liai skersti mesa galima sudvti,yra neuzganadintas!. .. 'Į ir vėliaus vartoti. Pienas ir 
sviestas vaikams būtinai rei-

J kalingi ir augusieji 
ju pavyzdi.

Daugelis sziandieniniu mer
ginu, szventai tiki, kad szliu- 
binis žiedas, tai yra ratas, ant 
(kurio nuvažiuos in rojų.

Pareitais metais daug nauju 
ligonbucziu įbuvo atidaryta 
Suv. Valstijose. Suv.- Valstija 
6,946 ligonbucziai turi net 859,- 
445 lovas. Ir pareitu metu ati
daryti ligonbucziai gali pri
žiūrėti gyventoju skaicziaus 
padidejima isz 5,000,000 žmo
nių. Labai daug ligonbucziu 
inima slaugu (norsiu) lavini
mo mokykla. Tokiu moikyklu 
yra suvirsz 2,000, kuriu dau
giausia randasi Pennsylvani- 
joj, kad nors New Yorko valsti
joj yra daugiuasia slaugu stu
dentu.

Yra truputi dauginus kaip 
28 užregistruotos slauges del 
kiekvieno 10,000 žmonių szioje 
szalyje. Bet Georgia ir Misissi- 
ppi valstijose yra tik septynios 
kiekvienam 10,000 žmonių.

Sziadien daug slaugu randa- o o
si prie kares tarnystes.

Kuom daugiau kas yra ne- 
iržganadintas isz svieto, tiiom 
daugiau 
isz pats saves.

Sakoma, kad paveizdinga' 
gasjpadine namuose tai, dau
giau reisz'ke, ne kaip vežimas 
pinigu. Tuibut žmones 'kitiem- 
laimes linkėdami, niekad gero 
nelinki, kad tankiausia kalba: j 
“vėlinu tau szimta stabu ir- 
szimta maiszu pinigu.” Argi! 
nėbutu geresnis linkėjimas kad 
kalbėtu: “vėlinu tau geros gas- 
padines namuose?” Neabejoti
nai tokis velinimas butu daug: 
■daugiau pagiedaujamu daigtu. 
O, kad motinos linkėtu tos lai
mes vyrams tai isztikruju. veli- 
nimai iszsipildytu. O pinigai 
žmogų laimingu nepadaro,'1

Žydas Ir Lasziniai

WASHINGTON, D. C. — į 
Amerika ir Rusija pareikalavo 
ir gavo tris basius toje San 
Francis^ Konferencijoje. Tik 

, dabar, po tiek laiko, mes daži- 
nojome kad per Yaltos Konfe- 

, rencija, buvo nutarta kad Ame- 
. rika ir Rusija turės po tris bal
dus. Toks nusistatymas bus 
(lygsvara ar pusiausvyra visai 
■ konferencijai. Kiek dabar gali-! 
ma dažinoti tai Anglija turės’ 
szeszis balsus. Dar dabar ne-’ 

j 
aiszku ar Rusija pareikalaus 
kad butu vienas atstovas isz 
kiekvienos tautos ar kraszto, i 
kuria ar kuri Rusija yra pae- 
mus- I r • « r n ’

Jeigu Rusija pareikalautu Iszsiskyrus isz mino 
kad butu vienas atstovas isz  
kiekvienos pavergtos tautos,; (jražiis vaizdu — kas pažiūri; 
tai Rusija turėtu apie szeszio- 
lika balsu. Kiek dabar galima 
pasakyti ar spėti, tai szita San 
Francisco Konferencija ne tik 
Stalinui nusilenks ir pasiklos, 
bet jam ir cziabatus numazgos.

Ana diena atejas jaunas

GROWTH OF AMERICAN MIGHT 
IN THREE YEARS OF WAR _________

ARMY

1941

1945

1,600,000

8,000,000

Amerikos kareiviai sziand en visuose pasaulio krasztuosg kariauja. Czia, šaltame pa
veiksle matote kaip musu kar.uomene per toki trumpa laika užaugo. Balandžio (April) 
6-ta diena Amerika apvaikszt loja Armijos Diena. Musu kareiviai sziandien kariauja kad 
greicziau užbaigti szita kara ir vėl visam svietui sugražinti taika ir ramybe.

Dauginu’s meile aki turi;
Visi mėgsta pažiūrėti,

Tai mergeles vaizdelis.

Trumpas, siauras sijonėlis,
Laibas, plonas liemenelis;

Veidas gražiai nudažytas,
Galvos kuodas supaszytas.

Tai mergeles vaizdelis.

Tarpe gatvių sudurimo, 
Prie-pat aiksztes praėjimo;

Stovi, stūkso, visaip kraipos, 
Atrajoja, szlykszcziai szaipos 

Tai mergeles vaizdelis.
Stugu. Stugu! — nusistauge,
Szaukia dranga, arba drauge, 

lu patamsiu susispiesti,

Negalima taip daryti —■'

Juk taip daryt nepritinka.
— B.

Aleksandras Didysis taip in
vert indą vo mokslą, kad jis sa
kydavo jis daug daugiau sko
lingas mokslincziui ir moky
tojui Aristoteliui už tai kad 
jis davė jam mokslą, negu savo 
tėvui Pijuszui, kuris davė jam

Tai mergeles vaizdelis.
Dangum’s mergsziu szitaip 

daro, 
Ir nedorus darbus varo;

WASHINGTON, D. C. —
James F. Byrnes, Karo Mo

bilizacijos Direktorius atsisakė 
savo vietos ir pasitraukė. Jis *- 
pasiaiszkino, kad Hitleris bus 
už dienos kitos sumusztas ir ta- 

» I 
da Mobilizacijos Direktoriaus 

, i
i darbas baigtas. Bet tikrumoje 
i visai kita pasaka. James F.'
■ Byrnes jaueziasi kaipo nepa- 
j gaidaujamas žmogus, jis žino 
kad ji baisiai neapkenezia 
daug žmonių del to kad jis už
draudė arkliu lenktyneavimus puslapiu.

... .. v 1 No. 102ir msake visiems saliunams uz- ^in5iiszka 
sidaryti vidurnaktyje. Bet szi- No. 103 Vaideiota, apisaka 
tie du tai tik baikos. James F. P^uLnes

Byrnes turėjo pasitraukti kaip ^siaiViV? didėliu““puslapiu? 
jis mate kad ta jo byla yra ir 
Kongreso ir Senatos atmesta,

■ kurioje jis reikalavo kad visi
vyrai butu priversti arba dirb- ’Sreg°riu8; -Isz ™irusi,į Pakele, 
ti kariszkuose fabrikuose ar
būti paimti in kariuomenia. Pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
T_ . „ , . .. , . :iszo iszlins; Apie boba ka negalėjoKaip Senatas ta byla iszmete, Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
James F. Byrnes turėjo savo savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 

(Vieta kitam užleisti. Jo vieta- Jurg^j Galinga JTata galybe meiles; 
Į sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos,
užėmė Fred M. Vinson, kuris trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
neseniai buvo paskirtas kaipo puslapiu..............................................15c

1 XT*. 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.
puikus 

j No. 119 Keturios istor _ 
I Garžia Haremo nevalninke • *----L.
į Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
j 62 puslapiu ................................. 15c
1 No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girnos ir Ant riemuno. 58 

.........15c 
Septynios istorjos apie 

zerkolas;

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

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

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

Popierinei apdarai. 
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.

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
olis 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-* 
karnas 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 pasako jinai; 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 akmenoriaub; Klara; Nuspręsta
sis; A^t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas; 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 daniruje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
60 puslapiu ................ 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apits 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
r guma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpata Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; 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................... 25a

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. 25e

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 16®

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

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygeles 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Angli* 
(su paveikslais); Kaimieczhs Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu» 
r tai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke ..............................................Ut*

~ -41 V

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
Su pa- 
. 35c 

j No. 104 Trys istorijos, apie Ne- 
i valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 

’’ bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 
No. 106 Penkios istorijos, apie

i puses szimtmeczio, 
imta isz Lietuviszku užlieku.giau ne turi ?

— Turiu, bet kad tu esi Žy- 
jdas. Gal užmirszai, kad tau 
Talmudas nepavelina laszinius 
valgyti. Argi tu nebijai Dievo? 
Juk jis ant tavęs supyks!

— Ka tu kalbi, juk žiniai, 
kad ant svieto yra taip daug 

į Žydu, kad Dievas taip užimtas
v n ,. jieszkodamas ir rūpindamasis gali sekti d 1

Szviežias pienas 
geriausias, bet jo neturint ga- 

j Įima vartoti džiovinto pieno, 
į Duona, pusrytiniai valgiai ir 

"i kiti grudai, tarp kuriu galime’ .
j kiausziniais ir Žydelis paval
gęs ir užmokėjas iszejo. Iszejas 
rado orą Įiersimainiusi Lytus 
su perkūniją ir 'žaibais pylėsi 
kai]) isz cebesio ir staigai su-' 
trenke perkūnas, kad net Žyde-! 
lis nusigandęs szoko ad-gal in 
restauracija.

Tarnas pamatęs ji iszbalnsi 
ir drebanti isz baimes užklau
sė, kas jam atsitiko, ant ko Žy- 
įdelis atsake:

— Uj, vai! Kas tam butu t i- 
loto atsakyti mažos pinigines kejaif; kad pieva3 pak(,ltu to 
aukos. Vaikszezioje ir kiti ku-(ki di(ieli a,.nlid(lri už to!ki lnaža 
ne save perstatė Salaveisziars,'sznloteli |aszilliu!!
bet Salaveisziai yra pasirėdė 
iii mėlynas mandieras, ant ke-j 
puriu raudonas raiksztelis su 
paraszu ‘ ‘ Sala va t ion Army. ’ ’, 
Salaveisziai skelbe Dievo žodi 
54 kalbose po visa svietą, szel- 
pia pavargėlius ir daug szeimy- 
nu iszmaitino laike straiko ir 
ant kares lauko. Jeigu ateis ka
da prie jusu durti paaukaukite’ 
kiek galėdami.

' jais, 'kad del manes mažo Žyde-J 
j lio jis neturės laiko ir neras 
j manes szioje restauracijoj. Nu, 
atneszik man laszinius.

Tarnas atnesze laszinius su
( minėti ryžius, kunui priduoda 
j energijos ir riebumo. Grudai 
irgi (priduoda mineralu ir vita
minu.

Riebumai ir .saldumynai pri
stato energijos per perdaug 
nereikia vartoti.

Tankiai po namus atsilanko 
sanarei Salaveisziu Armijos

1 rinkdami aukas ant mielaszir- 
/.uiugti laminigu iivpiiuai u, 

ypatingai jeigu szeimynoje pil-,^n®u kiuiems nepin a-.
, dosi priežodis: “Boba isz ka

maros daugiau žiurstu iszneszj 
negu vyras in kieti su vežimu 
privesz.”

Sziadien, jeigu daktaras at
eina apžiūrėti ligoni, tai pirma 
isztyrineja, kiek jo kiszeniuje 
randasi doleriu ne kaip sveika
ta.

“Pristova Dingusiu Mergi
nu, tai]> yra užvardytas mies
tas Paryžius, Francijoj, nes pa
gal pa] įvijos virsziniuka tai 
tam mieste “dingsta” daugiau Skaitykite “Saule”

Sziltus Vandeniai
• — Na kaip? Ar vandeniai 

kiek pagelbėjo?
— E, ne labai!
— Asz ir persitikrinau, 

jog ne ant kart pagelbėjo: 
mano uoszve buvo praeita 
meta, o numirė da ne senei.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

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

Jo vieta Jurgis; Galin&a ypata galybe meiles; 
sos bobos. '""T 31 

kuris trumpi pasakaitymai ir t. t,

Valdžios Paskolų Administra-! ga^gi 

torius. Dar iki sziol nežinia, ar 
naujas Mobilizacijos Direkto
rius seks senojo pėdomis, ar sa- 
votiszkai pradės viską tvarky
ti.

116 Istorija apie Sierata, 
apraszymas. 119 pus. .. .15c 

Keturios istorijos apie 
• T^oszis:

i WASHINGTON, D. C. —
i Amerika neduoda Komunis
tams pagelbos. Amerikos vald- puslapiu .

zia ir pasiuntenybe stacziai pa- stebukHneas zeTkoiaS; sidabrinis 
sake kad Komunistai Kinijoje grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene

lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus.

I No.
nieko isz Amerikos negaus ir
kad Amerika jiems nepadės.

America pripažinsta Genera- Dora9 gyvenimas;
.. . mvbe; Vargingo žinynus suuu, x<yohssimo Chiang Kai-Shek ir Kl- užeiktos karaliaU8 dukters; Jonukas

45 puslapiu . ..'..............15c
126 Penkios istorijos apie

; Priversta links- 
,. . , . T3r. mvbe; Vargingo žmognus sunii: Tryshssimo Chiang Kai-Shek ir Kl- užeiktos karaliaU3 dukters; Jonukas 
nijos Kaumintang, už tai ji ne- kuris buvo protingesnis už savo poną 
gali pripažinti ar szelpti jokios 
Komunistu partijos.

Komunistai ir Sovietai jau 
kelis sykius pareiszke ir beveik 
staeziai pasakė, kad butu gali-! SKAITYKIT 
ma su Rusija geriau derėtis “SAIJI F” 
apie pagelba priesz Japonus, _____ K _
jeigu mes Chiang Kai-Shek isz ISTORIJE apie Gregoriua 
Kinijos kaip nors paszalintu-i jsz Numirusį! 
me ar jeigu kas ji patogiai nu- Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
dėtu. Chiang Kai-Shek yra Ko
munistu prieszas ir jis su jais 
baiku nekreczia.

61 puslapiu ................................. 15c
No. 127 Trys, istorijos anie Duk- 

jte unstvniu: Poleniute: Du brolei 
Varantis ir Skuvutis. 60 pus...15c

me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
:: 25< ::

_ F" ■!
Adresas: ’ J

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Pirkite Apgynimo Czedinimc
Bondus ir Markes

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Penna.
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TETUTE
taptume.

III.
Bet viena diena insigalejo'Taip ji mylėjau. Jau vede! 

sausas kosulys.

Užvieszpatavo tyla. Mergai
tes dar ilgai 'žiurėjo užsisvajo
jusios in begestanczia liepsne
le, 'kuri joms atidengė tetules 

slaptybe tos, kuri ki-i

— 1811!
— 5 Gegužes. Nedėkingas!

debesys apdengė vakari! szona.
Pasipotediaves po vakarie

nes, eina dede Milczius in svir
ną savo senyvus kaulus pa
guosti, pasilsėti. Pasitaisęs pa
talus ir atsidaręs pėdos didžio 
svirno langeli, buvo besiranges 
jau gulti. Bet kas czia? — Brrr 

, — kas tai pabiro so
ldo. Nejaugi kas obuolius kre- 
jezia? — pagalvojo Milczius: — 
j bet negali būti, dar per anksti, 
— nelys piemens in soda be 
nakties, — guodžia jis save. 
Nurimo visai, nes tie neaiszkus 
balsai apstojo. Atsigulė. Pagu
lėjo valandžiuke ir sztai aisz- 
kiausiai girdi, kaip kas tai 
obuolius kreczia. — Nėr ka, rei
kia eit žiūrėti, kas ten darosi,— 
pats sau kalba senukas. Greitai 
atsikelia isz lovos, užsimeta 

j ant pec'ziu skranda ir tyliai, 
prasiveria duris. Tamsu, nieko 
nematyt. Vos artimieji med
žiai inmatomi. Klausos jis aty- 
džiai. Bet kaip tyczia, obuoliu 
niekas nekreczia, visam sode 
ramu, tylu. Vėl jisai gryžta in 
svirną. Ir vos spėjo duris užda
ryti, 'kaip dar smarkiau pradė
jo obuoliai byrėti. Priėjo prie 
langelio. Aiszkiausiai girdis, 
kaip czia pat netoliausiai nuo 
svirno kas tai obeli purtina, 
jam rodos, kad net mato, kaip 
obeles virszune siūbuoja.

Iszsiima Milczius isz 
sziaudu druska užtaisyta 
rakina ir iszeina sodan. O 
gis krėsti obuoliu nenustoja. — 
Ar ne eisi isz sodo! — suszuko 
stipriu balsu Milczius, — ar 
tai dailu svetimus obuolius 
skinti. — Atsakymo nėra. — 
Laukan! Piemuo! — barėsi ei
damas gilyn senukas in soda. 
Kaip sztai kad pradės purtinti 
obeli, kaip pradės, — obuoliai 
duoda in szakas, puola ir net 
paszoka nuo žemes. Iszisigando 
dede nejuokais. — Jau czia ma
tyt ne vieno darbas, — galvoj 
pats sau. Ir vėl apstojo krėtė. 
Žiuri, žiuri Milczius in tamsta 
ir jam atrodo, lyg kas butu in 
obeli insilipes. Eina artyn kiek. 
Aiszkiausiai mato kaip kas tai 
virszuneje obels sėdi. — Lipk 
isz obels, — suszuko Milczius. 
—Lipk! Lipk! jai nelipsi tai 
asz tave iszkelsiu! Neklausai?! 
Asz tau tuojau “ paigraisiu, “— 
tvirtu balsu kalbėjo senukas. 
Tik sztai szale jo vienas, kitas, 
treczias obuolys nukrito, —ma
tyt, kas nori in ji pataikyti. 
Apsidairė, nieko nėra. Pasi
statė prie peties szautuva, at
laužė gaidi. — Lipk lauk isz 
obels, paskutini kart sakau! 
Viens, du, trys! Neklausai?!'— 
Pasigirdo - szuvys. Raudonos 
szviesos spindulys nuszviete 
koki ten balta obeli, o garsas 
atsimuszes aidu in trobas ir in 
kaimynu sodus, pranyko nak
ties tamsoje. Nutilo, nurimo. 
Sugryžo senukas svirnan ir ne
kantriai lauke ryto. Bet kas? 
Rado obelyj kūleli sziaudu pri
taisyta ir daugiau nieko; obuo
liu neimta. O tuomtarpu Jone
lis Greitys iszryto siuvo pasi
slėpęs supleszytus besivartant 
per tvoras baltinius mat iszsi- 
gando nelaukto szuvio nejuo
kais ir kasė nuo dilgeliu sukan
džiotas rankas. Bet visgi “pa
dauža“ buvo linksmas, kad 
“pagazdino“ senuką. —B.

— GALAS —

JONELIS :: :: ::
:: :: :: PADAUŽA

4 > M-» X- X-X-X- > X-X-X X- X- 4- X- X- * * 4- U- X X- * 4-

— Matote, kal-| Liepsna parode visa jiega, 
bėjo daktaras apimdama visa laiszku pakie- 

paliko sauja-padovanotas, iszmintingai vai- a.pie mane ir mano liga. i ta, ir isz to viso 
leisdavo jai slaptai yr na'kvietnsi prie savo lo- le pilku pelenu.

— Ar skaitote?
— Taip!
— “Man pasiliko tiktai ken

tėjimas.

domas, leisdavo jai slaptai p. pakvietusi 
duot kraiezius visokiom su ja vos vįsus gimines, iszvardijo 
susigiminiavusiom mergaitėm, Kiekvienam isz ju pinigu suma,! 
o kiekviena, kas ateidavo jai; kokia buvo pa vedusi savo tos-i 
dėkot, be pasigailėjimo iszmes-; famente.
davo už duru.

IT ’p ra a nu kės, kurios jau galėjo
Tetule turėjo viena norą,1 teket. Tai buvo trys asztuonio- 

nuostabu norą.
Svajojo apie isztekejima.
Nebuvo ežia reikalo apie lai

mes sujungimą, bet dalykas 
buvo koligacijoj, tai yra kad 
kita padarius laimingu.

Tetule svajodavo paprastai pįeras ir sudegintume!, tas, ku- 
apie tai, kad per ja kiti laimiu- rįas reikia sudegint.

eiles tas savo

likines, malonios mergaites.
— Prisiartinkite 

arcziau, taip, idant 
su jumis pacziomis
Troksztu sau,

I idant sutvarkytumet mano ipo-

m mane
galecziau' slaptybe

is pasikalbėt.J tus laimingais daro 
sznabždejo,’ asmenines laimes 'g 

žemoje nežinojo. —
-------- GALAS------- -

i Jau kantrybes netekau ir 
, priversta esmių svietu pasiro- 

\ vendama c]yti. Po teisybei ir laiko netu-

j^E'NAI jau tai buvo. Tuomet 
dar nebuvo nei automobiliu,| 

nei dviraeziu —“ vilieipedu,’’ . . . c, ... brrr, -brrr,kaip juos Sasnavicziai vadina,! n : 
ir nebuvo nei geležinkelio tarpi . _ " 
Kauno ir Vilkaviszlkio kuomet1 
Sasnavos kaime gyveno prisi- 
turintis ūkininkas Mikas Grei- 
tys. Jis turėjo keletą sunu ir 

Isz visu szauniau- 
Jonelis, Padauža 
Geltoni iszlengvo 
plaukai, truputi

gi butu.
N epalyiginama atspe j ime

szirdies slaptybių, labai prity
rusi palyginime žmonių budo, 
ji pritraukdavo in save tuos 
kurie “turėtu būt“ vienas ki
tam patikti, leisdama jiems, 
kiek nori, kreiptis visokiais 
szirdies reikalais; net pasaky
davo žodžius, kurie priveda 
prie iszpažinimo szirdies slap
tybių.

Reikėjo ja tuokart girdėt 
teikiant pamokinimus insimy- 
lejusiems, pakartojant be galo . 
pamokinimus, patarimus, isz- 
guldinejanczia jausmo “teori
ja. ’ ’

Tetule nurodydavo koki gra- 
kurie my- 

Ar-gi ji ne
galėjo žinot visokiu laimes : 
slaptybių? Ar ji neiszrode kę- , 
liaujanezia laime?

O kuomet jau buvo visiszkai 
insitikrinusi, kad mylisi, ger
biamoji senute duodavo savo 
palaiminima ir ant rytojaus- 
iszsiusdavo savo tarnaite su 
maiszu pinigu.

— Ar tetule buvo kuomet 
nors insimylejusi ? Ar tetule 
patyrė ant saves tuos brangius 
patarimus, kuriuos mums tei
kia? Tetule turėjo but protisz- ■ 
ka mergina!

Kaipo atsakymas in tai, visu 
pirma atsiliepdavo jos trum
pas, sausas kosulys.

— Et, nieko jau nežinau! 
Tai jau taip senas laikas!

— Slaptybe! Tai labai ne- i 
gera. Saugokis, tetule dar gra
žu tūla rytmetį mes dar tave 
iszleisime už vyro.

Juokėsi.
— Ne! Perdidele jums butu 

skriauda, jeigu asz iszteke- 
cziau. Alano vyras visus gar- 
desnius 'kąsnius suvalgytu ir 
nenuleistu akiu nuo komfituru 
kuriu tris ketvirtadalius jus 
su valgote! Turiu sloga, tetule. 
Man gerkle 'kaž-kas kutena, te
tule! Ne, vereziau jus naudoki
tės !

— Netekek, tetule, netekek!
Toks buvo jos gyvenimas. 

Kuomet ka-nors isz jos arty-1 
muju paleisdavo gailesties ar 
nuliūdimas, 
ka ramindavo, privedžiodama 
ir apgailestaudama, kad dar 
gyvenanti, tuo tarpu, kad žiau- • • rioji mirtis jaunesnius paim
anti.

— Vieszpats Dievas apie', 
mane užmirszo, — tokiais atve
jais kalbėjo.

— Ne, tetule — jai atsaky
davo, — tu dar ilgai gyvensi, 
idant per

JAI buvo maža, pilna gyve
nimo senute, sidabriniais 

plaukais, dar rausvais, kaip 
nuo jaunu metu vedais, visuo
met ramia szypsena lupose.

Jau pergyveno szimto metu 
gyvenimo slenksti, bet nieks 
negalėjo jos amžiaus tikslai 
nustatyt, net ir ji pati tikrai ne 
galėjo pasakyt, kiek turinti 
metu. Jos gimimo metrikai! 
pražuvo dulkėse praėjusio am
žiaus.

Pagalios, kam gali rupet jos 
amžius.

— Po szimto metu, kalbėjo, 
žmogus jau nesensta.

Ir tikrai, visuomet atrody
davo vienodo linksmumo, vie
nodo gyvumo.

Trumpas sausas kosulys 
vien tik neduodavo jai ramy
bes, apsunkindamas pasikalbe- 
jima.

— Alano mieli, numirsiu 
krutinės liga. Garsus daktaras, 
pagalios, man tai pranaszavo.

— Kada tai buvo? ■
— 1820 ar 1824 metuose, jau 

nebepamenu!
Juokėsi.
Kiek nuo to laiko ji visokiu 

nuotikiu jau pergyveno! Atsi
mindavo Liudvika XVI maty
davo ji savo kūdikystėje. Ma
tydavo taip-pat Napoleona I,
kuris jai iszrode perdaug nu- žu gyvenimą tiems 
tukes Tuileruose 1813 metuose. | lejosi tikra meile. 
Napoleonas jai labiau patikės 
po siigryžimui isz Egipto; tuo
met buvęs iszblyszikes ir smul
kus.

— Papasakok, tetule! Papa
sakok! Praszydavo ja apsupę 
pra-anukes.

Reikia pripažint, kad ji bu
vo tikra tetule pilnoj reikszmej 
szio žodžio, vienatine “tetule“ 
pasaulyj, aukso tetule, kaip ja 
vadindavo.

Taip, auksine, geriausia. Jo 
viskas buvo gera; jos aiszkios 
alkys, jos gražios, Graikszczios 
rankos, raudoni veideliai, ra
mus žvilgsnis.

Visuomet dėvėdavo lelijine 
suknele, pagal senoviszka ma
da, kuri buvo taip sena, kad 
net knygose butu sunku ja rast.

Delko pakeist ? Tetule ir taip 
buvo žavinti ir niekuomet ne- 
iszeidama isz namu, pajuokda
vo sziu dienu mada.

Kelionių neapkęsdavo, o nuo 
gelžkeliu ja perimdavo baime. 
Karietas ir fajetonus niekinda
vo, maloniai prisimindavo lek- 
tilkus, vandinamus senoviszkus 
vežimus, kuriuose važiuojant 
szyipsodavo in visas puses ir 
tiktai jais buvo patenkinta.

Ja visi gerbdavo.
Nors gyveno senoviszkam 

name, tokiame, kaip ji pati, gi
lumoje užmirsztos ulyczios, toli 
nuo visokio bildesio ir triuksz- 
mo, turėjo skaitlinga lankyto
ju buri, atvesdavo in ja vaiku, 
kurie ja nemažai prikankinda
vo savo užgaidomis.

Tetule leisdavo viską su ja 
daryt; ne karta užmirszdavo 
vardus tu mažycziu vaikeliu. 
Nuo szimto metu jau tiek ju 
buvo maeziusi.

Vaikai jau iszanksto žinoda
vo, kad slaptingose dėžutėse 
jinai užlaikydavo visokiu gar
dumynu ir žaisleliu.

— Alan, tetule!
— Te, anuoleli!
Apdovanoti, tai buvo jos lai

me. Nuolatos apdovanodavo 
per szimta metu savo gyveni
mo. Jos tėvo dvaras, karaliaus Saule Pub- Co » Mahan°y Citr» Pa-

Taip la
bai norėjau ir jus už vyru isz- 
leist. Bukite laimingos! Laimes 
pamatas yra tikrai mylėt ir 
imt mylima.

Visi klūpodami verke.
Aukso tetule lelijinej sukne

lėj szypsojosi gilumoj didelio 
fortelio.

— Tai]), sznabždejo tarp 
vieno iszsiveržimo kosulio ir 
kito, būti mylimu!...

Jr isztarusi sziuos du žodžiu, 
numirė. Visiszkai neatsimai
niusi, tiktai truputi isziblyszku- 
si.

IV.
Pildant paskutine nabasz- 

ninkes valia, susirinko mer
gaites sutvarkyt likusias po 
jos mireziai popieras.

Julbuvo gana daug. Tetule 
saugodavo laiszkus nuo visu 
savųjų.

Kampe zufledos atrado per- 
riszta juostele pakieta su para- 
szu: “sudeginti.“

Laiškas buvo pageltęs, mato
mai labai senas.

— Greitai sudeginkime.
— Kas tai galėtu but ?
— Kokia-nors slaptybe!
— "Meiliszika slaptybe!
Tetule, nenorėdama jausties 

taip, kaip ji jautėsi laiminga 
per visa savo gyvenimą ir dar 
kitiems laimes tekt, turėjo bū
ti labai mylima.

-— Meskime in ugni!
Pa'kietas nupuolė in beges- 

tanezias žarijas.
Liepsna iszleto pradėjo ji 

supti, viena dalis užsidegė.
Mergaites godžiai žiurėjo.
Sutreszkejo popieros.
-— Laiszkai! —suszuko vie

na isz žiūrėjusiu mergaieziu.
— Gele! suvytusi rože.
Viena mergaite buvo beno

rint! iszpleszt gele atmineziai.
— Nejudink, tegu dega. Tai 

szventenyfoe.
Kasdcart smarkesne liepsna 

apimdavo gele, o pagaliaus 
laiszkus iszsklaiste ugnyje.

— Ar matete?
— Ka?

! — Tuos žodžius.
— Kokius?
— '“Mano brangiausioji.“
Isztikruju, buvo įgalima per- 

magiszlkus žo-

JUOKAI

Ji Nabage

Petras: — “Gaila man ta
vęs: tu savo paczia myli, o ji 
tavęs nekenczia. ’ ’

Jonas: — “Jos reikia gai
lėtis, o ne manes, nes asz vi
suomet turiu priesz save man 
brangu asmenį, o ji yra pri
versta žiūrėti in neapken- 
cziama žmogų.“

Sveikas Miestelis
— Ar szitas miestelis yra 

svekas?
— Žinoma. Juk in de- 

szimts metu pas mus mirė tik 
du žmones.

— Isz kokios priežasties 
mirė?

— Isz bado. Matai vienas 
buvo daktaras, o kitas gra- 
borius.

Teisingas Redaktorius
Plekeris: Žiūrėk, — reke 

įnirtęs skaitytojas, tamsta 
savo redagojamam laikraszti 
paraszete apie mane didele 
melagyste!

Redaktorius: Amžinau, — 
atsake redaktorius, bet ka 
tamsta buturn sakes, jeigu 
butume apie tave parasze 
teisybe?!

Iszaiszkino Gerai

— Klausyk Ickau, ar tu 
turi savžine?

— Niu, kaip asz jam netu- 
resu?

— O bet nupleszineji de- 
szimta procentą už kožna 
menesi.

— Niu, tas ne eina in sav- 
žiniu tik in kiszeniu.

Didelis Skirtumas

tai ji būdavo ta, skaityt tuos 
! džius.

Trys balsai susznabždejo:
— Tetules mylimasis!
Ugnis insisi ūbavo, apimda

ma kas-kart smarkiau viena 
laiszka už kito.

Pasireiszke tetules slapty
be.

— O tas? — atkreipė 
me viena isz mergaieziu.

— Tetules laiszkas!
Apsivertė kitas lapelis.
— Atrodo, kaip dienynas, 

Jo kelione po svietą ir! kuriame kasdien buvo

— Ak, kokis yra skirtu
mas tarp tavęs, o mano pir
mutinio vyro!

— Labai prastas: jisai yra 
danguje, nes nuo tavęs atsi
kratė, o asz buvau danguje 
pakol tave pažinojau.

4 •

do

tavę mes laimingi

Antanas: — “Kiek tavo 
vyresnioj sesuo turi metu?“

Mariute: —“Nežinau. Pir
ma turėjo 24, paskui 21, da
bar turi 19. O jeigu taip ir to
liau, tai neužilgo vela persi- 
mainis kūdikio.“

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.’ 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.,

Visados mokykis ir mokslo 
užra- jieszkok, bet nemanyk kad tau

dvi dukras, 
šia s bu vo 
pramintas, 
garbiniuoti
riesta nosis, gyvos rainos akys, 
platus žandai visu aki traukte 
trauke in nedidelio ūgio Grei- 
czio sūneli. Ir jis buvo tikras 
nenuorama visoj apylinkėj.! 
Kada Jonelis paaugo in pus
bernius ir Sasnavos vyrai ‘‘in- 
rasze“ ji viena nakti už pasta- 
tytaji alaus bertaini ir keipta 
žasi in vyrus, — prasidėjo jam 
naujas gyvenimas. Jonelis ingi- 
jo dar daugiau.drąsos, nereike- 
jo jau bijotis suaiiigusiu bernu, 
mat ir jis vyras. Praėjo Jone
liui smagiai vasara. Artinosi 
ruduo. Soduose noko obuoliai, 
masino in save geltonszones 
kriauszes, isz tarp lapu žibėjo 
lyg mėlynos akys, mažulytes 
saldutes slyvos. Visa tai Jone
lis mate, bet vargas, — jis ju 
negalėjo prieiti, svetimam sode 
buvo. Kiek kartu jam tekdavo 
pro Milcziu dėdės soda praeiti, 
tiek kartu Jonelis atsidėjęs so
de paslėptus tarp lapu turtus 
skaitė, tiek kartu saldžia seile 
rijo. Bet kur tau! Tasai pažiu
rėjo in ji per antakius ir nieko 
nesakęs, nudūlino in bityną. 
Sztai viena karta buvo bepra- 
szas obuoliu pas dede Milcziu.

— Na, gerai; Paminėsi ma- 1 
ne, — sumurmėjo Jonelis.

Dabra jisai lauke progos, 
kaip Milcziu dedei atkerszyti. 
Šumane. Atėjo tamsios nak
tys; prasidėjo isz vakaro szal- 
noti kiek, žodžiu oras vėso, bu
vo nuobodu naktgonen iszjo- 
jus. Artinosi Mykolines. Ir 
Milcziu dedei jau buvo nejau
ku sode gulėti, — drėgnas oras 
žadina kosuli, beto szaltosios 
naktys yra labai inkyrios. Per- 
sinesze in svirną. Jonelis to tik 
ir lauke.

Sztai Milczius isz vakaro ap
žiurėjo visas tvoras, ar kartais 
piemenys nepasidarė kur spra
gos in soda, apskaitė dar .ne
nuimtus medžius. Viskas tvar
koje. Artinosi naktis. Besilei- 
džianezios saulutes raudoni 
spinduliai veržte, — veržėsi 
pro pinuezius in sodo tankumy
ną, aukso varsa padabindami 
nunokusiu obuoliu szonus. Gra
žu, aki veria vaisiu dauguma. 
Bet greitai viskas nublanko, 
pasislėpė po lapais, — saulute 
nusileido ir juodas nakties sze- 
szelis apdengė visa apylinke. 
Nuėjo Milcziu dede vakarie
niautu. O Jonelis jau senai isz 
už kertes dabojo, ka senis kai
mynas veikia. Sparcziais žings
niais jis priėjo prie sodo, koki 
tai maisza, — nemaisza neszda- 
mas paszoneje, persirito per 
pinuezius ir dingo sode tarp 
agrasztu krūmu ir augsztu pa
senusiu dilgeliu stiebu.

Dede Milczius ramiai nieko 
nenujausdamas srebia isz lek- 
sztes sriuba ir galvoja, kur jis 
padės savo gerybe.

Oras tylus; vėjelis 
kukszt; medžiai lyg z v O
stovi. Pasirodė viena, 
žvaigždute; aptemo visai va- 

paskubinkite ! i j karai ir sunikus isz už miszko

rejau, ba buvau labai užimta 
priesz Velykas su marginimu 
kiausziniu, ir vela daugelis už
kvietė pas save, kad primar
gintai! maigucziu, o ir mano 
kumiu Taradai'kai turėjau nu
pirkti kiausziniu ir numargyt, 
už ka gavau bonkute geros gu- 
zutes. Czia vėl tas netikias ko
sulys koki pagavau po tai szal- 
ti, sulaikė mane namie, mat se
natve, tai visokios kvarabos 
prie žmogaus kimpa.

* * *
Badai Czikage,

Ten Lobu ilgi liežuviai vaikine, 
Turėsiu in ton kada nusiduot, 

Gerai pipiru duot.
Ypatingai ant lietuviszko 

stryto,
Lig vakaro nuo ryto, 
Kožna turi apjuodyti, 
Per dantis pertraukti.

Moteriukes, to nedarykite, 
Liežuvius s u v a 1 d y k i t e,

Ba tai negražu. 
Ir ne padoru!
* * *

Sapnavau jog nuo Skrentu 
vienoje peczeje mergaites tu ji 
peledu būda, 'ba diena žmonių 
nesirodo, o kaip naktis užeina, 
tai isz visu užkaboriu iszlenda 
ir per naktis groždžiai nežino
damos ko jicszko. Tas pats da
rosi ir su jaunesnėms moterė
lėms, kurios neva eina ant kru- 
taneziu paveikslu, bet kokiu, 
tai savo vyrams nepasako. Tas 
labai del doroms merginoms ir 
moteremp nepritinka vaiksz- 
czioti po visokias pabulkes ir 
paskui visokį liežuviai isz to 
prasiplatina. Žinau, kas josios 
per vienos, 'ba pati maeziau 
kaip valkiojosi po pakampes ir 
tokius reiketu suvaldyti.

* * *
Nulėkiau in viena vieta, 
Užtikau Center stryta,

O kad buvo vėlus laikas, 
Tai jau biznis nekas.

Pabarszkinau in duris, 
Gal kas atidarys, 
Kur ten suriko,

Man niekas nepasiliko, 
Kaip tik atsitraukt,

Kur in užkabori traukt, 
Užtikau trepus,

Lipau, gal da giliu’kis bus.
Duris atsidariau, 
In vidų inejau,

Ir ka ten pamaeziau?
O mano moterėles, szirdeles.

Moterele puikiai iszrodo, 
Tiktai akis josios parodo, 

Kad guzutes už daug naudoja,
Apie namu triūsa nedboja.
Svaigulis mane apėmė, 
Pajiegas suvis atėmė,

Vos trepais nenusiritau, 
Ant giliuko už tvoreles 

susilaikiau.
Ir nuo tokiu moterių, 
Apsaugok mus Dieve!

KUiramv Kd&uien uuvu jico^ua, ucl ucmauj-a tau & Neužmirszkite Guodotini Skai-

szomi inspudžiai. Yra invairiu tik vienam Dievas smegenų da- tytojai, atsilygint su prenumerata už

datu. :ve, o kitiems galvon pelu pri- **‘kra8Ztj "Saule” kurie apie *ai už-
l miražo ir prasze idant nesulaikyti

— Galiu perskaityti: 1811. kimszo. įaikra.zcmo. ........... — • • ■
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Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.“ Jo kelione po svietą ix 
liudymas apie Jezu Kristų. ^.1 

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Skaitykite “Saule
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Žinios Vietines !GENYS »ARGAS
— Ponia K. Jokubyniene 

isz Allentown, Pa., ir sesute po
nia Mag. Peczukoniene isz She- ! sudaro baisiai daug painiu 

. Ir tuos 
savo gimines ir prie tos progos ki£tijos tvirtoves, kurias sudabinsimus Alijentai turės isz- 
atsilanke in redakcija “Sau- rfl Rfiinn ,Rbinfi^ 1infi ir tfl iki riszti, kaip jie ta Vokiecziu 
les,” nes sesutes yra musu se
nos skaitytojos. Acziu už atsi
ja nkym a.

— Petnyczioje pripuola BĮ. 
Julianos V., Sukatoje BĮ. Her
mano Juozapo: kita sanvaite: 
Nedelioje Atvelyko; Panedely- 
je Apreiszkimas Paneles Mari
jos; Utarninke Szv. Macario 
Vyk., iSeredoje Szv. Leono 
Didž., Ketverge Szv. Viktorio 
M., Petnyczioje Szv. Hermene- 
gildo M., Subatoje Szv. Justino 
M.

— Rinkimai ant pavietu ir 
miestisžku rinkimu bus Birže
lio (June) 19-ta, o ne Birželio 
U-ta.

— Ana diena lankosi mies
te ponia Ona Yaniszkevicziene 
isz Ringtono, taipgi atsilankė 
in “Saules” redakcija. Ponia 
Yaniszkevicziene yra musu 
skaitytoja. Acziu už atsilanky
mu.

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

nandorio ana diena lankėsi I’as' stipriausias ir drucziausias Vo-'klausima Alijentams.

Frackville, Pa. — Ponia Ona 
Burtniekiene nuo 244 Wylam 
jĮJly., aplaike telegrama nuo 
valdžios kad jos sūnūs kareivis 
Cpl. Albertas Szervilla, 28 mo
tu amžiaus, likos užmusztas 
Kovo 19-ta diena Vokietijoj. 
Jo patėvis Vincas Burtnickas 
mirė pareita meta. Prigulėjo 
prie Apreiszkimo parapijos, 
paliko savo motina, broli Pra
na Szervilla, New Philadelphia 
ir seseri A. Boobeliene mieste.

— Szturmai Finlandijoj yra 
nežinomi, nes j u fenais ne bu
na.

— Arklys pagal savo didu
ma turi mažesni pilvą ne kaip 
kokis kitas keturkojinis gyvu
lis.

Ant Pardavimo
BŪNAMAI, ant loto 13 % 

per 125 pėdu. Namas ant 232 W. 
Mahanoy Ave., ir namas ant 
233 W. South St., gera vieta. 
Parsiduoda pigiai. Kas norėtu 
pirkti tegul kreipiasi ant ad
reso : 434 East Centre St., tele
fonas Nr. 132-R. Mahanoy City, 
pa.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
+ Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO
Mahanoy City, Pa-

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunna numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
B2O W. Centra St., Mahanoy City

’ neprisipažins kad jis kaltas, 
, nes viską ka jis daro jis daro 
už tai kad jo tauta isz jo to 
reikalauja. Vokietis visados 
bus paklusnus savo valdžiai. 

Tik pusantra sanvaitia, kaip Toks Vokieczio nusistatymas
Alijentu armijos persilaužė per _ _

“Isznaikinimo Karas”

re Reino (Rhine) upe ir ta iki r^sztL kaip jie 
tol neperlaužiama Vakaru. valdžia isznaikins.
Tvirtove, Siena, ir pradėjo kel-1 ;
tis per ta Reino upe ir priesza' BALF Siuntiniai Ill 
pulti. O sziandien jau Alijentai' _ . ir* v
daugiau negu szimtas myliiJ LlClUV3, ItculJS. 1'1311"
anapus tos upes ir marszuoja 
pirmyn dvideszimts ir trisde- 
szimts myliu in diena. Kažkurio 
se vietose Alijentai jau pusiau- 
kelyje in Berlyną. Kitose vie
tose Alijentai eina stacziai 
skersai Vokietija ant Czeko- 
slovakijos.

O kas dar svarbiau, Alijentai 
apsupo didžiausia ir karisz- 
kiems pabūklams vaisingiau
sia Vokietijos dali, visa Rhur 
slėni, isz kur Vokiecziai gauda
vo daugiau negu puse visu sa
vo ginklu, maisto ir aliejaus. Ir 
to dar negana. Alijentai užkir
to kelia Vokiecziu armijoms 
isz ežia pasitraukti. Dabar dau
giau negu szimtas tukstaneziu 
geriausiu ir. drąsiausiu Hitle
rio kareiviu ežia apsupti ir pa
gauti slastuose. Jiems kelio nė
ra atgal, jiems dabar lieka tik' 
ar ant karo lauko pražūti ar 
Alijentams pasiduoti. Anglijos 
kariuomene kita kilpa taiso 
kitoms Hitlerio armijoms Ho- 
landijoje, isz kur jau dabar ren
giasi trauktis. Bet abiejose szi-j 
tose kilpose, darbas dar tik 
pradėtas. Dar bus daug ir pra-,' 
kaito ir kraujo praliejimo. Vo-Į 
kiecziai dabar pradėjo dvejopa 
puolimą ant Amerikos armijos 
Rhur slėnyje. Vokiecziai karei
viai, kurie yra toje kilpoje 
smaugiami, dabar ir ginasi ir j 
puola; o kitos Vokietijos arini-! 
jos puolasi isz lauko ant Ali- 
jentu prie to slėnio. Amerikie-| 
ežiai laikosi ir nesitraukia. Bet 
ežia dar visko gali būti. Ali
jentai dar nepamirszo kaip Ge- 
nerolas von Rundstedt perlau
žė visas ju tvirtoves, ir kaip 
jam tik per nago juoduma ne-1 
pasisekė perskelti ir suskaldyti 
Amerikos kariuomene.

Alijentams reikėjo baisiai 
daug drąsos tokias kilpas su
rengti ir taip tas armijas ap
supti. Szitoks Alijentu užpuo
limas ne tiktai ka Vokieczius 
sumusza, bet j u armijas naiki-1 
na ir ardo.

Bet, nepaisant viso to, Vo
kiecziai vis dar ginasi, vis dar 
net ir puola ir kariauja. Isz ežia 
kyla du klausimai: Kaip jie ga
li dar musztis, ir kodėl jie mu- 
szasi, kaip jie mato kad jau ne
beliko vilties? Dabar Alijentai 
daro ka Hitleris dare ne taip 
seniai: ne tik musza, bet ir nai- i kina. In klausima kaip jie dar 
gali musztis galima atsakyti, 
kad Vokiecziai dabar semiasi 
karui jiegos isz Czekoslovaki- 
jos ir isz sziaurines dalies Ita
lijos, kur jie nugabeno daug 
savo fabriku ir isz kur jie da
bar maitinasi. Tol kol Vokie-' 
ežiai dar gales pasilaikyti Cze- 
koslovakija ir Italija, jie gales 
ir gintis ir musztis.

Antras klausimas: Kodėl jie 
muszasi, nors jie jau gerai žino 
kad karas pralaimėtas ir kad 
jau nebeliko vilties? Vokiecziai 
jaueziasi ir laiko savo valdžia 
ir tauta tai yra szventas daig-' 
tas. Vokietis tol gins tol muszis 
kol bus kas jam insakyti gintis 
ir musztis. Vokietis niekados'

NEW YORK. — Ryszium su 
buvusio Kovo (Mar.) menesy
je, Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vajum, visos paszelpos 
organizac i jos, priklausanczios

Tautiniam Karo Fondui (Na
tional War Fund), buvo pa 
įpraszytos susilaikyti nuo bet 
kokiu praneszimu spaudoje 
apie savo veikla. BALF, valdo- 
vybe, visada artimai ir isztiki- 
mai veikdama tiek su National 
War 

cuzija Ir Kitur

Fund, tiek su President’s 
War Belief Control Board, lai-

koma visoms panaszaus pobūd
žio organizacijoms.

I ki sziol BALF paszelpa nuo 
karo nukentėjusius lietuvius 
pasiekdavo tik pinigais. Jiesz- 
kota keliu ir budu, kad butu 
galima juos pasiekti ir kitokia 
pagelbos ruszimi, kaip drabu- 
žiais? vaistais ir mediciniszkais 
instrumentais.

National War Fund ir Pre
sident’s War Relief 'Control 

Board vadovybėms patariant 
ir pritariant, paruosztas pir
masis paszelpos siuntinys tie
siog in Lietuva. Szis" siuntinys 

rinktu drabužiu, per 2,000 po
ru ezeveryku 16,000 doleriu 
vertes medikamentu ir vitami
nu ir arti 4,000 doleriu vertes 
medieiniszku instrumentu. Szis 
siuntys Lietuvos žmonoms 
siuncziamas per Russian War 
Relief, kurio vadovybe yra už
tikrinusi, kad siuntinys pasieks 

jus. Turimomis žinohiis drabu- 

lyje in Lietuva. Vaistai ir in
strumentai laukia, iszsiuntimo 
eiles. Kitokio kelio siusti pa- 
szel'pa Lietuvon sžiuo metu nė
ra. Szis pirmas siuntinys yra

bandomasis. Kaip bus gauta ži- Szvedi jos Raudonuoju Kil
niu, kad siuntinys 'saugiai pa-tfcium del pristatymo paszelpos 
sieke Lietuvos žmones, tada veli siuntiniu lietuviams pabėgė
lius daroma tolimesni žygiai 
daugiau paszelpos ten siusti.

Kovo (Mar.) menesyje taip 
pat susitarta su keneziantiems 
lietuviams' palankiomis paszel
pos organizacijomis — Ameri
can Relief for Italy ir Ameri
can Relief for France. Szios di
deles organizacijos sutiko per
siusti BALF siuntinius drabu
žiu, vaistu, czeverv'ku lietu-

liams Szvedijoje.
—BALF Valdyba.

— Buvau kvaila jog už ta
vęs isztekejau.

— O ar dabar ne esi kvai
la?

— Tai padekavok man 
jog tame perdirbau ant isz- 
mintingos.

viams tremtiniams ir pebeige- skaitykit “saule” platinkit 
liams Italijoje ir Prancūzijoje. 
In abi szalis siuntiniai jau pa- 
ruoszti, tik laukiama 'žinios, 
kad jie gales iszpalukti tiesiog 
in savo paskyrimo vietas. Ve
dami pasitarimai su Amerikos 
Raudonuoju Kryžium ir su

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miešta ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
lai'kraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
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 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
mo permainyt ir greieziau gau
site lai'kraszti. Kitaip ant mus 
nerngokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules Redyste.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, celuloidos virszais 
$1.75. Vainikėlis, maža maldų kny
gele, misziu maldos su paveikslais, 
'paprastu apdaru 65c. Gydyklos nuo 
'Baimes Mirties 50c; Istorija Seno ir 
Naujo Testamento 25c; Kabalas su 
Saliamono Nosia 10c; Dangus, Saule, 
Žvaigždes 10c; Sapnas Marijos ant 
Kalno Alyvų 15c; Raistas, apraszio 
lietuviu gyvenimą Chicagos stockyar- 
duose 356 pus., $1; Burtininkas ir 
Burtininke 35c; Girtuokliu Gadzin- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pa
darymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka 
Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti 
skanesni valgiai ir visoiki kepiniai $1; 
Eustakijusas apysaka isz pirmu am
žiau kriksezionybes arba iszganymas 
Szv. Kryžiuje 128 pus., 35c; Sveikata 
ligoniams knygele apraszio" apie 350 
visokiu vaistiszku žokliu 25c; Pralo
tas, darbai ir nuopelnas su meiluzos 
paveikslu 35c; Pekla kur ji yra ir 
kam reikalinga?, su paveikslais kan
kinimo inrankiu 30c; Schmittas Pa- 
piove Savo Meiluže Ir In Hudson Upe 
Paskandino, padalines in 9 gabalus su 

j meilužes paveikslu 15c; Celibatas ar
ba kokis neženotu kunigu gyvenimas 
30c; Lytiszkoš Ligos, kaip apsisaugo
ti 30c; Paparczio Žiedas, kas szi žie
dą turesis visada viską žinos savo ir 
kitu laimes 20c; Raktas, knyga viso
kiu laimiu ir turtu nuo tavęs užslėp
tu, atidaryk duris su sziuom raktu, o 

i tu atrasi kalnus nuo tavęs paslėptu 
turtu ir gyvenime be apsivedime lai

dines 75c; GROMATOS in Lietuva, 
Į Apie 15 skirtingu pasveikinimu be 
'dainų, papuoštos su kvietkelems, 12 
j už 40c, 3 tuzinai už $1, arba 10 tuzi
nu už $3; Taipgi turiu ir Lenkiszku 
po ta paezia preke. LENKU KAL
BOS KNYGOS: Dzielo zbiorowe 327 
pus. drūtais apdarais $1.75; SLOW- 
NIK, Angielsko-Polski i Polsko-An- 
gielski 444 pusi. $2.25; O Ziemi, slon- 
ce i gwiazdy 75c; Bukiet piesni swia- 
towych 75c; PERLY poezyi polskich 
320 pus., apdar. $1.25; RAMOTY i 
Ramobki 460 pus. $1.25; Zywoty 
swientych panskich, tom V, apdaryta 
$1.25; Tysiac Nocy i Jedna Tom 3 i 4 
-ty 735 pusi. $3; Historija o Kolum
bus $1.25; Historija swienta 35c; 
ZARYS panstwa polskiego 422 pusd. 
75c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nuo veneriszku ir Vėžio ligų $2.25; 
Nuo papuczku ant burnos ir kitokiu 
odos iszberimu $1.25; Tyra Mostis 
nuo Pailiu, Rožes, Vėžio ir bile kokio 
niežulio $2.25; Nervu ir nuo sutuki
mo po 85e; Inkstu arbata, varo akme
nėlius 60c; Kraujo Valytojas 60c ;Ko- 
sulio, Kokliuszo ir Dusulio po 60c; 
Vandenines ir Szirdies Ligos 60c; Pa
taisymui Vyriszkumo 85c; Nuo Užsi- 
senejusio Kataro (hey-feaver) 85c; 
Nuo Cukrines Ligos (diabetu) 85c; 
Nuo Pražilimo ir Paiskanu 60c; Ne
malonaus kvapo isz burnos 85c; Reu- 
matiszku sausgėlų 60c; Palasgos Tre- 
jankes (stambios) 60c; nuo surūgu
sio pilvo (heart-burn), Pailiu arbata 
85c. Adresas: j

M. ŽUKA1TIS,
336 Dean St., SPENCERPORT, N.Y*




