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!5fDaugVyrukuStoj alnVaiska
Isz Amerikos META MAISTA ANT 

“DUMPO” Vakar Didvy- Rusija Rengia Tfumanas Atme
DU VAIKAI 
j/ ŽMOGŽUDŽIAI

Apsūdyti Ant Deszimts 
į Metu In Kalėjimą
I ALLENTOWN, PA. — Dū 
vaikezai, tik szeszoilikos metu 
amžiaus buvo apsūdyti už 
žmogžudyste. Jiedu pernai ant 
smert nuszove Edwin A. Mick- 
ley, 62 metu amžiaus ūkininką, 
farmeri, ir pavogė apie du 
tukstancziu doleriu. Paskui 
jiedu pasiėmė to nužudyto far- 
merio automobiliu ir sau nuva
žiavo.

Pirmas vaikas, Earl Goer- 
lich buvo policijos suimtas mo
kykloje. Jis buvo in septinta 
skyrių. Paskui jo draugas Wil
liam Soldridge buvo sugautas 
ant savo tėvo farmos. Teisėjas 
James F. Henninger paaiszki- 
no kad vaikai yra verti daug 
didesnes bausmes, bet jis pasi
gailėjo j u del j u jaunystvos ir 
tik ant deszimts metu juos ap
gudino, 
t :-------------------------
į Kareiviams Daugiau 
L Pinigu 
r WASHINGTON, D. C. — 
Kongresas invede ir patvirtino 
byla arba instatyma del visu 
kareiviu, kurie buvo vaiske 
per kara ir negavo visas savo 
furlough dienas. Kareivis, ku
ris del karo ar del darbo nega
vo jam paskirtu dienu del tūlo 
laiko nuo tarnystes “fur
lough,” dabar gaus pilnai už 
tai atlyginti, atmokėti. Ir tai 
bus atrokuojama net nuo 1939 
metu. Sulyg szitu instatymu, 
kareivis gaus mokėti net iki 
120 dienu, jeigu jam tiek laiko 
pripuola. Paprastai rokuojant, 
kareivis gauna trisdeszimts 
dienu laiko nuo tarnystes in 
metus. Karo Sztabas prižada 
geriau ir placziau visiems pa- 
aiszkinti kai tik viskas bus su
tvarkyta.

4 Žuvo Eroplano 
i Nelaimėje 
ir — -------

FREEHOLD, N. J. — Ketu
ri kareiviai žuvo kai j u karisz
kas eroplanas nukrito ant far
mos netoli Freehold, N. J. Kai 
pakilo szturmas ir viesulos ir 
lietus, jie norėjo nusileisti, bet 
kas ten atsitiko ir eroplanas 
staiga isz padangių nukrito. 
Žuvusuju vardai: Leitenantas

VYRUKAI STOJA IN

PHILADELPHIA, PA. —
Jauni vyrukai, kurie nori eiti 
in mokslą ir neranda vietos 
musu kolegijose arba kuriu tė
vai neiszgali juos siunsti toliau 
in mokslą, dabar stoja in vais
ka, kur jiems bus proga pasi
mokinti. Dabar daug vyruku 
stoja in vaiska kaip tik pabai
gia augsztesne inokykla. Jie 
turi mažiausia ant asztuonioli- 
kos menesiu insiraszyti kad 
gautu ta vaisko mokslą už dy
ka.

Nors Kongresas dabar tenai 
ginezyjasi ir peszasi apie jau-

1 nūs vyrukus ir sako kad nebus 
galima juos siunsti in užsieni, 
bet beveik visi tie kurie dabar 

’ stoja in vaiska, pasiraszo kad 
■ jie nori važiuoti in užsieni.

Warren L. Gagen, 23 metu am-
■žiaus isz Gagen, Dover, Leiten- žinomas visiems buvusis 
antas Francis R. Ferguson 29 kumsztininkas Jack Johnson,
inėtu amžiaus isz Richmond, 68 metu amžiaus likos baisiai 
Ind., ir Corporal Warren T. sužeistas automobiliam nelai- 
McCrickert, 20 metu amžiaus me j e arti Franklinton. John- 
isz Ridgewood, L. I., ketvirtas son numirė St. Agnes ligonbū- 
fcuvo jūreivis. ' te j e.

Czia, szita eile žmonių duonos jieszko ne kur tenais Europoje, bet ežia Amerikoje. Tik 
keli metai atgal, bedarbes laiku žmones stovėjo in panaszias eiles ir sriubos, zupes ir kas
nio duonos lauke, nes neturėjo už ka nusipirkti. Dabar kad ir pilni kiszeniai, bet tie pini
gai nieko nereiszkia kai stalas tuszczias, o pilvas da tusztesnis. Czia szitas paveikslas nu
trauktas Detroit mieste. Szitas beikerys, duonkepis sako kad jis gali apie 600 duonos ban
dų parduoti in diena, bet tuoj aus gales tik 400 iszkepti ir parduoti. Žmones kas rytas szi- 
taip turi duonos laukti.

PHILADELPHIA, PA. — 
Laivyno Sztabas tiek daug vis
ko turi dabar savo sandeliuose 
kad nežino ka daryti. Tik da
bar laikrasztininkai dažinojo 
kad jau keli menesiai kai Lai
vyno szaka Philadelphijoje 
trekais veža visokius daigtus, 
net ir maista ir iszmeta ant 
“dumpo,” prie Penrose Ferry 
Ave., Philadelphijoje.

Kai laikrasztininkai paskel
bė ka jie surado ir dažinojo, 
Laivyno Sztabo virszininkas 
tuoj aus pasakė kad jis nieko 
apie tai nežino, ir jeigu isz tik
ro taip yra daroma, tai yra 
priesz Laivyno nusistatymus. 
Jis prižadėjo kad jeigu jis su
seks kas taip daro, tai juos la
bai nubaus.

Ant to dumpo laikrasztinin
kai labai daug gero audeklo, 
dėžių, disziu, geru bonku, la
bai daug geros popieros, gumi
niu cziebatu. ir medžio, gana

ris Sziandien 
Valkata

ISZ AMERIKOS. — Kai ka
ras siautė visur, mes ant ranku 
nesziojome savo vaikus karei
vius, mes viską jiems prižadė
jome, net ir pati dangų jiems 
prilenkėme. Jie buvo musu 
didvyriai. Mes juos vaiszinome 
ir kaip mielus sveczius priėmė
me.

Bet dabar tas didvyris karei
vis tapo tikras valkata ir bo- 
mas. Jis isz karo lauko pargry- 
žo ir dabar jieszkosi sau darbo 
ir niekur negali rasti.

Fabrikantai, kompanijos ir 
visoki sztorninkai szventai pri
žadėjo kad visi kareiviai gaus 
darbus kai pargrysz. O dabar 
tie anų dienu didvyriai tik ant 
kampu stovinę j a ir ant ulycziu 

pastatyti kelis gerus namus, ir 
maisto kuris buvo duodamas 
jūreiviams važiuojant in mu- 
szio lauka. Tas maistas kelis 
tukstanezius badaujaneziu isz- 
maitintu kelias sanvaites.

Vienas žmogelis, kuri laik
rasztininkai tenai ant “dum
po” susitiko, pasiaiszkino kad 
jis sau narna ne tik pasistatė, 
bet ir paipas suvedžiojo per vi
sa narna ir elektra insivede isz 
tu daigtu kuriuos Laivynas te
nai ant “dumpo” iszmete.

vaiksztineja. Niekur darbo ne
randa!

Keliose ežia apylinkes mies
teliuose mes pasiklausinejome 
ir pasityrinejome kaip dalykai' 
stovi ir galima drąsiai pasaky
ti kad vyrukas kuris pargryžo 
isz vaisko yra visu stumdomas 
ir niekur nepageidaujamas.

Karo Sztabas norėjo kelis 
jaunus, isz vaisko pargryžu- 
sius vyrus indeti in bankas 
dirbti. Jie prasze kad bankas 
primokėtu tik deszimts doleriu

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VAISKA DEL
MOKSLO

RALEIGH, N. C. — Gerai

Nauja Kara
Ministeris Attlee Sako 
Kad Rusija Nori Visus
Pavergti Ir Szmeižia 
Anglija Ir Amerika
LONDON, ANGLIJA — 

“Treczio Karo sekios yra da
bar sėjamos tuose krasztuose 
kur Rusija vieszpatauja ir kur 
Kremlino didžiūnai szeiminin- 
kauja” perspėjo Churchillis 
savo kalboje.

Anglijos Ministeris Attlee 
taipgi kaltina Rusija ir sako 
kad Sovietai nesilaiko savo žo
džio, kuri jie davė visoms tau 
toms Potsdam Konferencijoje. 
Jis sako kad Rusija dabar vi
somis galiomis stengiasi ap- 
szmeižti Anglija su Amerika ir 
neri visus Vokieczius, kurie
randasi po j u valdžia paversti 
in Komunistus.

Churchillis sake, “Daug 
žmonių dabar ima abejoti ar 
Rusija nori draugauti ir ben
drauti su kitomis tautomis ir 
isz vien dirbti su Anglija ir j 
Amerika. Rusija, per vienerius 
metus apsiszauke ir taip save 
pažemino, kad nei viena tauta 
dabar nenori nieko bendra su 
ja turėti.

Rusijos valdžia dabar nori 
viską sutrukdyti ir nenori tai
kos Europoje, nes ji tikisi sau

Jieszko Duonos

te Kongreso Byla 
Priesz Straikas

Valdžia Jurininku Straikos Su
stabdys Ir Privers Visus Susi
taikinti; Anglija Sudarys Taikos 
Sutartis Jeigu Rusija Priežas- 
cziuJieszkos; KareiviaiKur Ne
gavo “Furlough” Gaus Pinigu
daugiausia gauti kai nebus vie
nybes tarp tautu.

Anglijos Ministeris sake kad 
“Rusija negali suprasti nei 
Laisves, nei Lygybes ir nori 
tik savo Komunizmą visur in
vest!.” Jie rodos gimė ir augo 
kur tamsoje girioje kur jie vi
sai niekados nemate nei saulu
tes, nei dangaus, ir niekados' 
nekvepavo szviežio laisves oro.

Churchillis reikalavo kad ir 
Anglija padarytu taip kaip 
Amerika padare ir sustabdytu 
tuos Sovietus pleszikus ir už
draustu jiems imti turto ar ma- 
szinu isz tu Vokietijos krasztu

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON. — Prezidentas Tru
manas atmete Kongreso sudaryta Instaty-
ma “Priesz Visus Straikuorius.” Jisz pa
siaiszkino kad tas Instatymas nieko gero 
darbininkams neduos, “tik sukels daugiau 
straiku.” Kongresmonai jau isz anksto nu
jautė kad Prezidentas Trumanas nepriims 
ta ju Instatyma. Jie visomis galiomis sten
gėsi Prezidentą nubalsuoti. Jiems tik per 
penkis balsus nepasiseke. Priesz Preziden
to nusistatymą buvo 255 balsu, o už Pre
zidentą buvo 135. Bet nubalsuoti Preziden
to pasiprieszinima reikalinga dvieju trecz- 
daliu visu balsu. Prezidentas sako: “Tas 
Instatymas butu buvęs ne priesz Straikas, 
bet priesz DARBININKUS!” Bet daug 
žmonių dabar sako: “Kad ■ Prezidentas ne- 
dryso ta Instatyma priimti, nes Rinkimai 
per arti ir jis nori pasigerinti darbininku 
ir ju unijų bosams.” Kaip ten nebuvo, 
bet szitiek jau dabar aiszku. Kai Prezi
dentas Trumanas neprieme ta Instatyma 
ir kai Kongresmonai stengėsi ji nubalsuoti, 
tai abi Partijos pairo ir susiskaldę. De
mokratai su Republikonais stojo priesz 
Prezidentą, Nors jiems nepasiseke, bet 
visgi parodo, kad jiegos nėra tokios silp
nos kaip iszrodo!

Eroplanas Sudužo;
Visi Žuvo

GATLINBURG, TENN. — 
Armijos kariszkas bomberis, 
eroplanas per žemai leke ir su
dužo in kaina. Buvo dvylika 
kareiviu ant eroplano. Nei vie

nas neiszliko gyvas. Eroplanas 
leke in Chicago isz Tampa, 
Florida. Karo Sztabas neiszda- 
ve vardus tu kurie buvo ant 
eroplano. Sako kad buvo labai 
dideles miglos, ir eroplano vai
ruotojas negalėjo nieko matyti.

Skaitykite “Saule” J
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daug vilties turėjo kad Fran- 

!elizijoje Komunistu partija lai
mes rinkimus. Amerikoje ir 

I Anglijoje visi dipliomatai sa
ike 'kad Komunistai laimes rin- 

Skaiteme apie ta pulkauniu-’pįmils Francuzijoje. Bet Fran
ka kuris su savo žmona pavogė' 
pusantro milijono doleriu ver
tes visokiu 'žemeziugu ir bran
genybių isz Vokietijos. Bet 
czia ne viskas! Kiek dabar ga
lima pasakyti, tai czia da pasi
rodys ir daug augsztesnis ofi- 
cieriūs, kuris savo nagus susi- 
tersze su szita vagyste.

Žinoma, Karo Sztabas gal 
stengsis viską užslėpti ir vi
siems burnas u'žcziaupti, bet, 
kiek dabar galima dažinoti tai 
czia pasirodys kad buvo pa-' 
vogta apie “$7,000,000 vertes 
žemeziugu!” Visi szitie bran
gus akmenai buvo panevalia 
atimti nuo Countess Hesse 
Darmstadt, kuri buvo prisira- 
szius prie Hitlerio partijos ir 
dabar buvo tu musu kareiviu 
taip iszgazdinta kad ji po prie
varta pati atidavė ar nutylėjo 
kai jie paėmė szitas brangeny
bes. i

Kas Girdėt BILIJONAI
DESZIMTUKU

Kūdikis Su Dvylika Pirsztu

iCuzai visus nustelbino kai jie 
nubalsavo priesz Komunistus. 
Dabar matyti kad Anglija su 
Amerika priims Francuzija 
kaipo sau lygia, ir taip pasiims 
ja in talka priesz Rusija. Tas 
pats gal bus ir su Italija.

vi-
ma-
ana

Stalinas dabar aiszkinasi 
kad jis už tai neatvažiuoja pas 
mus in sveczius, nes jis labai 
nemyli eroplanu važiuoti. Jis 
sako kad jam galva apsvaigsta 
kai tik jis su eroplanu pasike
lia in padanges. Gal už tai kad 
jis padangėse jaucziasi arcziau 
prie dangaus, o jam užtenka 
tik Rusijos rojaus.

Czia, Amerikoje mes jau 
šokiu straiku turėjome ir 
teme, bet Francuzijoje 
sanvaite pasirodė strai'kos ku
riu mes nei neesusapnavome. 

'Visi daktarai iszejo ant strai
ku. Jie nieko nesake apie mo
kestis ar apie pinigus ar darbą, 
bet jie straikavo už tai kad val
džia jiems nepaskiria nauju au
tomobiliu. Francuzijos valdžia 
dabar siunezia visus savo auto
mobilius in užsieni, kur gerai 
užsidirba. O daktarai dabar vi- 

, sai automobiliu neturi. Kai 
jaunesni daktarai stojo in vais- 
ka, tai valdžia, ju automobilius 
pasisavino. Dabar nei pirkti 
negalima naujo automobiliausj 
kai valdžia visus naujus auto-Į 
mobilius siunezia in užsieni J 
Daktarai ilgai nestraikavo, bet • 
tik parode kas gali visiems' 
žmonėms atsitikti jeigu dakta
rai isz tikro sustraikuotu.

BALTRUVIENE

Vienam miestelyje 
moterėles susibėgo, 

Ir viena biauriai apkalbėjo, 
Tos apkalbos nedovanojo, 

Nubėgo pas teisdari varanta 
iszpirko,

Indejo in kiszeni, mino* 
parsivilko,

Kada apskunstos vyras isz 
darbo parojo,

Apie ta varanta dažinojo, 
Tuojaus ant savo mylimos 

užklupo, 
Ir badai kaili iszlupo. 
Prisispyras kad eitu 

parpraszyti,
Nes norėjo moteres sulaikyt..

Nutempė savo moterėlė 
pas skundyke, 

| Taigi, perprasze ir susitaikė.

Ruskiai daug visokiu maszi- 
nu ir fabriku prisiplesze Vo
kietijoje ir nusigabeno in Rusi
ja, bet dabar ateina patikrin
tos žinios kad tie patys Ruskiai 
dabar Vokiecziams gražina tas 
maszinas ir tuos fabrikus ir 
priverezia Vokieczius Belais
vius prie ju dirbti. Czia Rusija 
gal ketina sau , prisigaminti 
daug visokiu kariszku ginklu. 
Sekretorius Byrnes tuojaūs tai 
suprato ir davė Stalinui žinoti 
kad mes apie tai žinome. !

Katalikai dabar veda vaju ir 
renka maisto Europos badau
jantiems. Jie ypatingai renka 
ir dovanoja maistą kuris yra 
tinkamas mažucziams, nes 
jiems dabar Europoje labai rei
kia maisto kad nuo bado nenu
mirtu.

Bagocziai ir tie kurie nežino 
ka su savo pinigais daryti da
bar duoda penkis szimtus ar 
kad ir visa tūkstanti doleriu 
daugiau už nauja automobiliu.

Dvideszimts-devyni Vokie- 
cziai kunigai buvo suaresztuo- 
ti 1940 metuose in Jamaica. 
Anglijos valdžia jiems pasakė 
kad jie gali sau laisvi keliauti 
kur tik jie nori, tik negali Ang
lijoje ar Anglijos ar Britanijos 
vieszpatysteje apsistoti. Kol 
kas tie kunigai, misijonieriai 
da vis tenai būva ir niekur ne
ketina keliauti.

Europa dabar uaskirstyta in 
dvi partijas, arba in dvi dalis.1 
Rusija sudaro viena partija, 
Anglija kita. Rusija dabar jau 
ne vien tik pati ginkluojasi, 
bet ir savo kaimynus ir drau
gus ginkluoja. Anglija taip pat 
daro. Anglija jau apginklavo 
ir dabar palaiko Francuzijos 
Oro jiegas, kaip tai kariszkus 
eroplanus ir bomberius. Prie to 
ir Amerika prisideda.

Taikos Konferencijoje jau 
visa nekalbama apie taika, tik 
tariamasi kaip Rusija sulaiky
ti ar sustabdyti. Kol kas nie
kas nesako" kad Rusija pasi
trauks isz tos Konferencijos, 
bet jeigu ji ir pasitrauktu, tai 
nei vienam atstovui ne'butu 
naujienos ar dyvai.

Keli metai atgal artistai, lo- 
szikai ar kaip mes sakome, 
“aktoriai” turėjo susirinkimą, 
Carnegie Saleje, New York 
mieste. Charlie Chaplin, isz ku
rio durnu ir juokingu szposu 
visi mes ne karta saldžiai pasi
juokėme, 'buvo pakviestas pa
sakyti prakalbas. Jis tarp kita 
ko drąsiai pasakė:

‘1 Komunistai yra geri ir pa
prasti žmones kaip ir mes. Jie 
myli laisve, groži ir gyvenimą. 
Visokį durniai mums sako ir 
mus gazdina, kad Komunizmas 
po visa svietą iszsiplatins. O 
asz sakau jums, tai kokia ežia 
beda? Bus visiems daug ge
riau. ’ ’

Norime tik tiek ežia pastebė
ti ir paaiszkinti apie ta juok
darį, szposininka ir dabar tik
ra kvaili, Charlie Chaplin. Jis 
yra gimęs Anglijoje. Atvažia
vo in Amerika kaip koks skar
malas, be skatiko. Czia jis sau 
gražu turteli susikrovė isz mu
su pinigu, 'bet niekados neiszsi- 
eme savo popieru del piliety
bes Amerikoje. .Jis isz Ameri- 
kiecziu szidinasi ir nenori tapti 
Amerikos piliecziu, nors ežia 
jis kelis milijonus doleriu Užsi
dirbo.

Lidžuvininke skundyke 
perprasze, 

Teismą szaip, taip, sutarsze, 
Fainos už varanta 

sugražino,
Ir da guzutes u'žpundino. 

Vyras laibai protingai padare, 
O jeigu butu in teisina nueja, 

Tai butu po kelis desetkus 
padeja,

O da ant galo kaltininke 
gal butu pasodyta,

Ar negeriau laikyti liežuvi 
j už dantų.

* * *
Kokis tai staigutis,

Ne kam tikes vyrutis, 
Rūgo jo, kad ji mergina 

prigavo,
Ir josios už paezia negavo.

Ir to da negana,
Nes toji mergina,

Jaunikiu daugiau turi, 
Bet in juos nežiūri.

Asz daug biznio turėjau, 
Tuojaus in laikraszti 

neindejau,
Nes mano meisteris nenorėjo, 
Ba už laikraszti neužmokėjo.

Tasai vyrukas davadnas 
buvo,

Kol laikraszti skaitė, tai 
in toki szpiceliu nepakliuvo, 

Dabar szirdcles protingu stojo, į 
Ir nuo tikybes atstojo.

Tai ko jis laikraszti skaitys, 
Kad jam geri pamokinimai 

akis badys?
Vyreli, dabar daug naudosi,

Ba ir proto atstosi, 
Mergeles tave nemylės, 
Nei ant tavęs nežiuręs.

Daugiau apie tave 
padainuoczia,

Ir tavo pravarde iszduoczia, 
Tada kaip merginos susitartu,

Gerai tau kaili iszpertu, 
Ba esi nevertas, 

Kad butam iszpertas!

, Kada United States Mint 
I'radėjo gaminti naujus Roose-

I velt deszimtukus del iszdalini- 
mo Vasario menesi, jau ligi to 
laiko jis buvo produkavęs tris 
ir puse bilijonu maižucziu Si
dabriniu Pinigėliu, dauguma 
nuo pirmo pasaulinio karo. Tie 
deszimtukai tikrai formuotu 
‘‘March of Dimes” koturiasde- 

Iszimts tukstaneziu myliu ilgio. 
| 1792 m., monetos instatymas'
pavede Philadelphia Mint ga-j 
minima sidabriniu deszimtuku. 
Bet tada buvo sunku musu 
naujai valdžiai gaminti pini-Į 
gus. Turėjome isz užsienio par
sitraukti graviruotojus: ma-1 
szinerija ir pirma metai: kuris 
buvo vartojamas. Tik 179G m., 
gaminimas deszimtuku prasi-' 
dėjo, du metai po gaminimo si ' 
dabriniu doleriu, kuriu rytuose 
sziandien visiszkai nėra, bet, 
da galima gauti vakaru valsti
jose.

Pirmas deszimtukas turėjo 
biustą Laisves, vienoje puseje,' 
kitoj ereli isztiestais sparnais, 
stovint ant akmens, vaizdas 
papuosztas vainiku alyvų ir’ 
palmes szakeliu. Sekami de-; metalu 
szimtukai maždaug paežio je 
temoje.

Kasmet, nuo insteigimo Mint 
iszskiriant tik viena meta, in- 
vyksta ceremonija pavadinta 
“Trial of the Coins.” Szimel 
in vyko Vasario (Feb.) 13 ir 14 
d., kada Assay Komisija turėjo 
vykti in Philadelphia Pa. isz- 
bandyti grynuma ir svori 198,- 
321 sidabriniu pinigėliu kuriu 
verte pasiekė $37,936.55.

Respublikos pirmose dienose 
pinigėliai buvo pagaminti isz 
asmeniszko “bullion,” nami
nio sidabro, svetimu pinigėliu, 
ir pan. Tada nebuvo sidabro ir 
aukso kasyklų szalyje. Savi
ninkas nuiicszdavo savo nuosa
vybe iii Mint kur bu'vo sutar-

Atsisakė Sosto

Geriausia

Italijonai per rinkimus vi
siszkai nusikratė savo kara
liaus ir visos karaliszkos szei- 
mynos. Dabar Italijos valdžia 
bus in musu valdžia panaszi.

Kai Amerikos Sekretorius 
Byrnes drąsiai pradėjo atsi- 
kirsti Sovietams ir pasakė kad' 
Amerika prieszinsis priesz Ru
sijos užgrobimus, tai Francu- 
zai gavo vilties ir drąsos apsi
ginti nuo Komunistu. Jie, pasi
tikėdami ant Amerikos, ėjo 
balsuoti ir Komunistus iszgujo 
isz valdžios.

Tėvas — Kuom tu sūneli 
nori būti?

Sūnelis — U-gi kaminsz- 
luoszcziu!

Tėvas — Del ko kaminsz- 
luoszcziu?

Sūnelis — Ba nereikia 
taip tankiai praustis!

Ikpiiiuiiistai ir visą Rusija Skaitykite ‘"Saule”

j ...

Trijų menesiu vaikiuks, Michael Diaz užgimė su dvyliki pirsztu ant- savo rankucziu 
ir kojucziu. Daktarai sako ka 1 jie negali atsiminti nei savo knygose rasti kada kas pana- 
szaus atsitiko. 1

pintas ir pakeistas in pinige- 
Jlius, jis parsinesze namon savo 

Pinigėliai buvo taip 
' reikalingi tomis dienomis, kad 
tas darbas buvo atliktas nemo
kamai ir taip prasidėjo žodžiai 
‘"free coinage.” Tradicija nu- 
pieszia Jurgi Washingtona 
kaipo pirma “customer!” nau-

Leitenantas Charles W. 
Patterson, isz Worcester, 
Mass., per kara buvo vadina
mas “Juriu Kunigaiksz- 
cziu” ant Jolo salos kur jam 
buvo karaliszkas sostas siū
lomas ir penkiolika paeziu- 
cziu. Bet jis ir ta sostą ir tas 
paeziutes paliko ir parvažia
vo pas savo žmona ir vaika.

Ka raszo ponas Justinas Mi • 
hnaviezius, gerai žinomas biz
nierius isz Paterson, N. J. — 
Prisiuncziu jumis deszimts do
leriu kaipo užmokestis už 
“Saules” laikraszti. Asz su sa
vo motere labai mylime “Sau
le ’ ’ skaityti ir laukėm ‘ ‘ Sau
les” kaip kokio sveczio. Skai
tome ir kitus laikraszczius, bet 
“Saule’’ yra už visus geriausia 
ir aiszkiausia.

jai insteigtos Mint, jo sidabri->io metalio arba nustatyti svo- 
niai szauksztukai buvo pakeis
ti in pus-deszimtukus, kuriu statymu nuteisti 
sziandien visiszkai nėra. Peni 
t ūkas užima jo vieta.

Originaliai
coins

rio Mint virszininkai buvo in- 
mirtin. ’ ’ Pa- 

! sirodo kad gal visi pinigai- su
tiko su. visais, reikalavimais,

trial of the' nes bausme nereikejo bet kada 
Su v. Vals., buvo rimtas nors iszpildyti. Sziandien cere- 

apvaikszcziojimas, jeigu rasta monija yra tik formale proce- 
kad pinigėliai nebuvo gryniau- dura. — C. C. F. A. U.

Išvirinkite isz sekaoezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplankysite knygas per paczta.
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Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymaa, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
85c

182 
iaz-

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

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: 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 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. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c

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

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

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Praversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

'No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

SKAITYKIT
“SAULE”

ISTORIJE apie Gre£orius>
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus 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. 183 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 apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaub; Klara; Nuspręsta
sis; A»zt 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 Durfapin ..............  15'

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linksmybia per 
visus metus!

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

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

No. 162 Trys istorijos apie Baia» 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................. 10«

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. 25«

No. 166 Trys istorijos Sanus Ha
itians; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15«

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; Pasitaisias praat- 
žengelis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ..........................................25e

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 62 
poslapiu .......................  15«|

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke .............................................1H

Adresas:
Saule Publishing Co,
Mahanoy City, Penna.
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P Aitvaras sg-
2^SZ gerai pamenu, kaip vie

na karta da būdamas kūdi
kiu asz važiavau pro sena vien
sėdija, 'kur ir tai buvo tiks
liai žinoma, esą prisilaikydavo 
aitvaras. Toji viensėdija gulė
jo atskirai, negražioj vietoj, 
ant plokszcziu ežero krantu. 
Aplink aukszta balta gyvena
ma ji na: la sodno nebuvo: riog
sojo du-trys iszpurte medžiai. 
Vietove ;, invaranczios didesni 
nuobodumą, man neprisiejo re
gėt. Bet, matomai, ežia ūkis bu
vo gerai vedamas. Visi trobe
siai buvo erdvus ir stiprus, o 
laukuose javai tokie aukszti 
ir tankus užaugdavo, kad asz 
ju ir lig sziol neužmirszau.

Pažymėtina toje viensėdijoj 
buvo tvarka, kuri visur ežia 
vieszpatavo. Asz pamenu, mes 
važiavom pro ja iszleto, idant 
inkainavus, kaip gerai buvo 
iszkastos grabes, lygiai nuties
ti keliai ir tvarkingai pastatyti 
mediniai tiltai. Smigdavo in 
akis gražios dažytos valtys, 
prie pat kranto siūbavusios ant 
ežero bangu, ir begalinio ilgu
mo skalbamieji tilteliai, toli in- 
sidavusieji in. ežerą.

— Taip, esą aitvaras isz- 
reiszke noro, idant jie skalbtu 
savo skalbinius giliame vande
ny je, o ne brastoj prie krantu 
•— tarėm mes.

buvo uždaromos keturiomis in- 
vairionps šiųmetėmis, ir pra
ėjo gana daug laiko, pakol se
nai moteriai pavyko, pagalios, 
jas atidaryt. Vos tiktai ji 
atidarė, sviedė szeimininkei iii 
veidą visa lietaus bziurkszli, 
susisuko prieszkambaryj, — 
tarp kilimu, kurie pakildavo ir 
raitydavęs, kai]) žalcziai.

Sena moteris uždare paskui 
save durisi ir pradėjo smarkiai 
žingsniuot nakties tamsoje. Ji 
labai smarkiai diego, tarsi 
baimes vejama, ir bepaliovos 
niurnėjo: “Vieszpatie, iszgel- 
bek mus ir pasigailėk!”

Kankoj ji turėjo užžiebta ra
gini ‘žibinta, bet jos mintys 
tai}) buvo tuomi persiemusios, 
kad ji isz''baimes nežinojo ne 
ka daryt, kad ji nežiūrėjo, km 
žengianti, ir puidavo in balas, 
kurias lengvai galėjusi ap
lenkt. Ne karta savo sumiszi- 
ine ji pamesdavo praminta ta
keli, papuldavo in žole ir, užsi
kabinusi už erszkctkrumu, ple- 
sze in skiautelius savo rublis. 
Bet, pasirodo, ji in visa tai ne
kreipdavo ne mažiausios do
mes. Ji neatsigryžtant toliau 
žingsniavo, visa laika niurnė
dama :

‘ ‘ Vieszpatie, iszgelbek mus 
ir pasigailėk! Vieszpatie, isz
gelbek mus ir pasigailėk!”

Niekam ir in galva neatėjo 
abejot tame, kad viensediecziai 
tikėjo in aitvara, ne tame, kad 
viensėdijoj viskas esą nusista
tė taip, o ne kitaip, tiktai pasi- 
dekojant aitvarui.
- Isz baimes priesz aitvara 
viensėdijos kieme ncsivalkiojo 
ne vienos skiedreles, nesimato 
jokio sziaudelio, arklides buvo 
užlaikomos neblogiau, kaip sa
lonas, o laukai primindavo sod
no lysves.

Tasai aitvaras gyveno vien
sėdijoj visais laikais, ir isz vi
su laiku apie ji esama invairiu 
istorijų. Czia asz noriu papasa
kot viena isz ju, invykusia 
priesz du szimtu metu.

Buvo tamsi rudens naktis. 
Gausus lietus tekėjo per pilkas 
rastu sienas, tais laikais namas 
da nebuvo apmusztas lentom, 
ne nudažytas, pute žiaurus ve
jas, ir szakos laukiniu obeliu 
medžiu atsiremdavo in stogą.

Siau'cziant darganai atlėkė 
peleda. Jinai turėjo lizdą tarp 
sparnu didžiajam aukszte, ir ji 
buvo papratusi tenai inlekti 
per maža langeli ties paežiu 
kraigu. Bet ji da nesuspėjo 
atrast lango, kaip ja nutvėrė 
vėtra, perpūto jos pūkuotas 
tirsztas plunksnas, padaręs ja. 
panaszia in pilko ir sviedė ja 
du kart in siena. Tuomet 
auksztis atsisakė nuo nauju 
mėginimu inlekt in lizdą. Vie
toj, to ji atsitūpė ant lauki
nes oibeles ir szauke ten per vi
sa nakti.

Namuos buvo tyku. Bet pa
gal szviesa, prasiskverbianezia 
pro langiniu plyszius, buvo 
aiszku, kad namu gyventojai 
esą da ncsugule. Lai'ks nuo lai
ko buvo galima iszgirst garsus 
juokas, po kurio vėl užstodavo 
kapu tyla.

Apie 11-ta valanda nakties 
in prieszkam'bari iszejo sena 
szeimininke, visiszkai apsirė
džiusi ir su parisztu prie szono 
sunkiu ryszelu raktu — regis, 
ji nesiskirdavo su jais ne 
diena, ne nakti. Sunkios durys

Pagalios, ji priėjo arklyde. 
Užkopė mažomis, siauromis 
kopecziomis, kurios isz lauko 
Įiuses vedė in aukszta (palopė)

“MES LIETUVOS NASZLAITELIAI”

Mažieji Lietuviai naszlaUziai, sieratukai, vienoje Lietuviu stovykloje Vokietijoje, 
Britu zonoje, vietoje. Prie naszlaicziu dvi mokytojos prižiūrėtojos ir Angle, U. N. R. R. A. 
atstove.

te jisai atpuldavo nuo skaity-. 
1 mo ir pakeldavo galva, prisi-
1 klausant audrai, litaus Ūžimui

ir stabtelėjo priesz inejima ant 
szieno.

Per duris skverbėsi szviesa, 
ir kuomet szeimininke pasilen
kė in pre'ki, jai buvo lengva pa
žvelgt in maža kambarėli, ku
rio sienos buvo perdėm nuka
bintos pakinkiais, pleszkemis, 
balnais ir odiniais virsziais. 
Tiesa pasakius, ta buvo ne 
kambarys, o nedidelis namas, 
atitvertas nuo sudėto szieno. 
Per plonas lentines sienas 
skverbėsi szienas, o viduryj 
grindų juodavo didelis liukas, 
per kuri buvo galima nusileis 
in arklide. Ant lovos, kamarai
tes kampe, sėdėjo senas tarna
vęs viensėdijoj vežėjas. Jis 
skaitė prie užžiebtos 'balanos 
szviesos Biblija (Szventrasz- 
ti). Rodos, ana baisia da iga- 
nuota nakti jisai negalėjo, ra
miai gulėt ir miegot. Kas minu-

Madas Varinėja

Mažosios mergiukes pasi
mokino isz savo vyresniųjų 
sesueziu kaip darkytis ir ma 
das varinėti. Czia mažos 
mergiukes sudarė savo ma
dų ir stailu paroda ir parodo 
ka mažos gražuoles sziais 
metais neszios. Czia, prysza- 
kyje stovi Mariute Panico.

ir paukszczio rėkimui.

kio invyksta, kas jam, mato
mai, nesidaboja.

— Ak, jeigu jis butu taip 
asztrus, kaip tu sakai, jis nie-

Szeimininke pabarszkino; 
vežėjas iszejo jai atidaryt du
ris. Jis tuojaus-gi pradėjo tei- 
sintios, kad sedis aukszte su at
vira ugnimi. Jis pamanė, kad ji 
tiktai dėlto tokia tamsia nakti 
atėjo, idant ji papraszius elg
tis atsargiau su ugnimi.

— Ir asz pats žinau, kad ta
tai pavojinga, tarė jis. Bet man 
pasirodė, kad kas-nors turis to
kia tamsia nakti Dievo Žodi 
skaityt!

Sena moteris in tai nieko ne 
atsake. Ji atsisėdo ant dėžės su 
odų atrežom ir senais gelžga
liais. Ji da vis buvo taip iszsi- 
gandusi, kad niekaip negalėjo 
atsipeikėt. liaukomis ji cziupi- 
nejo ir plesze priekaiszte 
(žiurkszta), o lupos judėjo, 
tarsi kaž-ka nesuprantama 
niurnant.

Vežėjas sėdėjo ir žiurėjo in 
ja ligi tol, kol slegianti ja bai-

kuomet nedaleistu, idant rot
mistras (kuopos vadas) dary
tu tai, ka darąs!

Vežėjas stengėsi ja perspet.’
— ^Tu neprivalai užmirszti, 

ka tu kalbi apie musu poną!
— Asz negaliu todėl už

merkt akis in tai, kad jis žadas 
ir save ir viensėdija, skundėsi 
ji-

— Viensėdijos valdytojas ir 
szeimininkas, rotmirtras, - o 
mes tiktai jo nuolankus tar
nai, pakartojo vežėjas pamo- 
kinaneziai. Bet staiga jo balsas 
nutruko ir jis su didžiausia 
baime paklausė: ar jau vėl 
koks nors naujas kvailas suma
nymas parojo rotmistrui in gal
va ?

— Asz visa vakaru mažam 
kambaryj prie durti prastovė
jau, kad jis esą pralosze visus 
savo pinigus,, tarė szeimininke, 
sėdėdama, svyruojant isz vie-

ilio ir jam nepersidave. Jo se
nos, suvytusios rankos pradėjo 
drebėt, ir be dantu burna Su
virpėjo.

— Ar tu matei musu teveli 
aitvare? — paklausė jis pusiau 
sznabžd ėdamas.

Musu “tėvelis aitvaras” bu
vo paprastai aitvaras. Bet 
viensėdijoj niekuomet jis ki
taip ir nebuvo vadinamas.

—- Ne, tarė szeimininke. O 
jeigu ir pamatycziau, tai neiiu- 
sigascziati. Musu tėvelis aitva
ras, apart gera, nuims nieko ne 
linkis.

- — Tu vėl tame taip esi insi- 
tikinusi, tarė vežėjas. Visokia
me atvejuje, jis esąs asztrus 
szeimininkas, pastaruoju-gi 
laiku viensėdijoj daug kas to-

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 15£ ::
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Į jis nesuprantąs, kad tokiam 
! palivarke negalima taip gy-1 
I vent, kaip jis gyvenas. Pamenu1 
asz dažnai jo nabaszninkui te-1 
vui sakydavau: jus neduokite 
Tercbiu ponui Henrikui! — sa-' 
kydavau asz, kur ežia jam be-1 
iiitikt ponui aitvarui? Ver- 
cziau atiduokite palivarka jo 
broliui, žmogui savystoviam ir 
iszmintingam. O ponui Henri-’ 
kui duokite phlivarka, kurio 
valdymas neuždedas tokios di
deles atsakomybes.

“O dalbar Terėbiu neteksią 
lie ponas Henrikas, ne ponas1 
Augustas, o teksią tam kapito-' 

'imi Duve, pakol jis da kam 
nors nepraloszias. ” |

į Vežėjas skubai atsistojo, už
sisegė savo szvarka ir paėmė 
balanda. Pagal jo iszvaizda bu
vo galima dasiprotet, kad jis 
esą nutaręs nueit in namus ir 
pa bandyt pasikalbėt su rotmis
tru. Bet kuomet jis pakele ba
lana, tai pasuko ja taip, kadį 
szviesa nupuolė in keturkampe 
grindyse skyle, per kuria jis 
paprastai nusileisdavo in ark-' 
lide. Ir staiga ir jis pats ir szei- 
mininke pamate, kad ant kope- 
cziu, iszkiszes isz skyles galva,' 
stovis aitvaras. Jis stovėjo ant' 
virszutinio laipto, mažas ir pil
kas, kelnėmis ir pilkam szvar- 
ke sidabriniais knyp'kiais. Jis 
klausėsi pasikalbėjimo su to-! 
kiu nusistebėjimu, lyg kad bu
tu suakmenejes. ’ ’

Vežėjas ir szeimininke tuo- 
jaus gi pasisuko in szali. Jie

kiai buvo nusikorė, kakta susi- 
raukszlejusi ir rankos virpėjo. 
Drive’s veidas paraudo, akys 
prisipylė krauju ir sztai-sztai, 
regis, iszszoksia ant kaktos. 
Bet jis stengėsi savo susijaudi
nimą tarp linksmu 'kalbu ir 
juoko paslėpt.

Nepraėjo ir dvi minuti, kaip 
Sillerbrandtas triukszmrngat 
savo kode atgal pastūmėjo ir 
suszuko: i ;

— Dabar, Du ve, gana! Man 
nuo viso palivarko nieko nelik
sią, apart Grancholmo ant eže
ro. Tu man ji privalai palikti, 
idant asz nors ka-ne-ka gale- 
cziau žemoje savu pavadint.

Du ve sukvatojo. Bet jis da 
vis buvo nepatenkintas.

— Gaila pertraukt loszima, 
tarė jis. Jeigu tu pastatai visa 
likusi flirtą, tai ka tau reiszkia 
da viena karta kaulus mest? 
Jog, dabar viskas telieczia ne
didele akmenų krūva!

■Silferbrandtas nervingai per
ėjo kelis kartus per kambarį. 
Jis matomai, vis da tesirado po 
intekme loszimo. Jis ne tiek ap
gailestavo tai, kad viską pralo
što, kiek gailėjosi to, kad lo
baus negalėjo test loszima.

— Ka tu statai priesz salu
te? Paklausė jis.

Drive viena minute pagalve-' 
jo. Szeimininke mate, kad jis. 
jieszkojo toki daikta pastatyt, 
kuris isztikruju Silferbrandta 
patrauktu.

— Asz statau tavo jodomąjį 
arkli, atsake Duve.

— O kas su juo loszias šzian- 
dien na'kczia?

— Kapitonas Drive, tas, ku
ris iszloszia, kaip tiktai dasily-

nudave, buk aitvaro nemato.
— Na, o dabar asz manau, 

mums senukams vereziau esą 
nuėjus pasilsėt, tarė vežėjas

ti prie kaulu.
— Pas ta nususėli tiek-pat 

maža szirdies, kiek ir turto, ta
ro vežėjas giliai susimastęs. 
Nuo jo rotmistrui nėra ko 
la uk t pa s iga ile j i mo.

— Netrukus jis visa Tere- 
biu valdysiąs, tarė szeimiriin- 
ke.

Vežėjas paėmė biblija,’ apsi
suko, taip idant ant jos nupul
tu szviesa. ir buvo bepradedąs 
skaityti.

— Asz ka-tik isz proto ne 
iszejau, kuomet ju kalbas isz- 
klausiau, tarė szeimininke. 
Taip man buvo pikta ir nejau
kti! Pradžioje jiedu buvo links
mi, ir musu ponas tiktai juokė
si isz to, kad praloszdaves. 0 
dabar jiedu jau ne žodžio ne 
kalba, nebent tiktai tuomet, 
kaip musu ponas nauja sklypą 
praloszias. Tuomet jis prade
dąs koliotis, o szis antras kva

uos Įiuses in kita. O kuomet ne
teko pinigu, jis pralosze ark
lius ir karves. Visu gyvuliu ne
tekės, jis nusitvėrė už viensėdi
jos. Jis pastate ant kortos vie
na valdoma sklypą už kito, vie
na paskui kita miszkeli, ir dir
va už dirvos, ir pieva už pievos 
ir viską, viską pralosze.

Ve'žejas buvo pusiau bekilus 
nuo savo vietos, pakol ji jam ta 
pasakojo: buk tajam buvo rei
kalinga greieziau nueit ir visai 
tai gėdai padaryt gala.
. Bet jis vėl atsisėdo atjausda- 
mas savo bejeguma.

toti.
Senas vežėjas skaitė ir niur

nėjo, bet iszgjo virpaneziu lupu 
ne biblijos žodžiai lekiojo. Jis 
vis kartojo: Vienas valdomas 
sklypelis už kito, vienas misz- 

I kelis už kito, pieva už pievos ir 
' dirva už dirvos.

-— Kokia nauda tame, ka tu 
skaitai? Tarė szeimininke. 
Kad tu butum, tikras vyras, tai 
nueitumei tenai ir priverstu- 

,mei tenai ir priverstumei ji ge
nimu ar jiega pamest loszima, 
pakol jis da savo palivarko nė
ra praloszes.

— Szeimininkas tai czion, 
jog, rotmistras, tarė jis. Jo ge
ra valia esą tvarkyt ir naudot 
savo turtą taip, kaip jam pa
tinka. Asz tiktai negaliu su
prast, delko musu tėvelis aitva
ras neinsikiszas losziman.

— Bet jog jis nuolatos esąs 
arklydeje ir vargu ar žinąs kas 
pas mus darosi, tarė szeiminin
ke.

Po to ant aukszto Užstojo ty
la. Pagalios, vežėjas pablausoi

— Asz jau pasenau sziuose 
namuose begyvendamas ir ži
nau, kad Silferbrandta pigiai 
nesustabdysi, kuomet jis ka 
nors užsiimąs. Vis viena, kaip 
jeigu asz užsimanycziau numi
rėli prikelt, naudos nebusią.

— Ak, ir isztiesu toki dalv- 
kai, kad esą butu metas jo tė
vui ir motinai isz karto pakilt, 
— tarė szeimininke.

Vežėjas užvože knyga.
— Ir blogiau už viską, kad

balsu, kuriam jis stengėsi pri- 
duot nesusirupinima niekuomi

“Tu, jog žinai, kad czion 
viensėdijoj nėr reikalo sėdėt 
naktimis be miego net ir tuo
met kai in duris beldžiasi be
da; Czia ir be mus yra kam bu
dėt.” ’

— Taip, tavo teisybe, czia 
yra kam budėt, tarė nuolankiai 
szeimininke. Ir daugiau ne žo
džio nepratarus, jinai pakele 
nuo grindų žibinta, iszlipo per 
liuką ant kopecziu ir isznyko 
tamsoje.

Kuomet szeimininke sugry- 
žo in namus, ji tvirtai pasiryžo 
tu o jaus gi nueit ir miegot. Isz 
dalies dėlto, kad ji žinojo, kad 
aitvaras esąs nepatenkintas, 
kuomet žmones be reikalo ne
miega naktimis, bet svarbiau
sia, ji buvo giliai insitikrinusi, 
kad dabar, kai aitvaras žino 
apie visa, kas dedasi, viskas 
busią taip sutvarkyta, kad ge
riau ir but negali. Bet nuėmus 
nuo saves raktus, ji jau vėl pa
juto nenugalima troszkima ži
not, kas darosu su loszikais. Ir 
negaiszuO'jant laiko ji buvo gi
liai insitikrinusi, kad dabar, 
kai aitvaras žino visa, kas de
dasi viskas busią taip sutvar
kyta, kad geriau ir but negali. 
Bet nuėmus nuo saves raktus, 
ji jau vėl pajuto nenugalima 
troszkima žinot, kas darosi su 
loszikais. Ir, negaiszuojant lai
ko, ji vėl priselino prie mažo 
kambarėlio duru.

Pasilenkus prie rakto skylu
tes ir in ja pažvelgus, ji iszvy- 
do, kad rotmistras Silfeibrand- 
tas ir kapitonas Duve vis da te- 
besedi už losziamojo staliuko. 
Eotmistras tarėjas baisiai pa
vargusia ir nusikamavusia isz
vaizda. Szeimininkei pasirodo, 
kad per ta trumpa laika kaip ji 
czia nebuvo jis ne apsakomai 
persimaino. Kur dingo jo gro
že, jaunyste ir vikrumas! Jis 
iszblyszko, kaip drobe jo poa-

Silferbrandtas mylėjo savo 
jodomoji arkli labiau už vis
ką pasaulyje. Isz jo krutinės 
iszsivcrže baisus keiksmai. Jis 
paklausė Duves, bene jis pats 
jau esą szetonas, kad ji vedas 
in tokia pagunda?

Szeimininke pastebėjo, kad 
Silferbrandtas kiekviena karta 
baisiam intu'žime gniaužė 
kumsezias, kuomet užeidavo in 
tamsu kambario kampa, ir Du
ve negalėjo ji matyt.

— Blogiau už viską yra tai, 
kad asz esu insitikines, kad ta
ve užmusziu, kuomet tave pa
regėsiu jojant ant mano arklio 
ir esant mano palivarko savo- 
niku, tarė jis Duvei.—BUS DAUGIAU—

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

Susimildami, jeigu iszkeliaii- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojo!, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszczio 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 sziandien 
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 gfbiUziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog Iaikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules” Redyste

SKAITYKIT
“SAULE” 

PLATINKIT!
CV* Neužmirszkite Guodotini Skai

tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant, nesulaikyti 
laikrasBcsio. PASKUBINKITE 1 J J
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LllUUd i ICUIICd PRADEDAMAS NAU
f — Lietuviu Moterių Drau
gija isz Schuylkillo pavieto tu
rėjo savo susirinkimą Utarnin- 
ko vak., Necho Allen svetainė
je Potts villeje. Draugija ren
gia dideli szoki Birželio- (June) 
18-ta d. Lakewood svetainėje.

—■ Petnyczia Amerikos Vė
liavos Diena.1O> ■
į — OPA pakele preke, ant 
duonos viena centą už bandu
ke, o rugine duona jau buvo 
aukszcziau pabranginta.

' —< Sukatoj Szv. Vito, taip
gi pasninkas; kita sanvaite: 
Nedelioj, pirma Nedelia po 
Sekminių; Panedeli Szv. Adol
fo; Utarninke Szv. Epremo; 
Seredoj Szv. Julijono; Ketver
ge Dievo Kūno Szvente; Pet- 
nyczioj Szv. Aloyza; Sukatoj 
Szv. Jono Fiszero.

1 — Utarninke, 9-ta valanda 
ryte, Szvento Juozapo baižny- 
czioje, Kunigas K. Rakauskas 
suriszo mazgu moterystes pa
nele Anastasija Luszkiute, nuo 
1433 E. Mahanoy uly., su Alek
sandra A. Getman, sūnūs pons- 
tva Alek. Getmaniu, nuo 304 
jW. Poplar uly., Shenandoah. 
Po suriszimui jaunavedžiu Ku
nigas K. Rakauskas atlaike 
Szv. Miszias. Svotai buvo po
ne Gilbert S. Heim ir John M. 
ĮGetman. Svodbinis pulkas su
grąžo in namus ant skaniu pie
tų ir pasilinksminimo.

---------  -- , ,
' Shenandoah, Pa. — Juoza
pas, 4 metu sūnūs J. Matako- 
niu, nuo 324% E. New York 
ĮlJlyczios, perlauže kaire ranka, 
puldamas nuo arkliuko Lake
food parke.

į — Thelma Gervalis isz 
miesto, turėjo operacija Lo- 
toust Mt. ligonbuteje.

Metine Pittsburgho 
Lietuviu Diena

Liepos 4
PITTSBURGH, PA. — Savo 

laiku Dievo Apvaizdos Kalne
lis pas Seseris Pranciszkietes 
mirgėdavo — margedavo Lie
pos (July) 4 d. Ten suvažiuo
davo Lietuviai, seni ir jauni, 
isz toli ir arti, net ir isz Ohio 
valstijos, pasigėrėti Seserų 
gražia nuosavybe, pasidžiaugti 

r.

bei pasilinksminti su senais pa
žystamais, pasiklausyti malo
niu lietuviszkos dainos aidu, ir 
atgaivinti Ibei sustiprinti lietu- 
viszka dvasia.

Pastaraisiais keliais metais, 
nors szi pramoga buvo rengia
ma, ji buvo sziek tiek skaiežiais 
susilpnėjus. Karo metu, isz 
priežasties gazolino stokos, ir 
valdžios praszymo ilgu kelio
nių nedaryti, daugelis susilai
kė namuose, ir būriai žymiai 
sumažėjo.

Sziais, pirmais po kariniais 
metais, tos dienos komisija,

JAS DRABUŽIU
VAJUS

BROOKLYN, N. Y. — 
BALF sandelyje rukai tuszte- 
ja. Siuntinys paskui siuntini 
plaukia in Europa. Plaukia ir 
maistas, ir knygos, ir mokslo 
inrankiai, ir medikamentai.

Bet da vis gauname nauju 
dovanu, kurias skubame pa- 
ruoszti ir pasiusti. Tik gauna
me mažiau, negu reikalaujama. 
Ypacz reikia vyrams drabužiu, 
avalynes, reikia riebalinio 
maisto ir pieno, reikia mokyk
loms inrankiu.

Tam tikslui pradedamas 
naujas vajus Birželio 15 d. Va
juje dalyvauti kviecziami visi 
praeituose vajuose dirbusieji 
ir da nedirbusieji.

Per Gegužes (May) men., ga
vome isz sziu vietų, draugijų, 
parapijų ir asmenų dovanu 
svarais:

Amsterdam, N. Y. Szv. Ka
zimiero mokykla, knygų 80.

Bayonne, N?. J. Kun. M. Ke- 
me’žis 81; Baltimore Md. Juo
zas A. Stoszkunas, mokyklos 
reikmenų 1; Szv. Alfonso mo
kykla 2; Boston, Mass. J. P. 
Tuinila 18; “ Darbininkas ” 
(invairiu aukotoju liet-anglu 
kalbos žodynai) 16; Brockton, 
Mass. T. M. Conble, knygų 13; 
Buffalo, Wyo. John Z. Pašinas 
3.

Chicago, Ill. Garden City 
Educational Co., mokslo reik
menų 168; BALF 82; Szv. Jur
gio parapija 187, maisto 68; 
Mrs. Lukas ir Mrs. Konrad 26; 
N. N. 32; BALF 6-skyr: 4268, 
maisto 60, knyfgu 185, mokyk
los reikmenų 60, muilo 15; 
BALE 4 skyr. 495; Auszros 
Vartų parapija 536, knygų 38; 
Dievo Apveizdos parapija 26; 
Szv. Kryžiaus parap. 279; 
Szvcz. Paneles Gimimo 278; 
Ona Gūžias 73.

Cicero, III. Szv. Antano pa
rap. 411; Cincinnati, Ohio 
skautes 23; Detroit, Mich. V. 
Kriaucziunas 11.

Elizabeth, N. J. Daina Bal- 
tramaityte 2; Kaz. Baltramai- 
tis 2; Kun. Dr. Starkus per 
Amerika (Liet, gramatikos) 
44; Ellwood City, Pa. skautes 
42; Exeter, Pa. Jonas Tama- 
sziunas 24; Evanston, Ill. skau
tes 6.

Fort Wayne, Ind. skautes 
12; Great Nečk, N. Y. vycziai 
per A. Vasiliauska 119; Great 
Bend, Kansas skautes 32.

Hamburg, N. Y., Mrs. R. A. 
Cousins 10; Hinsdale, Ill. Mari
jonu seminarija 185.

Jacksonville, Ill. skautes 13; 
Jersey City, N. J. Szv. Onos 

i par. 57; Kearny, N. J. Baltru- 
koniene 20.

Lowell, Mass., J. Tamoszaus- 
kiene 20; Mrs. E. Sauleniene 24 
Los Angeles, Cal., Mr. Melvin 
16; Lebanon, Pa., skautes 17; 
Lynnbrook, N. Y., per J. Stepo-

naviku - Mrs Chorpenter, ANG[ Li V BELAUKS 
Raudonaicziai, T. G. Jaksztyte, 
Mrs. J. Watts, Mrs. H. Le- 
vanne, Miss. L. Hohn, Mrs. B. 
Levison, Mrs. Edward Plane- 
ger, isz viso 449.

New Kensington, Pa. A. Ba- 
cenas knygų 9, r ubu 7; New 
Haven, Conn. Szv. Kazimiero 
par. mokyklos reikmenų 100.

Ocean Side L. I. Mr. S. Over- 
zat 175.

Philadelphia, Pa. Charles J. 
Becker mokyklos reik. 13; 
Pittsburgh, Pa. Szv. Vincento 
parap. 131; Rayersford, Pa. 
Mrs. Chas. Whies 7; St. Louis, 
Mo. Szv. Juozapo parap. 210; 
Scranton, Pa. Szv. Kazimiero 
seserys, mokyklos reik 41; 
Shenandoah, Pa. Dr. S. T. 
Siedlik 14; Szv. Jurgio parap. 
mokyklos reik. 4.

Trenton, N. J. skautes 19; 
Washington, D. C. V. Matelis, 
mokslo 'žurnalu 341; Watervil- 
let, N. Y. Mrs. Eliz. Anderson 
30; Waterbury, uConn. Kun. J. 
M. Valantiejus, 8 mokyklos 
reik. 20; Ona Narkevicziene 13; 
Worcester, Mass. Vycziu kp. 
30, mokyklos reik. 17.

New York, N. Y. Salvation 
Army, mokslo reik. 217; Mrs. 
Jatem 12; Leopoldas Grigonis 
rubu 26; per Goldsmith Bros, 
knygų reik. 55; Estijos Gen. 
Konsulatas (Baltijos Univ. 
knygos) 75.

Brooklyn, N. Y. Mrs. Norke- 
viezius 22; Anna Laurina 3; 
Elena Zeikuviene 43, maisto 10 
Kazimieras Leiga 11; Marcele 
Putiniene 27; Szv. Prancisz- 
kaus seserys 120; Petras Pa- 
džiunas 5; per Joną Brundza 
rubu 4, maisto 9, knygų 3, mo
kyklos reik. 8; K. Garbon 31; 
Macke vieziene 26; Alfonsas 
Zenka 15; Jonas Cirgelis 11; A. 
Vaicziulaitis gaidų 1; Stella 
Jurevicziute 9; per Pr. Dulke 
36; B. Stanke vieziene 17; Stri
maitiene 32; J. Tamasonis kny
gų 48; Konst. Ražauskiene 18; 
J. Garszvai 7; Mrs. Anna 
Adams rubu 105, maisto 25; 
Petrone Rimkuniene 15, knv- 
gu 7; Mrs. Pulaski 16; Radze- 
vieziene 9; Montvila, 140, mais
to 28, mokyklos reik. 6; Sziugž- 
da 17.

Maspeth, N. Y. BALF ir 
Vieszpaties atsimainymo par. 
878; K. Galczius knygų 7;

RUSIJOS

Užsienio Sek. Bevin 
Sako: Anglija Viena Pa
ti Sudarys Taikos Su- 
taris Jeigu Rusija Vis

VAKAR DIDVYRIS, 
SZIANDIEN . ' 
VALKATA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

RUSIJA RENGIA
NAUJA KARA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rengiasi prie didingos dienos 
ir 'žada padaryti ja naujai at
mintina savo invairais palinks
minimais bei žaismėmis. Taigi, 
Jbudinkimes isz lietuvos dva
sios miego ir ruoszkim.es in Ap
vaizdos Kalneli, drauge Auksz- 
cziausiam padėkoti už musu 
kariu sugrąžinimą, už kuriuos 
anais metais meldemes ir savo 
džiaugsmu pasidalinkime su 
pažystamais* Liepos 4 d.

į iridę H* S. Bonus Sziandien!

PATARIMAI 
SZEIMININKEMS 
KAIP TAUPYTI 

MAISTAkur Anglija turi užėmus. Ame-) 
rika taip padare ir pasakė vi-j 
siems Sovietams nagu nekiszti1 WASHINGTON, D. C. —

; Emergency Relief 
Committee” praszo, kad iki 

“musu 
aukotu 

J 40% musu suvartojimo kvieti
niu produktu, 20% riebumu ir 
aliejaus.”

sanvaites, o valdžia prides 
trisdeszimts doleriu ir kad ten kur Amerika ir jos karino- “Lamine 
vyrukai galėtu iszmokti mene turi užėmus. r

' Paskui Churchillis da kar-. Liepos (July) menesio 
banka nei vieno tokio vyruko ežiai pasveikino Komunistus piliecziai savarnoriai 
neprieme! Jos pasiaiszkino, savo kraszte. Jis sake kad visi 'r‘r " . .......
kad nei vienas darbininkas Komunistai Anglijoje visomis 
banke neturi laiko kitus mo galiomis stengėsi sutrukdyti
kinti ir kad jiems daugiau dar- Anglijos pasirengimą ir kari' Raudonojo Kryžiaus 
bminku nereikia. Ipriesz Vokietija, ir jie nepaisė1^1011 Service” l----

Czia tai jau tikra sarmata! kad Hitleris, kaip koks vilkas patarimus szeimininkems:

ant
net

(tie ------ o------ ----------
Priežascziu Jieszkos lankos darba. Bet nei viena1

BOURNEMOUTH, ANG. — 
Anglijos Užsienio Sekretorius 
Ernest Bevin drąsiai pasakė 
kad jau jam insipyko derintis 
su Rusija ir laukti pakol Sovie
tai prisirengs sudaryti taikos 
sutartis. Jis sako, kad jeigu 
Rusija tuoj aus nesutiks, tai 
Anglija be Rusijos sudarys sa- 
votiszkas taikos sutartis.

Visi Anglijos valdininkai ir 
dipliomatai sutiko su Užsienio 
Sekretoriumi. Jeigu taip in- 
vyktu, tai Europoje butu dvi. 
galingos vieszpatystes staeziai^ 
nusistaeziusios viena priesz ki
ta: Anglija ir Rusija. Toks nu
sistatymas butu pradžia kito 
baisesnio karo.

Bevin paskui da daugiau pa
sakė. Jis sake kad jeigu per szi- 
ta susirinkimą nieko nebus nu
veikta, tai Anglija jau daugiau 
nesiderins su Rusija.

Jis taipgi pareiszke savo pa- 
siprieszinima priesz nusistaty
mą pasiusti 100,000 Žydu in 
Palestina, ir sake kad jeigu 
tiek Žydu butu tenais dabar 
pasiunsta, tai Anglija turėtu 
kelis tukstanezius daugiau 
vaisko taipgi pasiunsti. Angli
jos Karo Sztabas nenori ir be
veik negali to dabar daryti.

Matyti kad jau dabar visi 
ima Rusija atsikirsti ir drąsiai 
pasakyti kad Rusija turi liau
tis ožius varinėj us ir imtis 
darbo. Bevinas toliau pasakė 
kad jis ir jo krasztas yra bai
siai nepatenkintas kad Sovie
tai uždare visa Dunojaus upe 
visiems laivams. Anglija pyks
ta ant Rusijos už tai kad nieko 
aiszkaus nėra kaslink Austri
jos klausimo. Ir paskui pridėjo 
kad, “visas svietas nepaten
kintas kad Rusija tiek daug1 
tautu ir krasztu laiko tikroje 
vergijoje!”

Szitas Bevino drąsus iszsi- 
reiszkimas baisiai nepatiks 

Richmond Hill, N. Y. Stanke-( Stalinui ir Molotovui, bet jiedu 
vieziene 25; Ridgewood, N. Y.
P. Skridul 30, maisto 12; Ozone 
Park, N. Y. J. Liigmont 14.

Siuskite drabužius, maista, 
knygas, mokslo inrankius, vi
taminus, medikamentus, žais
lus ir kita in: United Lith. Re
lief Fund of Amer., Inc. Ware
house 101 Grand St., Brooklyn, 
11, N. Y.

“Nutri- 
priesz Vokietija, ir jie nepaisė1^1011 Service” siūle sekamus

Beveik visos bankos mažuose buvo prie pat duriu. Jis sake 
miesteliuose pasisamdo tik sa-ivisi Komunistai Anglijoje taip 
vo gimines ir pažinstamus, ir apsiszauke kad ims ilgus me-

tus pakol jie vėl galės savo akis 
parodyti.

Ir to nebuvo gana! — Chur- 
chillis toliau sake kad jau vi-

už tai bijosi kad koks svetimas 
neinlystu in j u sziltas vietas. 
Jos bijosi kad jaunas vyrukas, 
pasimokinęs, juos nepralenktu
ir geriau už juos iszmoktu biz- siems insipyko visos tos Komu- 

įl ni vesti.
' Ir kas sakoma apie musu 
miesteliu bankas, tas pats gali
ma pasakyti apie sztorus, bu- 
czernes ir kitus fabrikus. Visi 
labai greitai ir labai patogiai 
užmirszo apie tuos didvyrius 
kurie ant karo lauko kariavo ir 
pavojui in dantis žiurėjo!

nistu szunystes. Komunistu 
szpiegai, sznipai jau buvo su
imti Kanadoje, ir keli yra lai
komi Amerikoje. O visi žmones

1— Taupykite duona. Nevar
tokite duonos prie kiekvieno 
valgio. Jeigu kiekviena szei- 
myna szioje szalyje taupytu 
viena riekuti duonos kas dien, 
sutaupytume beveik milijoną 
svaru.

2— Vartokite 
riekuti duonos.

3— Vartokiute 
ta.

4— Nekepkite

bulve vietoje

avižini

maista
jau labai inpyko ant ju už to- racl°je- Virink, poeziuje

mais-

skau- 
kepk,

Ne Nori Pasogo
— Man pinigu nereike, tai 

galite tikėti, asz paeziuojuo- 
su isz meiles! Ir matysite jog 
duktere jusu paliksu del sa-
ves, o pasoga atiduosiu sko- 
lininkame!

REDDY KILOWATT * .... Toast for a Jam ... .

RUSIJOJE GANA
DUONOS

ISZ MOSKVOS. — Sovietu 
valdžia iszleido insakyma ir 
geras naujienas kad visiems

maža ka dabar gale padaryti. 
Amerikos ir Anglijos valdžia 
pabudo, isz saldaus miego atsi
kėlė ir susiprato, kad su Rusija 
negalima “biznio” daryti.

ZINUTĖS
WILKES BARRE, PA. —

Bakeriu ir Saldumyniu Unijos j
321 kp., Darbininkai'isze j o ant ti ir tos duonele nusipirkti. O 
straiko. Jie reikalauja kad mo^ dabar ka Rusijos laikraszcziai 
kestys butu pakeltos ir kad 
valandos butu sutrumptintos.

DUBUQUE, IOWA. — Ug
nis sunaikinio dideli “Can-

kius sznipinejimus. Visos tos 
szunystes, visi tie sznipineji- 
mai, visi tie priekaisztai dabar 
yra sukrauti ant Komunistu 
galvos. Jie visa tai kitiems ren
gė, o dabar ant j u paežiu atsi
liepė.

Pargryžo Isz Moskvos
BELGRADE, YUGOSLA-

VIJ A. — Komunistas Marshal

ir t.t. i
5— Neskųsk daržoves.
6— Taupink visus riebalus. 

Kuriuos nesuvartoji duok savo 
mėsininkui.

7— Vartok szviežius vaisius 
vietoje pagamintu dezertu, ar
ba prievalgis.

8— Kasdien pirk tik kiek ga
li suvartoti, ' ir suvartok kiek 
nupirkai.

9— Saugok visa maista.
Rusijoje yra gana ir per daug! Tito ana diena pargryžo isz Greitai suvartok kad lieka, 
duonos. Dabar yra rengiama1 Moskvos, kur jis praleido dvi 10—Vartok mažai riebalu ir 
nauji sztorai, dideles krautu-) sanvaites besisvecziuodamas ir) aliejaus. Jeigu kiekvienas su
ves, kur visi gales sau pirktis pasitardamas su augsztais Ru-j vartotojas Suv. Valstijose su- 
duonos kiek tik norės. Eina1 sijos valdininkais. Galimas taupytu szauksztuka riebalu 
gandai kad apie 5,000 biekar-Į daigtas kad jis ir su Rusijos' kasdien, isz viso sutaupytume 
niu atsidaro ir kad apie 4,000 dipliomatais pasitarė kaslink 
nauju sztoru bizni varys.

Tai malonu girdėti, bet sun
ku tikėti. Czia labai keista ir 
net navatna, kad kaip tik da
bar tiek daug visko atsirastu 
Rusijoje, kur iki sziol žmones 
badu mirdavo.

Czia greieziausia tik graži ir 
pritaikinta propaganda mums 
Amerikiecziams. Mums dabar 
duonos trūksta už tai kad mes 
kitiems siuneziame, ir už tai 
kad mes patys su visokimis 
straikomis durnavojame. Tai 
dabar “Dede” Stalinas nori 
savo žmonėms parodyti, kaip 
jie turi džiaugtis kad jie ne 
durnoj Amerikoj bet szventoj 
Rusijoj gyvena! Tuo pat kartu 
ir in mus taikoma, nes taip Sta- j 
linas nori mums parodyti kad 
Rusijoje kur kas dabar geriau 
gyventi negu Amerikoje.

Butu labai gerai jeigu galė
tume savo korespondentus ir 
laikrasztininkus tenai pasiuns-

Trieste miesto, kuri Sovietai 
nori paskirti Yugoslavams.

Sulaikyti Kasztus

1 kasdien,
1,000,000 svaru kas dien.

Daug gyvaseziu priklauso 
nuo savanoraus taupymo.

“Jeigu mes visi neprisidesi- 
nie priesz szios programas, mi
lijonai žmonių žus! Szautuvai 
taria pirma laimėjimo žodži, 
maistas paskutini!”

— American Red Cross 
Wash. D. C.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABOEIUS

raszo, tai tegu tik durniai skai
to. Mes netikėsime, pakol 
mums musu laikraszcziai pra- 
nesz kad ju korespondentai sa
vo akimis mate ir savo danti-

Iždo Sekretorius, Fred M. 
Vinson kalbėjo in Senatorius 
ir ragino juos palaikyti val
džios instatyma kuris nusta
to kiek galima imti už reika
lingus daigtus. Tas instaty- 
mas yra vadinamas OPA. Jis 
aiszkina kad jeigu valdžia 
neprižiures ir nenustatys 
kiek galima imti už perka
mus daigtus, tai viskas pa- 
szeiliszkai pabrangs ir tik 
bagoeziai gales pirkti, o 
praseziokelis nei duonos kąs
nio negales nusipirkt.

Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

520 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

£S^A - B - CELA=^S

field” hoteli. 15 žmonių žuvo, mis kramtė ta Rusijos balta
40 sužeisti. duonele.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
IF YOU ALWAYS 

BURN THE TOAST 
LET REDDY COME 
TO YOUR RESCUE 
WITH A NEW
AUTOMATIC 
žŽfclūASTEI?

CQt>vG,t>*r

ŽINUTES
PHILADELPHIA, PA. — 

Amerikos Raudono Kryžiaus 
Draugija laikys savo Konven
cija Birželio men., nuo 18 iki 
21 d., Municipal Auditorium. 
Basil O’Connor, pirmininkas 
Raudono Kryžiaus kalbės. 
Apie 8,000 delegatai dalyvaus.

LANCASTER, PA. — Dide
lis ugnis kilo prie Grand Thea
tre. Du žmonis žuvo, o bledies 
padaryta ant $100,000.

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col.
Tiktai, 10c.
‘‘SAULI’* 

MAHANOY CITY, PA.

ruoszkim.es

