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Isz Amerikos
EKSPLOZIJA

UŽMUSZE TRIS

ANGLEKASIUS 
k? ------

Apdegino Du; 10 
Iszsigialbejo

McMechen, W. Va. — Baisi 
eksplozija kilo kasyklose Hit- 
chman Coal Co., anksti ryta, 
Panedelyje, kuri buvo girdėta 
net už 15 myliu visoje apielin- 
keje. Trys anglekasesi likos už- 
muszti, du mirtinai apdege o 
deszimts giliukningai iszsigial
bejo. Užmusztieji yra: Harry 
Parks, Mikas Polu ir Jonas 
Mojzar.

Darbininkai tame laike czys- 
tino griuvėsius kurie sugriuvo 
Nedelioje. Eksplozija uždege 
tipeli (brekeri) bet greitai už
gesinta liepsna. Liepsna iszle- 
ke isz tunelio, kuri buvo matyt 
pet Bellaire, Ohio, tris mylės 
nuo upes Ohio. Žeme sutruko 
daugeliose vietose nuo eksplo
zijos. Inspektoriai da neiszty- 
ninejo priežasti eksplozijos.

| 9 Užmuszti Eroplano
[ Nelaimėje

Shreveport, La. — Bombinis 
leroplanas trenke in medžius 
prie Berksdale eroplano stoties 
južmuszdamas devynis lekioto- 
jjus isz kuriu du paėjo isz Penn- 
Bylvanijos. Nelaime atsitiko 
laike szturmo ir lietaus.

Paliko Savo Juodai 
!, Tarnaitei $20,000

Philadelphia, Pa. — Gustovas 
jGuinn, kuris mirė ana diena, 
paliko savo juodai tarnaitei 
Harrietai Carrington, 20 tuks
tancziu doleriu už jos gera pa- 
tamavima. Savo testamente jis 
iszreiszke: “Savo isztikimai 
tarnaitei, kuri mums teisingai 
tarnavo per 14 metu ir prižiūri-, 
nėjo mano serganczia paczia ir 
Inane kada apsirgau, palieku 
jai 20 tukstancziu doleriu.“

PAMISZO NUO 
KARES 

U

Nužudė Duktere Ir 
Pats Save

U.. I ;

Athens, Ohio — Charles 
Hawks, 33 metu farmeris, ku
ris pamiszo skaitydamas daug 
(apie kare, nužudė savo 8 metu 
dukrele kada toji miegojo, po 
tam apdaužė galvas kitom 
dviem dukrelėm ir paežiai, po 
tam nuejas pas savo uoszvi in 
garadžiu, atėmė sau gyvastį 
per nusiszovima. Dvi mergai
tes ir motina kovoja su gyvas
timi vietinėje ligonbuteje. Tė
vas tankiai kalbėdavo kad szi
kare gali prisiartint in Ameri-' sziadien palicija da neisztyri- 
ka ir tas jam sumaisze protą, ’nėjo.

8 GALONAI CENTU
KARE

Daug Amerikos Karei- ĮTfr ®
viu Pribuvo Pasekmių- lALlodl

Del Pirkimo Bonu

Huntington, Ind. — Mrs. W. 
J. Whitelock ragino savo kro- 
mininka, Karoliu Antonovski, 
idant tasai pasirūpintu nusi
pirkti sau Amerikoniszku ka- 
riszku bcnu, kaipo geras patri- 
jotas. Antonovski parode jai 
asztuonis galonus surinktu cen
tu apreikszdamas jai jeigu tuo
sius centus bankas priims ant 
nupirkimo del kromininko bo- 
nu tai jis pirks. Motere nunesze 
jo surinktus centus in banka ir 
permaine juos ant kariszku bo- 
nu.

Kūdikis Pasikorė Ant 
Krėslo

Brookville, Ohio — Szesziu 
menesiu kūdikis Mrs. Elsie 
Smith likos surastas kabantis 
nuo augszto kresluko, kuriame 
jis buvo pririsztas per motina 
kada toji iszejo in sztora su rei
kalu.

Ar tai mažai yra tokiu mote
rių kurios pririsza savo kūdi
kius kresle o paczios iszeina 
ant ilgo laiko. Vai yra tokiu 
daug.

PASIUTUS MOTERE

Nužudė Savo Vyra Isz- 
pjaudama Jam Akis, 
Liežuvi Ir Rankas; Ba- 
' dai Buvo Beprote

Santa Roza, N. Mex. — Be
veik visas miestelis likos suju
dintas baisia žudinsta papildy
ta ant kromininko, Anton Chi
co, kurio kuna surado keli 
žmones, artimoje girraiteje, 
baisei supjaustyta. Nužudyta
sis turėjo prie saves pinigu ir 
brangenybių bet iszpjauta jam 
liežuvis, akys ir rankos kas pa
rode kad žudinsta buvo papil
dyta ne del apipleszimo.

Valdžia ant tuszczio stengėsi 
surasti žudintoju ir negalėjo 
užeiti ant jokio pedsakio. Sztai 
ana diena pulkininkas palicijos 
aplaike slapta laiszka kuriame 
pasakyta idant nusiduotu in 
narna ant paduoto adreso ir tai 
tuoj aus dažinos labai svarbia 
žinia kas kiszasi tosios žudins- 
tos.

Palicija nuėjo ant paduoto 
adreso kuriame gyveno burti
ninke vardu Carizoza. Kada 
motere pamate ineinanezius pa- 
licijantus, tuoj aus prisipažino 
buk tai ji nužudė savo vyra kal
bėdama: “Sztai atmintis po 
mano vyrui.“ Kalbėdama tuos 
žodžius, atidarė kupara isz ku
rio iszeme akis, liežuvi ir ran
kas nužudyto.

Motere likos nuvežta in pa- 
miszeliu prieglauda ir kaip vė
lesnis tyrinėjimas parode, tai 
motere buvo nesveiko proto. Ar 
ji neteko proto po papildymui 
žudinstos ar po tam tai lyg

400,000 ŽMONIŲ

SUSZAUDYTI PER
VOKIECZIUS

Pavogė Nuo Žmonių 
36 Bilijonus Doleriu

Lizbonas, Portugalija — Glen 
M. Stadler, Amerikcniszkas ko
respondentas laikraszcziu, ku
ris keliavo po Berlina ir Pary
žių, apraszineja sekaneziai kas 
atsitiko sklypuose užimtuose 
per Vokieczius:

Hitlerio kareiviai suszaude ir 
nužudė daugiau kaip 400 tuks- 
taneziu gyventoju ir apvogė j u 
sklypus ant 36 bilijonu doleriu] 
ne tik pinigais bet ir visokiu 
ta voru. Negana to, tieji neval- 
ninkai, skaitliu j e 175 milijonu, 
yra po padu ir baimėje suszau- 
dymo už pasiprieszinima priesz 
Hitlerį.

Norints tieji vargszai szia
dien kenezia bada ir visokius 
vargus bet vis turi vilti kad 
ateis diena atsimokėjo ir atker- 
szinimo tam bestijai.

Iszskiriant Rusijoj, 97,000 
žmonių likos suszaudyti ir nu
žudyti Lenkijoj, 5,000 Jugosla
vijoj, 3,000 Czekoslovakijoj, 1,- 
500 Francijoj ir Belgijoj, 800 
Holandijoj, 600 Norvegijoj ir 
500 Graikijoj. Lenkijoj isz- 
skersta 80 tukstaneziai po pa
ėmimui Varszavos už tai kad 
Lenkai nužudė 56 tukstanezius 
Vokiecziu.

Latvijoj, Estonijoj ir Lietu
voje nužudymas ir skerdimas 
Žydu atsibuvo tukstaneziais. 
Tokiu tai budu Hitleris nori 
apvaldyti visa Europa isz ku
ries nori padaryti tikra vergija 
ir iszskersti visus tuos kurie 
jam pasiprieszina.

— Galvas kopusiu skaito 
ant szimtu, bet koipustines gal
vas ant tukstancziu.

In Giluma Mariu Submarine

Sztai kaip iszrodo submarinas kuris yra pasirengęs pasinerti po vandeniu. Antram 
paveiksle matome visokius instrumentus, ratus ir ratukus kurie valdo submarina po van
deniu ir ant virszunes mariu. Trecziam paveiksle submarinas yra pasirengęs szauti in ne
vidono laiva kuri užtiko netolimoje.

gai In Irlandi ja
Amerikcniszkas abazas Ir- 

landijoj. — Keliolika- laivu at
plaukė in czionais su Ameriko- 
niszkais kareiviais, tankoms ir 
anuotoms, kurie laukia dienos 
kad būti nusiunsti pliekti savo 
prieszus, kur ten Anglijoj. Vi
si pribuvo laimingai. Kanadie- 
cziu taipgi pribuvo didelis 
skaitlis. Kelione per mares bu-
vo pasekminga ir visi laivai 
atplaukė in savo paskirtas pri- 
stovas. Buvo tai didžiausias 
transportas Amerikoniszku ka
reiviu iszsiunstu in užrubeži.

Milijonai Kareiviu Ant 
Rusiszko Fronto

Moskva — Milijonas Rusisz- 
ku kareiviu sziadien randasi 
ant Rusiszko franto kurie at- 
spyrineja Vokiszkus užklupi- 
mus. Generolas Tamoszenka su 
2,000 Amerikoniszku ir Ang- 
Jiszku tanku plaka Vokieczius 
artimoje Kharkovo. Nedelioje 
Rusai suszaude 64 Vokiszkus 
ercplanus ir paskandino kelis 
Vokiszkus laivus ant Berent 
mariu.

Ant Leningrado franto Ru
sai, in dvi dienas, užmusze 8,- 
500 Vokiecziu ir kelis tukstan
ezius sužeidė. Vokiecziai bėga 
in saugesnes vietas.

10 Metu Vaikai Bus 
Nevalninkais

Lizbonas, Portugalija — Da- 
ejo in czionais žinia buk Vokie
tijoj trauks visus vaikus, turin- 
czius 10 ir daugiau metu ant vi
sokiu darbu ant ukiu. Milijonai 
bus traukiami ant paliepimo 
Hitlerio prie tu j u darbu kur jie 
turės dirbti per visa vasara be 
jokios vakacijcs ir užmokes- 
czio tiktai aplaikys užlaikyma. 
Tas pats lytisi ir mergaieziu 
kurios turės prigialbeti ūkinin
kėms kukniose ir dažiureti vai
kus.

Laikosi
Prie Kharkovo

Sunaikino 600 Vokiszku Tan
ku; Daug Užmuszta In Tris 

Dienas Muszio; Vokiecziai
Turėjo Trauktis

London — Telegramai skel
bia buk visi tieji Vokiecziai ku
rie buvo sugražinti isz Ameri
kos, apsakinėja ten buk Ameri
ka vos pastovi ant kojų, pasi- 
elginejo su jais bjauriai czio
nais ir jog Amerika turės neuž- 
ilgio pasiduot. Tokias tai kal
bas tieji bjaurybes paleidinejo 
kada sugryžo in savo teviszke.

London — Vokiszki eropla- 
nai bombardavo pakraszczius 
Bright©, padarydami daug ble- 
des bet žmonių neužmuszta.

Australija — Generolo Mac- 
Arthur o lekiotojai bombardavo 
du Japcniszkus transportinius 
laivus Koepange. Daug Japo- 
niszku kareiviu žuvo su laivais.

Lizbonas, Portugalija — Apie 
900 Amerikoniszku ir kitu isz- 
tremtuju bus atgabenti in Ame
rika isz Europos ant Szvedisz- 
ko laivo.

Mexico Miestas — Valdžia 
užprotestavojo priesz paskan
dinimą jos keliu laivu per Vo
kiszkus submarinus nors Mek
sika nėra prieszinga Vokieti
jai ir neturi su ja kares. Meksi
ka taip insikarszcziavo kad da
bar ketina iszduoti kare priesz 
Vokietija, Japonija ir Italija.

London — Daugelis Anglisz- 
ku eroplanu užklupo ant dides
niu Vokiszku miestu padaryda
mi daug bledes ir užmusze gana 
dideli skaitlį žmonių.

Moskva — Rusai smarkei supliekė Vo- 
kieczius aplinkinėje Kharkovo ant Ukrajinos, 
kur Vokiecziai oanesze dideles bledes netekda
mi keliu tukstancziu kareiviu, 600 ginkluotu 
tanku, daug amunicijos ir ginklu. Taipgi likos 
paskandyta keli Vokiszki laivai su kareiviais 

ant Raudonųjų Mariu. Vokiecziai ketina naudo
ti parasziutus ir nuleist apie 100 tukstancziu ka
reiviu užpakalyj Maskolių glitu bet ar tas jiems 
pasiseks tai nežine nes Maskolei ana diena su
szaude daugybe Vokiecziu kurie nusileido su 
parasziutais viltyje atkirtimo Maskolių ant 
Kharkovo frunto. Aplinkinėje Moskvos taipgi 
eina smarkus musziai kuriuose Vokiecziai pa- 
nesze dideles bledes. Rusai atėmė daugeli kai
meliu nuo Vokiecziu bet visi buvo simaikinti 
nes isz dvieju szimtu namu pasiliko cielybeje 
tik keturi. Beveik visi gyventojai likos užmusz
ti per Vokieczius.

Isz Helsinki, Finlandijos daneszama buk 
apie du tukstaneziai Maskolių likos užmuszta, 
kada jie norėjo užimti nekurias vietas.

Angliszki eroplanai bombardavo žymias 
vietas Vokietijoj o ypatingai ant Meinheim kur 
radosi visokios kemikaliszkos dirbtuves. Tame
užklupime badai Anglikai naudojo 300 eropla- ( ■;• ■ * lt, 
nu kurie numėtė apie 40,000 liepsniniu bombų.

Skerdyne 100,000
Serbu Per Vengrus

Washington, D. C. — Jugo
slavijos ministeris, Konstantin 
Fotitch, inteike valdžiai doku
mentą kuris parodo bjaurybes 
papildytas per Vengrus ant 
Serbijos gyventoju kur iszsker- 
de daugiau kaip 100,000 vyru, 
moterių ir vaiku. Vengrai pa
pildė tekias baisenybes kad net 
žmogaus protas negali suma
nyti kad žmones taip baisiai 
vieni kitus kankytu ir su jais 
taip pasielginetu.

Tame dokumente ministeris 
aprasze kaip Vengrai padegi
nėjo gyventoju namus su ku
riais sudege žmones, apipleszi- 
nejo kromus o Saboticijoj stu
dentai ir vaikai buvo statomi 
glitoms prie mokyklų ir suszau

dyti o vyrus ir moteres, kuriuos 
nužiurinejo už sabotažą, išzve- 
že in Palato ir ten likos suszau
dyti.

Vengriszki kareivei užklup
davo ant merginu ir net ant de
szimts metu mergaieziu, kurias 
žveriszkai sužagejo kad net 
daugelis isz tu mergaieziu mi
re nuo tuju bestijų subjaųrini- 
mo.

Teisingos Teisybes

— Daugelis moterirryba to
sios nuomonei, kad visi priete
mai josios vyro pavydi jam 
paczios.

— Ir su melu ir teisybia 
gali pereiti visa svietą bet tik
tai siu teisybia galėsi sugryžti 
o su melu niekad.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
mis dienomis atėjo pas ikamiso- 
riu maisto net 38 mergaites ku
rios melde kamisoriaus kad 
joms duotu pieno del j u vaiku. 
Viena isz ju taipgi apreiszke 
kad Francijoj nesiranda užtek
tinai pieno del vaiku bet viena 
lisztvirkele kokio tai Vokiszko 

daro tik-niekszai. Jeigu gali ka- virszininko kas diena maudosi 
me -žmogų suszėlpti tai daryk 50 kvortose pieno ir daug kitu

Kas Girdėt
Jeigu kam padarei gerai, tai 

tuom neiszsikalbek jam ir 
priesz nieką nesigirk nes taip! 
J______ • 1___ 1 T*'..- U., '

taip, idant tavo kaimynas apie 
tai nežinotu o busi vertas dide
les garbes nes geri tavo darbai 
vis iszeis in virszu be tavo pa
sigyrimo.

panasziu atsitikimu huną pa
pildyta per Vokieczius okupuo- 
toj Francijoj.

| e n A marilzne Gynimo Komandos Ir Pirmosios Armijos1^1™ isale'istn suvaržymu
rllllvl lilVd c . 1 v. • 0 X 1 • ,ir parėdymu ju Korpusu Šri-Sztabo Vieszuju Santykiu Skyrius
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UŽSMAUGĖ SAVO
KŪDIKI

Kad Tasai Už Daug 
Verke

KAMBARYS 907, FEDERALIS PASTATAS, 90 CHURCH 
STR., NEW YORK CITY. PIULKININKAS-LEITEN- 

ANTAS E. J. F. GLAVIN, INPAREIGUOTAS 
KARININKAS, TELEFONAS: 

BARCLAY 7-4810.

1. Leitenantas-—Generolas

ežiu.
3. Gynimas Amerikos ir 

Jungtiniu Tautu prekybos nuo 
nuostoliu ir sunaikinimo isz 
prieszo puolimo ir apsaugoji
mas musu pakraszeziu nuo 
prieszo veiksmu palei Atlanto 
ir Inlankos jusu pakraszezius,

valstijų gubernatoriams nTSSht 
tri-ct of Columbia I^omisijonįe- 
riui, specialiai yra reikalauja
ma kad valstijų ir miestu poli- 
cija ir kiti valdininkai bei ci
viliai, valstijose, kurias apima 
szi proklamacija, padėtu in- 
staigoms inpareigotoms vykin
ti gyvenimas reikalaujamu^ 
suvaržymus, praneszdami joms 
vardus ir adresus visu asmenų,

Szim-et ant ukiu darbininkai 
yra labai reikalingi isz priežas
ties instojiino in kariuomene 
daug vyruku o prieik tam ir ge
ri uždarbeh Lietuvei apie lau
ko’-darbus labai gerai supran
ta, tai neturi -ko bijotis o de- 
szimts kart gėriau iszlaimetu 
negu fabrikuose arba po žeme. 
Daug ūkininku sziadien jeszko 
darbininku) prigialbeti jiems 
ant ūkiu.

Beveik visose Lietuviu para
pijose užžydejo szventas paika- 
jus ir gal Dievas duos kad ne
trukus visi įkliksmai per laik- 
raszlczius gala augs. O del ko? 
Del to, kad kunigai darbuojasi 
drauge su parapijonais o para- 
pijonai su kunigais. Taip turi 
būti!

'■ (..^Priežodis saiko: “Kaip dan
guje taip ir ant žemes.” — Ar- 
ęi ir danguje toki nesupratimai 
r ergelei atsiprovineja kaip 

ant žemes ? Sziadien vieni kitus 
žudo be miėlaszirdystes. Jeigu 
tai butu teisybe tai vargingam 
ir teisingam žmogui nebutu pa- 
siilsio ateinaneziam gyvenime 
nes ir ten komunistai ir progre- 
sistai neduotu jiems ramybes.

Kiek tai kartu ‘žmones sueina 
ant draulgiszlku susirinkimu, 
kliubu ir szokru, po tam Ang- 
lisžkuose iaikraszcziuose garsi
na apie toki susirinkimą, kad 
jame dalyvavo Dora, Elsie, 
Tessiė, Grace, Pearl ir pana- 
sziai.” Isz tuju vardu negalima 
dasiptast kokios jos tautos: ar 

* Žydelkaites ar Lietuvaites nes 
pravardes taip sukraipytos kad 
sunku dasiprast kokios jos tau
tos.

Stebėtina kad Lietuvaites 
permaino savo gražius Lietu- 
viszikus vardus o Amerikonkos 
nesisarmatina vadintis: Eliza
beth, Dorothy, Mary, Rozalija, 
ir 1.1.

Jau laikas suprasti savo kvai- 
lybia nes tokius vardus kokius 
priima sau musu Lietuvaites, 
naudbja tik paleistuves, kurios 
sarmatinasi terszti vardus savo 
patronu ir priima kokius ten 
iszkraipytus vardus.

Kas bus už szimto metu ?
Žiaunai ir mokyti žmones sa

iko buk mete 2042 nebus senu 
moterių! 50-metines moterėlės 
iszrodys kaip 25-mietincs, dings 
visokios ligos nuo virszunes že
mes, kosmologija perdirbs mo
terių riaukszletus veidus ant 
patogiu ir minksztu, moterių 
veidelei iszrodys kaip rožes 
borva — tikros lelijėles.

O kaip iszrodys namine gas- 
padorysta 2042 ? Bus kitokia ne 
kaip sziadien.

Kukne bus inrengta tik elek
triku, maistas bus pagamintas 
isz piiu'liu, nereikes plauti to- 
rielku nes bus padarytos isz 
popieros kuri iszrodys kaip 
porcelena, po kožnam sunaudo
jimui galima jas sudeginti ir 
naudoti czystas.

Moteres neszios kitokias dra
panas ne kaip sziadien nes dra
panos 'bus padirbtos isz popie
ros kuri iszrodys kaip puikiau- 
s-es szilkas su karunkelems. 
Tieji parėdai bus taip pigus 
kad kožna vakara poniute nu
mes savo drapanas in pecziu ir 
persiredys in naujas.

Galima tikėtis 'kad 2042 me
te užeis geresni pagerinimai 
gaspadorysteje, pasidaugins 
skaitlius apsivedimu ir bus ge
resnis szeimyniszkas gyveni
mas. Vaikai, kurie gims tame 
mete, džiaugsis kad negime 
szimta metu adgal.

Kas isz tu visu smagumu ir 
pagerinimu kad mes vargszai 
to nesulauksime ir kirmysime 
po žeme o ateinanezios gentkar- 
tes isz mus juoksis kad buvome 
netikel'eis ir nieko nežinojome.

Philadelphia, Pa. — Ana die- Hiigh A. Drum, Rytu Gynimo 
na likos apkaltinta Mare San-1 Komandos ir Pirmosios Armi- 
ders, kuri užsmaugė savo ketu- jos vadovaujantis generolas, ei- 
riu menesiu amžiaus kūdiki, nant Karo Departamenta in- 
Motina prisipažino buk kūdiki 'strukcijomis, sziadien isžleido 
už tai užsmaugė kad jis verke prcklamacija skeibianezia Ry- 
diena ir nakti neduodamas mo- tu Gynimo Komandos apima- 
tinai jokio pasilsio. Motere li
kos nubausta ant deszimts 
tu in kalėjimą.

Turi Szeszis Simus

me-
ma plota, in kuri ineina sritys 
nuo Maine iki Florida imtinai, 
kaipo Militarine Sriti, pava
dinta Rytu Militarine Sritis.

2. Proklamacija skelbia, kad 
Amerikos ir Jungtiniu Tautu

KariuomenejC l r <vb( S apsauga nuo prieszo
 [puolimo ir naikinimo, reikalau-

Rhinelander, Wis. — Mat ja veiklios kontroles dirbtino 
Sunderland, gy venantis mieste- apszvietimo pagal visa Atlanto 
lyje Lel'ican, turi sziadien sze- Inlankos pakraszti ir krasz- 
szis sūnūs kariuomeneje kurie 
tarnauja Dedei Šamui jau 
kokio tai laiko. Visi turi 
22 lyg 34 metu.

nuo
nuo

Jau Ir Tėvui Nebus Va
le Nubaust Savo Vaika

St. Louis, Mo. — Naszle, Ona 
Miller, 38 metu motere, liepa 
aresztavoti savo 80 metu tęva 
už sumuszima jos. Senas tėvas 
teisinosi priesz suda kad jis, 
kaipo tėvas, turi tiesa nubausti 
savo nepaklusnia -dukrele sa
kydamas buk ji priimdavo pas 
save draugus su kuriais turė
davo gerus laikus ir iszikelinejo 
nakties laike triukszmus kad 
jis negalėjo užmigti. Sudas ne
paisė ant jo iszsikalbejimo ir 
nubaudė senuką ant visos pa
ros in kalėjimą. Senukas, apsi- 
veilke-s, nuėjo atpakutavoti už 
nūbaudima savo dukreles, 
tau laikai!

Tai

Kokis tai žmogelis isz EI Pa
so, Tex., iszrado nauja būda 
kaip neszioti ilgai czeverykus 
po nukvarbavimui padu su 
kvarba tris kartus. Jis tvirtina 
buk czeverykus, taip nukvar- 
buotus, ilgai -galima neszioti 
nes jis pats neszioja czeverykus 
tris metus po nukvarbavimui 
du kartus ant meto... Vertėtu 
iszbandyt tojo budo sziame lai
ke kada czeverykai taip pa
brango. Bet kokia kvarba jis 
naudoja tai to nepasake.

Žiurkes Apgraužė
Serganti Žmogų

SKAITYKIT

New York — Gulėdamas per 
ketures dienas drėgnam skiepe, 
kuriame radosi keturi colei 
vandens, sirgdamas nuo prie
puolio, Amos Sanders, 62 me
tu amžiaus, likos surastas per 
džianitoriu tojo namo drauge 
su palicijantu.

Kada ji užtiko, buvo apalpęs, 
jo kūnas buvo kaišei apkan
džiotas per žiurkes kuriu rado
si -daugybe skiepe, jo kūnas ra
dosi tik kelis colius nuo van
dens. Serganti žm-ogu užtiko 
vaikai kurie siautė aplink skie
pą. Nelaiminga žmogų nuveže 
iii ligonbute -bet kaip rodos jis 
mirs.

Jeigu reikėtų išzpildyt palie
pimą'- prezidento1 Roosevelt o 
kad priskubint kariszkus dar
bus ir būtie tinkamai pasiren
gia. ant nevidono tai Ameriko- 
niszki pramoninkai turėtu nu
leisti ant vandens du naujus 
laivus kasdiena, viena tanka 
kas septynes miliutas ir kas 
asztuones minutas viena ka- 
riszka traka. Eroplanu dirbtu
vėse 1941 mete dirbtuves turė
jo 193,000 darbininku o mete 
1943 turės 1,392,000 darbinin
ku kurie ketina iszdirbinet po 
viena eroplana kas szeszes va
landas. Dede Šamas nemiega ir 
pasirengineja ant apgynimo sar 
vo vaiku prigulincziai. - -

PLATINKIT!
Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
-----------------------Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA...
/ \ Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c

Isz Paryžiaus, Francijos atei
ną ‘ vis akyvesnes žinios. Szio-
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to gilumoje nepertoli nuo to 
pakraszczio. Tekios kontroles 
tikslu proklamacija patvirtina 
visus keturiu Sricziu Korpusu 
Vadovaujancziu Generolu jau 
iszleistus suvaržymus ir parė
dymus visoj Rytu Militarineje 
Srityje.

3. Generolas Drum nori pa
brėžti kad vienintelis suvaržy
mas, paskelbtas jo iszleistoj! 
proklamacijoj l'ieczia tiktai ap- 
szvietimo -kontrole. Szi prokla
macija neskelbia ir neinsako 
nei jokios evakuacijos. Ji neuž
deda jokiu suvaržymu ant ci
viliu gyventoju, pilieeziu ar 
svetimtaueziu, iszskyrus ap- 
szvietimo kontrole. Teisingumo 
Departamento taisykles ir pa
tvarkymai apie prieszu szaliu 
svetimtaueziu užsilaikymą ir 
kontrole palieka pilnoje ir vi- 
siszkoj-e galioje.

Vieszas Skelbimas Nr. 1
In

Maine, New Hampshire, Ver
mont,
Island, Connecticut, New York, 
New Jersey, Delaware, Penn
sylvania, Maryland, Virginia, 
North Carolina, Soutr Caroli
na, Georgia, dalies Forida vals
tijos ir District of Columbia.

Kadangi einant Karo Depar
tamento parėdymais isz 1941m. 
Gruodžio 20 d., ir 1942m. Kovo 
18 d., ta kontinentaliu Jungti
niu Valstijų dalis, kuri randa
si in rytus nuo sekamos linijos: 
Ohio—Pennsylvania siena, W. 
Virginia—Pennsylvania siena, 
W. Virginia—Maryland siena, 
Kentucky—Virginia siena, Te
nnessee—Virginia siena, Tenn
essee—North Carolina siena, 
Tennessee^—Georgia siena, Al
abama—Georgia siena iki jos 
susijungimo su Florida o nuo 
ten in pietus palei Apalachico
la Upe, buvo paskelbta Rytu 
Gynimo Komandos sritimi po 
mano vadovybe; ir

Kadangi Ekzekutyviu Dek
retu isz 1942m. Vasario 19 d., 
Nr. 9066' Jungtiniu Valstijų 
Prezidentas ingaliojo ir nurodė 
Karo sekretorių ir jo karts nuo 
karto skyriaus Militarinius Va
dus, kada tik jis ar jo skirti va
dai ras reikalinga ar pageidau
tina imtis tokiy žygiu, paskelb
ti militarines sritis tokiose vie
tose ir tokio ploto, kaip jis ar 
atitinkamas Militarinis Vadas 
gali nustatyti, suteikiant to
kiose srityse galia pagal Ekze- 

]kutyvio Dekreto parėdymą; ir 
Į Kadangi Karo Sekretorius 
1942 m. Balandžio 22 d., pasky-

gyventojus valstijose

Massachusetts, Rhode

Militarini Vada vykinti parei- reikalauja veiklios kontroles T_  __ -
gas ir imtis atsakomybes pagal dirbtino apszvietimo visais tais) kurie, yra manoma, nesilaiko 
minėtąjį Ekzckutyvi Dekretą paikraszicziais ir kraszto gilu- reikalaujamu suvaržymu ir; 
toje Jungtiniu Valstijų dalyje, ^moje nepertoli nuo pakraszczio.1 teikti joms visas kitokias im 
kuri ineina in Rytu Gynimo,Tokios kontroles tikslu iszleis-1 formacijas, kokiu jos gali pa- 
Komanda ; ir Ifį suvaržymai ir parodymai ke- reikalauti. '

Kadangi Rytu Gynimo Ko-turiu Generolu Vadovaujancziu! 8. Viena szios proklamacijos 
mauda, apima penkiolika vals- SricziuKorpusams sziuomi yra kcpijatuributiiszkabintapub- 
tiju, dali vienos valstijos ir Dis-į priimami ir skelbiami, kaipo likai susipažinti kiekviename 
triet of Columbia, kur gyvena dalis szios Proklamacijos. Sri- Selective Service Local Board; 
milijonai lojaliu Jungtiniu Vai-' ežiu Korpusu Vadai yra pa-J kiek vienoje Paszto instaigoje; 
stiju pilieeziu ir szimtai tuks- Į skirti veikti kaipo instaigos in- j kiekviename Teisme ; kiekvie- 

' galiotos leisti suvaržanezius 
parėdymus tai kontrolei pra
vesti.

4. Sužinus nesilaikymas to
kiu suvaržymu ar parėdymu isz 
svetimtauCzio kilusio isz prie
szu szalies, arba pakartotinas 
nesilaikymas ju isz apsileidi
mo, dar-gi jeigu jis butu ir ne- 
sužinus, duos pagrindo' isztre- 
mimui, intarnavimui arba kelti 
bylai; panaszus nesilaikymas 
isz .puses kitu asmens kilimo ne

■ isz prieszo szaliu, įduos pagriii- 
• do iszdangenimui arba bylos
■ iszkelimui.
! 5. Niekas szioje Proklamaci-
■ joj neturi būti aiszkinama, kai

po pakeieziantis Teisingumo 
Departamento pareigas ir atsa
komybe, iszeinanczias isz Pre
zidento Proklamacijos isz 1941 
m. Gruodžio 7 ir 8d., ir lieczian- 
czias ingyvendinima taisyklių 
ir parėdymu apie svetimtau
eziu isz prieszu szaliu užsilai
kymą ir kontrole arba ir kitas.

6. Sricziu Korpusai Rytu Mi- 
litarinej Srityj, kiekvienas sa
vo ypatingoj veikimo sferoje ir 
tokios federalines, valstijų, 
municipalines ir vietos instai
gos, 'kokias Ryty Gynimo Ko
mandos Vadovaujantis Gene
rolas su tu instaigu sutikimu 
rass reikalinga karts nuo karto 
paskirti, sziuomi yra paskiria
mos imti agentūromis, kurios 
seka suvaržaneziu parėdymu 
nuostatu ingyvendinima, ly
giai, kaip ir tu parodymu ku
riom jo vėliau bus iszleisti. To
kios agentūros, Rytu Gynimo 
Komandos Vadovaujanczio Ge
nerolo derinamos, turi teise 
vesti tardymus ir tyrinėjimus, 
reikalingus tiems parodymams 
ingyvendinti.

7. Pagal pareiszkimus, pada
rytus Rytu Militarines Srities

stiju pilieeziu ir szimtai tuks 
taneziu asmenų, kurie dar nėra' 
Jungtiniu Valstijų piliecziai, 
bet kurie taip pat yra lojalus; 
ir

Kadangi tos dideles dalies 
musu kraszto gyventoju, gyve- 
naneziu Rytu Gynimo Koman
dos srityje, ekonominis gyve
nimas turėtu būti tiek mažai 
paliestas, kiek tai yra suderi
nama su kraszto Gynimo ir vi
dujinio saugumo reikalavi
mais; ir

Kadangi Rytu Gynimo Ko
manda apima visa Atlanto pa
kraszti ir dali Inlankos pa- 
krasziczio ir savo geografine 

i padėtimi yra ypatingai iszsta- 
tyta in puolimo pavoju ir, ta
rno sanryszyj, yra iszstatyta 
sznipinejimo ir sabotažo pavo
jui! o todėl reikalauja imtis mi- 
litariniu priemonių, apsaugo- 
janeziu nuo tokiu prieszo ope
racijų ;

Todėl, Dabar, Asz, Hugh A. 
Drum, Generolas-Leitenantas 
Jung. Valstijų Armijos, einant 
man Prezidento Jungtiniu Val
stijų ir Karo Sekretoriaus su
teikta galia ir mano, kaipo Ry
tu Gynimo Komandos Vado
vaujanczio Generolo ir Pirmo
sios Armijos Vado galia ir tei
sėmis, inpareiguotas ginti Ry
tu pakraszezius, skelbiu ir pra- 
neszu kad:

1. Dabartinis padėjimas rei
kalauja, kaipo militarine- bute- 
nybe, insteigti Rytu Gynimo 
Komandoje esaneziose terito
rijose, kontinentaliu Jung. Val
stijų ribose, Mil’itariniu Sricziu 
ir tuo tiksiu asz sziuomi skel
biu visa keliolikos valstijų teri
torija. Jungtinėse Valstijose, 
kuri randasi in rytus ir in 
sziaures rytus nuo vakarines 
Rytu Gynimo Komandos sie
nos, inskaitant in ja valstijas 
Maine, New Hampshire, Ver
mont, Massachusetts, Rhode Is
land, Connecticut, New York, 
New Jersey, Delaware, Penn
sylvania, Maryland, Virginia, l 
North Carolina, Soutr Caroli
na, Georgia, Floridos valstijos 
dali ir District of Columbia, 
kaipo Militarine Sriti in vadi-| 
narna Rytu Militarine Sritis,! 
kaip parodyta žemelapyj.

2. Rytu Militarines Srities 
administraciniai paskirstymai 
in mažesnes sritis, tikslu su-Į 
stiprinti szio sztabo iszleistu 
suvaržymu ir parėdymu veiki
mą, yra esantieji sricziu Kor
pusai, būtent: Pirmo Korpuso 
Sritis su sztabo buveine Bos
ton, Massacrusetts; Antro Kor
puso Sritis su Sztabo buveine 
Governors Island, New York; 
Treczio Korpuso Sritis su Szta- 
bu Baltimore, Maryland ir Ket
virto Korpuso Sritis su Sztabu 
Atlanta, Georgia. Tu minėtųjų 
Korpusu vadai yra inpareiguo-

re žemiau pasirasziųsi kaipo ii imtis atsakomybėn už ingy-

Į 8. Viena szios proklamacijos

noj miesto valdyboj Rytu Mili
tarines Srities teritorijoj. Pa
pildomos proklamacijos, pra- 
nesizimai suvaržymai ir parėdy
mai bus leidžiami szio Sztaboį 
pagal reikalą. Kopijos tu pa
pildomu proklamacijų, prane* 
szimu, suvaržymu ir parėdymu; 
bus vieszai paskelbti ir priei
nami susipažinti kiekviename 
Selective Service Cocal Boar- 
de; kiekvienoj Paszto instai- 
goj, kiekviename Teisme ir 
kiekvienoj miesto valdyboj Ry
tu Militarines Srities teritori
joj. Kiekvieno asmens, kurs 
randasi Rytu Militarines Sri
ties teritorijoj, yra paeiga susi
pažinti su kiekvienos prokla
macijos, pranešzimo, suvaržy
mo ir parėdymo turiniu, kurie 
bus iszleisti szio Sztabo.

Visuomeniniai nusiteikusiu 
ir patriotiniu laikraszcziu pa- 
gciba, periodiniu leidiniu, ra
dio ir ikitui visuomenes infor
mavimo instaigu Rytu Militari- 
nej Srityje yra rimtai praszo- 
ma ir su pasitikėjimu laukiama 
kad. jie . skelbs isztisai ir. mato
moj vietoj szita proklamacija 
ir kiekviena proklamacija, pra- 
neszima, suvaržymą ar parėdy
mu, iszleistus szio sztabo da
bartinei Proklamacijai papil
dyti.

H. A. DRUM, /j
J. V. Armijos Generolas 

Leit. Vadas.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.
S20 W. Centre St., Mahanoy City

JOHN KOVAL
KVIETKININKAS

Kvietku Del Visokiu Pareikalavimu

Už Žemiausias Prekes

Sutaiso Dailius Bukietus Del

Vestuvių, Ligonbucziu, Laidotuvių, Kapinu Ir T. T.
Telefonas 764

616 W. Centre St., Mahanoy City, Pa
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likusių, jppzkęjp, Ąntgijp. Įnigu niekai gyvenimas. Kad si o vejų-lauke digta^vyras, alT- 
.' Kada sziaip ir taip apie An-‘duoda labas dienas Lapukui ir,cietiszkųi j ‘ p$si'Į-edts, ;l<ųris 
‘ ' 1 1 ' j , . ,pį17nįaus szluostesi aszaras. Toje valan-^

' I ‘ j galo d oje kada senis suriko: “duo- 
jiszskaite jog suvis Mariukes kie laiszkus”, tasai žmogus in- j 

'žengė per duris in grinezia ir(

jiris 
tana kalbėjo, paregėjo isztolo’kad paikas 'buvo jog pirmiaus szluostesi aszaras. Toje valau-( 
žmidnes, neszanczius pamaži ke- netraukė in svietą. Ant 
turis isz ugnies isztra aktus ug-' 
nagesius. Tarp ju buvo ir dra-Į nenori.

Tarp tokiu tai žmonių gavo
si ir musu Antanas. Sėdėjo jam 
galvoje Mariukai duotas įpriesz 
aibroza ‘žodis, buvo nuliūdęs, 
vienok savo dinsta pildė prigu- 
lincziai.

Isz pradžių visi juokėsi nes 
jis nepliovojo ir nuo tokiu sza- 
linosi o ypacz nuo stiklelio, po 
miestą nesivallkiojo ir kad ne 
ugnis tai in miestą akiu nebūtu 
parodęs. Bet kada mieste ugnis 
pasirodydavo, tai Antanas pa
rodydavo ka gali; ne viena kar
ta jo draugai tarp saves girda
vo jo 'drąsą o kaip rodos ir ka
pitonas jo gerus darbus turėjo 
užsiraszes nes tankiai gyrda- 
mas sakydavo:

— Gerai, vaike, gerai!
Taip perejo metai. Tame lai

ke parasze Antanas laiszka in 
savo kaima pas Grigalių ir Ma
riute nes pats kiškuti mokėjo 
raszyt. Tame laiszke dekavojo 
u'ž auginimą, parasze ir tai, jog 
isz geros valios pristojo prie 
ugnagesiu paliko nes nenorėjo 
laukt kad isz priežasties Lapu
ko butu paimtas in kariuomene 
ir ikasžin kur nuvarytu. Baig
damas savo laiszke, liepe pasa
kys Lapukui kad jam už tai ne
dovanos. Paraszes laiszka isz- 
siunte ir koki tai laika buvo 
linksmas... Mislijo jis, jog už 
asztuoniu metu atsitarnaus ir 
sugrysz in savo gimtines szali 
su medalikui. Taip-gi jog Ma
rinka jo palauks ir tada gaspa- 
doriaus su padėjimu Dievo. Da 
ir apie kitokius daigtus Anta
nas mislijo. Mislijo ir apie tai 
jog neužilgio gaus nuo Griga
liaus laiszka kuriame apie vis
ką dažinos bet Antanas ant 
tuszczio lauke. Ir perejo visas 
antras metas ibe jokios atmai
nos. Per ta laika nemažai atsi
tiko ugniu o Beržulkas visur bu
vo pirmutiniu. 0! tiktai prie 
gesinimo užmirszdavo apie sa
vo rūpestis, kurios ji vargino.

Viena karta buvo ugnis ant 
Žydiszkos ulyczios kur ugna- 
gesiai turėjo nemažai darbo.

Iszgelbejo 'daugeli o Antanas, 
pagal savo 'būda, buvo pirmu
tiniu o labiausia ten kur ne vie
nas negalėjo gautis o jis ėjo.
Vienam daigte, paszalyje, kir

to su kirviu siena, tame pribė
ga prie jo Žydas ir meta ranko
ve su pinigais rodydamas kad 
vienam, apsiaustam liepsnos 
iriame randasi jo suln'us.

— Daug-galingas kareivi! 
Kaip vadiniesi? — paszauke 
Žydas,’ kada isizneszte jo kūdiki 
isz liepsnų — asz noriu žinot, 
kaip vadiniesi.

— Vadinuosiu ugnagesiu ir

prie kaltes prisipažino.
— 0 tu rakali! — tarė kapi

tonas su juoku: — netikusi 
žmogų vakar isztraukiai isz 
ugnies už ausu kaip isz peklos.

— Ne žmogų, ponas kapito
ne bet maža Žyduką, kuris vi
duryje deganczios stubos prie 
maiszo pinigu kaip diele prili
pęs buvo o negalėdamas maisza 
pakelt, norėjo sudegt.

Visi pradėjo juoktis; kapito
nas invates isz Antano prisi juo
kės paklauso, ar žino kaip isz- 
rcdo unter-aficieriaus tresas 
arba medalis — ir tai pasakęs, 
pakabino jam ant krutinės un- 
ter-aficieriszkus tresus, pas
kui atkiszo rankove su pinigais 
ir prasze Antano kad priimtu.

Antanas labai nudžiugo bet 
ne isz pinigu nes ju nenorėjo 
tiktai isz to, jog gal neužilgio 
savo Mariuką pamatys.

— Imkie, paikas daigte, asz 
tau liepiu.

— Ponas kapitone! liepkie 
nuo bokszto nuszokt tai nu
salsiu bet pinigu neimsiu nes 
jusu žodžiai didesne nagrada 
ne kaip maiszas pinigu ir vi
sas Žydo turtas.

Pinigus iszdalino tarp visu; 
vaikinai saviszkai uže o kožna 
czerka gerdami, gere už Anta
no sveikata.

* * *
Ir vėla perejo metas. Bet me

tas nubosta praleist per kuri 
tai laika visokios atmainos su 
žmogum atsitinka. Galėjo Ber
nukas ir apie viską užmirszt 
bet ar užmirs'zo? Atsiženklines 
nuo kitu vyriausybių, Antanas 
da labiaus ėmėsi prie pildymo 
savo dinsto idant da geriaus 
kapitonui patikt. Pas Mariuku 
vėla gromata parasze, danesz- 
dam'as apie savo pasivedima ir 
kad apie ja neužmirszta. Bet 
ka? ir vėla antraszo negauna.

Viena karta, net prie pabai
gos trecziu metu tarnystes, ne- 
sze nuo kapitono pas pulkau
ninką įgromata., tame sztai pa
sitinka su pažinstamiu isz to 
kaimo ūkininku, isz kur pats 
paėjo. Szirdingai pasisveikino, 
nuėjo abudu in karcziama ir 
ten ilgai prie vyno stiklelio kal
bėjo.

Nuo to laiko, da buvo labiaus 
Antanas nulindęs.

Bet kaip priežodis sako: “lyg 
toliai kruzas vandeni neszioja, 
pakol ausis nenumuszta. ”

Viena karta apsiautė viena 
dali miesto liepsnos, kur ugna- 
gesiai turėjo daug triūso o ku
rioj tai ugnyj nemažai pražuvo 
ugnagesiu o ant tuszczio tarp

sus Antanas. Pasirodė jog jis I Ant tos sopulingos žinios, kas pakol visi atsilkvotejo, jau tas 
turėjo nulaužta koja ir kėlės dėjosi su Mariuką, to negalima vyras laike su viena ranka už 
žaizdas galvoje. Vos gyva ji(apraszyt; Lapukas tuom laik sprando Lapukų o su kita ran-j 
nunesze in ligonbute kur už po- isz paniūru žiurėjo, kada Gri-'ka pakele nuo žemes mergina. Į 
ros menesiu likos iszgydintu. galius .laiszka pakavojo o pa-l — Tai asz, Mariuk, asz, An- 
Iszgijo suvis ir tiktai kelis mutes kad už abrozo užkiszo,'fanas Beržukas, apie kuri nuo- 
ženklus turėjo ant kūno ir tru- nematant paėmė, in kiszeniu iii-.jlatos sapnavai; ar nžmirszai
puti szlubavo, per ka jau ant side jo ir ėmėsi prie raminimo mane?

gana!
— Nu, as norlri žinot, keip 

prhavarrde?
— Eikie, Žyde, po kvarabu!... 

— ir pabėgo Antanas in kita 
daigta. Bet Žydas nenuėjo po 
kvarabu: Žydas ant rytojaus 
nuėjo pas kapitoną, papasako
jo apie viską ir prasze kad pa
rodytu ta ugnagesi del kurio 
galėtu padekavot ir atiduotie 
ta rankove su- pinigais, kuria 
jis vakar su koja nuspyrė.

Iszejas tada kapitonas ant 
piemo pas savo armija, paszau
ke neva rustai:

— Katras isz jus vakar no
rėjote turtinga Žydą nusiunst 
po kvarabu ?

— Niekai bus, — pamislijo 
Antanas, vienok isz glitos isz- 
ejo ir kaip Striūna stovėdamas,

Pas Kromininke

Atfcegias vaikutis in kro- 
ma, praszo ant bargo švara 
arbatos ir pasakė, kad moti
na ateis ir užmokės.

Kromininks:— Kad mes 
czicnais bargo neturime.

Vaikas:— Kad asz bargo 
nenoriu, tiktai arbatos.

ugnagesio netiko o už savo ge
ra služba apiaike medali ir pa
skirta alga nuo ciesoriaus lyg 
smert.

Antanas, aplaikes atstaukos 
popieras ir bažnyczioje malda 
pasidrūtinęs, pripirko visokiu 
dovanu del Mariulkos ir jos tė
vo ir trauke su medaliu ant 
krutinės in savo gimtines szali. 
Tegul sau Antanas szlubuoda- 
mas keliauja namon o tuo laik 
dirstselelkime in Grigaliaus 
grinezia, kas ten dedasi.

* * *
Kada Antanas pamėtė kai

mą, susijudino visi kaimo gy
ventojai. Žinoma jog Lapuka 
ka tik neprakeiike. Stengėsi ko
kiu nors budo ji atsikratyt. 
Mariuku nuolatos verke. Tame 
diena per diena bego ir visaip 
per ta laikų atsitiko o Lapukas 
apie viską sznipinejo mislyda- 
mas kad kokiu nors budu pra
dėt apie Marinka suktis.

Viena karta, kada visi baž
nyczioje buvo ant Sumos, at
slinko ir jis in bažnyczia ir, 
kaip avinėlis vilko kailyje, at
siklaupė, muszesi in krutinę ir 
jo lupos krutėjo; tartum kirmi
nas jo szirdi grauže ir, rodos 
prižadinėjo priesz Dieva papro- 
va gyvenimo. Tarp musu žmo
nių yra tas, jog kada pamato 
viena ndkeneziama žmogų baž- 
nyczioj meldžiantis, ypacz in 
krutinę muszantis, tada apie 
visus nusidėjimus užmirszta.

Taip buvo ir su Lapuku. Ka
da ir kita Nedelia pamate baž- 
nyczioj in krutinę muszantysi o 
iszejusi einant tiesiog namon o 
ne in karcziama, tada žmones 
pradėjo Lauka laikyt už gera 
žmogų. Ta Nedeldieni nuėjo 
niekadejas pas Grigalių kur 
verke ir labai gailavo Antano... 
o kada del suėjusiu kaimynu, 
akyse Mariukos, pradėjo Die
vutis jog Antana sujeszkos, 
pradėjo visi Lapuka garbavot. 
Tuojaus visi pradėjo ji girt jog 
iszmintingas ir geros szirdies 
žmogus, priek tam didžiai mo
kintas. Kada kaimynai gyre, 
pradėjo ir Grigalius vėla prie 
Lapuko taikintis. Tiktai Ma- 
riulka prijautė jame pikta žmo
gų ir pabėgo isz grinezios. Nuo
latos verke savo Antanėlio, kas 
sykis ndkensdama labiau La
puko.

Kada viena Nedeldieni sėdė
jo Mariuką su tėvu vakare prie 
vakarienes, inejo pas juos kai
mynas ir pagarbinęs Dievą pa
sakė kad buvo siunstas su rei
kalais Varszavoj kur pasitiko 
su Antanu ir kad turi laiszka 
nuo jo.

Marinka drebėjo kaip lape
lis ir žiurėjo in laiszka nes skai
tyt nemokėjo — turėjo laukt 
pakol Lapukas ateis. Kada La
pukas atėjo, padavė jam laisz
ka idant perskaitytu bet jam 
nesisekė isz pradžių. Vilkino 
gana ilgai, žiūrėdamas in laisz
ka o gal mislijo kaip meluot isz 
to laiszko. Ant galo pradėjo 
skaityt jog linksmai gyvena su 
draugais o gal ir nesugrysz su
vis ir tiktai praszo kad nusiun- 
stu pinigu nes Varszavoj be pi-;

Mariulkos.
Per puse metu paikino mer- 

'gina; tame sztai atėjo ir antras 
(nuo Antanuko laiszkas. Kada 
1 Lapukas vėla saviszkai per
skaitė perkreipdamas žodžius, 
tada suvis Antana subjaurino 
akyse Grigaliaus tiktai su Ma
riuką negalėjo nieką veikt nes 
jos szirdis buvo atiduota Anta
nui nes per Lapuka skaitytoms 
gromatoms netikėjo. Su asza- 
roms lauke Antanėlio. Lapukas 
vienok netinginiavo. Užsiunte 
ant merginos liežuvninkes bo
bas o kožna susirietus Lapuka 
gyre taip jog ant galo Mariukų 
davėsi prisikalbini ant suger- 
tu'viu.

Kada sugertuviu diena atėjo, 
susirinko visi kaimynai pas 
Grigalių. Marinka ta diena bu
vo la'bai nuliudus. Erne ja mo- 
teres tarp saves ir ramino kad 
butu linksmesne bet tas nieko 
negelbėjo. Mariukų sėdėjo 
kamputyje galva nuleidus, dū
savo ir nežinojo kas su ja daro
si. Apgirtęs Lapukas skraido 
po grinezia kaip kurkinas. Pri
ėjo prie Mariukos ir pagriebęs 
už rankos iszsitrauke in vidurį 
aslos, norint ta spyrėsi, ir jis 
liepe smuikini grajint. Mariukų 
nenorėjo szdkt tik puolė tėvui 
in kojas ir pradėjo melst idant 
neverstu už Lapuko tefket ir jog 
ji negali Antano užmirszt. Sake 
ji jog nuolatos apie ji sapnuoja 
ir jog Lapukas nuolatos meluo
ja o gal ir ne taip laiszkuose pa- 
raszyta kaip jis skaitė.

Senis net sudrėbėjo, dirste
lėjo Lapukui in akis ir paklau
sė apie laiszkus. Susimaiszes 
latras nežinojo ka atsakyt; su
murmėjo tiktai jog laiszku ne
turi.

— Meluoji! — suszuko senis, 
— nes pirmutini laiszka pavo
gei isz už abrozo o kita perskai
tęs insjdejai in kiszeniu... Duok 
szen tuos laiszkus! — dudorius 
perskaitys...

Kada taip pas Grigalių grin- 
czioje dėjosi, nuo puses adynos

— Ponas Antanai, užsmaug
si mane — knekszte Lapukas. '

— Ne, prakeiktas žalty, tuo
jaus tau atlyginsiu.

Podaficieras su puikiu szine- 
liu ir ant krutinės prisegtu me
daliu ir kryžium, laike vienoj 
rankoj Lapuka o su kita svei
kinosi su visais isz kaleinos. 
Mariukų balo ir raudonavo o 
jos linksmybes nepanaszu ap- 
raszyt.

Kada Lapukas pradėjo nuo 
Antano ranku juost, atleido ji 
ir turėjo prie visko prisipažint. 
Tada patiesė ant suolo ir pats 
savo ranka Antanas atrokavo 
ant jo sėdynės keletą desetku 
rimbu; paskui atidaręs duris, 
iszvede net ant ulyczios ir pasa
kė kad toje aplinkinėje nesival- 
kiotu daugiaus — ir tai pasa
kęs, stūmė in purvyną, kad net 
kelis kartus apsiragožiavo.

In tris saivaites atsibuvo pui
ki Antano su Mariukų vestu
ves, daug svecziu radosi, tiktai 
Lapuko nebuvo nes tas tame 
laike labai toli nuo to kaimo 
buvo.

— GALAS —

Motiniszka Meile Sura
do Savo Sūneli

Mrs. Henry Fecht isz Chi
cago, Ill., netikėjo kad jos 
sūnūs James butu dingės 
ant mariu kada laivas ant 
kurio jis plauke likos pa- 
skandytas per Vokiszka sub- 
marina. Su pagialba drau- 
guves ŪSO surado ji tolimo
je ligonbutej San Franciske, 
kur radosi su žaiduliu pe- 
cziuosia per szrapneli paleis
ta per submarina.

Greicziausiu Budų 
Kuriuo Gali Prisidėt

Laimėti Szia Kare

Rasztininkas adbego pas 
bankieri, szaukdamas:

— Mister Smith, musu ka
si j erius pabėgo su deszimts 
tukstaneziais doleriu!

Bankieris:— Paszauk tuo
jaus palicija, tegul taji vagi 
suima!...

Rasztininkas:— Bet, jisai 
pasiėmė su savim ir pono 
paezia.

Bankieris: — Geriau ne- 
szauk palicijos ir apie tai 
nieko nesakyk, nesigailiu pi
nigu, kad paėmė nuo AJies 
toki kaltūnai..,

Yra per pirkimą
Apgynimo Bonu ir Markiu,

SZIADIEN!

Skaitykite “Saule”

Artinasi Skullkino rinkimai, 
Kaiųdidatu iszrinkimai, 

Nekuriu musu br oi ei ei tvirtina, 
Ir visiems aiszkina, 

“Mes, brolei Lietuviai, 
’ Laikykimės padoriai, 

Palitikoje mus nenupirks, 
Judosziais mus nepramins, 
Su guzute ir alum szelauk, 
Ba jau buvo to per daug, 
Rinkime savo prietelius, 

Tik musu grynus tautieczius, 
Nežiurekim ant nieko, 
Ka kalba ant svieto. ’ ’

Bet kada Lietu vys kandidatu 
pastoja,

Tuojaus tie patys ji visaip 
aploja,

Visaip ant jo iszradineja, 
Visiką jam užmetineja, 
Kad in gerkles nepila,

Pakol ju neužpila, 
Su jais nedraugauja,

Ir nesebrauja.
Jeigu taip nuolatos 

posmausime,
Vieni ant kitu szauksime, 
Tai gero tarp mus niekad 

nebus, 
Niekad neiszriniksime savisz- 

kius in dinstus,
Tarp mus vien tik 

u’žvydejimai,
Ir visoki užmetinejimai, 

Tarp musu Lietuviu, 
Laike rinkimo politikierių.

* * *
Ana diena Luzerneje, vienam 

parke buvau,
Labai nusistebėjau, 
Kada invažiavau,

Kopūstus suuod’žiau, 
Ir deszreles mažas, 

Kepe beveik kožnas,
Visi szaulke:

“Hot dogis, nais dogis,” 
Pamislinau sau, kad tave 

dagis,
Priėjau prie vieno arbūzo, 

Kuris iszrode ant Prancūzo, 
“Gimi von,” paprasziau,

Ir labai nusistebėjau, 
Padavė man bulkute, 
Su raudona deszrute,

Pamislinau sau, 
Parodysiu asz tau, 

Deszras isz szunu daryti, 
Žmoniems in gerkle stumdyti. 

Mecziau jam in snuki, 
Pagriebiau gulinti kriuki, 

Iszbarscziau ‘ ‘dogius, ’ ’ 
Einu jeszkotį kitus.

Tik iszgirdau užpakalyj: 
“Alo, ava ja, baigali,

Ir Taradaika ezionais.” 
Tie, kurie burtus kalbėjo, 
Lietuviu prie ju stovėjo, 

Nekalbėsiu toliaus, 
Sėdau ant ‘ ‘ vipo. ’ ’

Vos man pilvas neiszlipo, 
Ėjo kaip mariu vilnis, 
Kaip pagedęs dviratis.

Tik žiurau, vienas pradėjo 
žakseti,

Delnais burna uždarinėti, 
“Hei mister, stop., stop,

Ai gona meik klap, klap.” 
Szaulke: “vai Dievyti, in

Skrantus važiuosiu, 
Jau ezionais daugiau neat

važiuosiu..’ ’ 
'Sulaikė vipa,

Raulas tuoj iszlipo, 
Pilvus, sųemia juokėsi visi, 

Raulas da ir sziadien žaksi.
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:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
---o---

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25<f o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

CAPNŪRIUCM---—. . M
Su 283 Naujai* Paveikslai* 

160 Dideliu Puslapiu
8 coliu ilgio - 5 coliu ploczio 

Pagerintas ir Padaugintas iss- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokia 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!5l ■

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines surado jo lavona in kėlės valan
das vėliaus. Szeimyna nesenei 
atsikraustė isz Gilbertono.

—• Petny ežioje Szv. Julijo- 
nes, kainikintines.

— Nedėliojo Sekmines.
— William Strouse, isz 

Williamsport, Pa., agentas po- 
pieros, lankėsi pas savo kostu- 

* merius ir prie tos progos atsi
lankė ir in redakcija “Saules”. 
Ponas Strouse yra vedos Lietu
vaite, duktere ponios Anettos 
Norkeviczienes, isz Williams
port, Pa., 'kuri yra szimt-pro- 
centine skaitytoja “Saules.”

— Szv. Juozapo parapijines 
mokyklos studentai rengia pui
ku programa ant užbaigimo 
mokslo, kuris bus laikomas Ne
dėlioję 14-ta d. Juniaus—Birže- 

■ lio, parapijos svetainėje, 7-ta 
vai. vakare. Inžanga 35 centai. 
Tikietai jau yra pardavinėja
mi.

Tai-gi, už keliu sanvaieziu 
visos mokyklos sustos ant va- 
kaciju. Studentai laikys pui
kius programas ant užbaigimo 
mokslo. Daugelis isz tuja, ku
rie užbaigs, inžengs iii augsz- 
tesnes mokyklas lavintis lo
baus moksle ir in kolegijas bet 
daugelis isz tuja turės stoti in 
kariszka tarnysta ir neturės to
sios progos lavintis augsztes- 
niam moksle.

—■ Norints oras buvo netin
kamas ir mažai žmonių balsaVo 
bet musu kongresmenas Fento- 
nas likos iszrinktas kaipo ir ki
nas likos iszrinktas kaipo kan
didatas ant kongressmono kai
po ir kiti kandidatai ant urėdu.

— Ana diena lankėsi Maha- 
nojuj ponstva Laureatas Milei, 
isz Minersville, Pa., ir prie tos 
progos atlankė redakcija “Sau
les” nes yra seni skaitytojai. 
Ponas Milius turi pąsekminga 
bizni Minersvillleje ir nesenei 
buvo atlankęs savo pusbroli 
Vincą Milių, Detroite, kaipo ir 
kėlės žymes vietas Kanadoje.

— Nedelioje, 24 d. Gegužio, 
atsibus Card Parte, Szv. Juo- 
zapo parapijos svetainėje, 8-ta 
vai. vakare. Pelnas eis parapi
jos naudai. Atsilankykite ir isz- 
laimesite gražu ‘praiza’.

— Panedelyje, Gegužio 25- 
ta d., vakare, vela atsibus už- 
temdinimas miestu arba ‘ black
out’ kuris prasidės 9:45 ir tesis 
iki 10:15 — per puse valandos. 
Užtemdinimas atsibus per visa 
Schuylkill pavietą.

Minersville, Pa. —■ Kareivis 
Vincas Milius, isz Fort Dix, N. 
J., lankėsi pas savo tėvus L. 
Milius, 303 N. Front uly. Vin
cas randasi medikaliszikam 
korpuse, yra užganadintas isz 
savo tarnystes ir džiaugėsi kad 
gali prigialbet Dedei Šamui lai
mėti szia kare.

Laimėjo Nominacija 
Ant Kongressmono

IVOR D. FENTON, M. D.
Isz Mahancy City, kuris lai

mėjo vėla nominacija ant Re- 
publikcniszko tikieto.

NUSIPIRKO SZEPA
UŽ DU DOLERIUS

Rado Joje S300

|Gerb. Kim. P. Mockus, 
Klebon. Liet. Parapijos 
Isz Coaldale, Penna., 
Kuris Apvaiksztinejo 
Savo Sidabrines Su
kaktuves 25 Metu In- 
szventinimo Ant Kimi- 

! gystes, Nedelioje, Ge

gužio, 17-ta d., 1942
Coaldale, Pa.— Praeita san- 

vaite, 17-ta d. Gegužio (May), 
czionaitine parapija apvaiksz-
tinejo savo 30-tas sukaktuves 
ir prie tos progos Gerb. Klebo
nas Kun. Pranteiszkus Mockus 
apvaiksztinejo savo Sidabri
nes sukaktuves 25 metu Kuni
gystes.

Isz įtos prgos ne bus proszali 
paminėti apie biografija arba 
gyvenimą kunigo Pr. Mockaus 
kuris yra labai akyvas ir ver
tas perskaitymo.

“Kunigas Mockus gimė Lie
tuvoje 1894 mete, ėjo in mokslą 
Lietuvoj ir inženge in dvasisz- 
ka seminarija Peters'burge 
(dabar Leningradas), Rusijoj. 
Užbaigęs dvasiszkus mokslus 
buvo paskirtas lankytis in to
limesni augsztesni mokslą 
bet Rusiszka Revoliucija tuom 
syk užbėgo, kada Bo'lszevikai 
atėjo in galybių ir konfiskavo 
seminarija ir akademija, todėl, 
buvo iniszverityitas ant kunigo 
per Arkyvyskupa Cieplaka 
1917 mete. Kun. Mockaus pir-

Pavojingas Darbas 
Szio Darbininko

$200,000 SURASTA

New York — George Thomp
son nusipirko' ant licitacijos se
na szepa kuri gulėjo tvarte nuo 
keliu metu už įkuria užmokėjo 
du dolerius. Kada ja parsivežė 
namo ir atplesze duriukes, ra
do joje 300 doleriu bumaszko- 
mis. Szepa prigulėjo prie miru
sio kokio tai Martino kuris mi
re apie penki metai adgal..... ..

Ubages Skarmaluose 
Surasta $1,950

Vyrai kurie užveda elek
triką ir kitus reikalingus 
darbus del vedimo kares, yra 
taipgi didvyrei kaipo ir ka- 
reivei. Szitas paveikslas pa
rodo viena isz darbininku ku
ris su džekhameriu gręžia 
skyles ant stataus kalno, kad 
ant jo užvesti elektrikini 
drata isz Shasta Prūdo, arti
moje San Francisco, Cal.

SHENANDOAH, PA.

— Leonardas Žemaitis, 4 S. 
Jardin uly., ana diena užbaigė 
augsztesnius mokslus Franklin 
kolegijoj Philadelphijoj su gar
be.

— Kazimieras Czerneviczius, 
49 metu, isz Lost Creek, randa
si Locust Mountain ligonbuteje 
kur gydosi nuo žaiduliu aplai-j 
kytu laike darbo Packer No. 2 
kasyklose.
t Jurgis Karbus, 252 Ohio^ 

avė., likos užmusztas ant vietos į 
anglių skylėje, Utarninke po 
piet. Juozas Leseviczius, jo bo
de, iszsisaugojo panaszios ne
laimės. Velionis paėjo isz Lie
tuvos, prigulėjo prie Szv. Jur
gio paralpįjos, paliko duiktere/ 
broli ir sesere.

Milwaukee, Wis. — Sziomis 
dienomis czionaitineje ligonbu- 
teje mirė sena, gerai žinoma 
ubage Diana Verner, 80 metu 
amžiaus, kuri badai mirė nuo 
bado. Daktarai rado jos skar
maliuose užsiūta 1,950 doleriu. 
Giminiu neatsiszauke paimti 
lavona ir pinigus todėl valdžia 
pasiėmė juos po savo globa ir 
jeigu niekas neatsiszauks tai 
pinigai eis in vaistini banka.

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

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

Frackville, Pa. f Leonardas, 
9 metu sūnelis Alfonso Staninu, 
112 N. Railroad uly., prigėrė 
laike kada maudėsi artimoj Li
berty Hill. Vaikiukas diena 
priesz tai apvaiksztinejo savo 
9 metu sukaktuves ir nuėjo su 
vaikais maudytis. Jo draugai

Tikriausia Burykh
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRYS 
KNYGUTES 
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mintine parapija buvo Omske, 
Siberijoj, kur turėjo gana daug 
ergelio isz priežasties visokiu 
tautu ir kalbu kaip tai, Lietu- 
viszkos, Lenkiszkos, Latvisz- 
kos ir Vokiszkos. Idant ap
žiūrėti parapijomis ir duoti 
jiems paskutini paltarnavima, 
turėjo keliauti kaip kada net 
szimtus myliu. Kaip yra žino
ma Sibiriszkas szaltis tonais 
yra smarkus o vasaros labai 
karsztos bet su Dievo palgialba 
iszpilde savo Krikszczioniszka 
privaloma, su pagialba rogių 
žiemos laike, o vasara su veži
mu. Po keturiu metu buvimo 
Siberijoj nuo 1917 iki 1921 m., 
gyvenimas fenais buvo neisz- 
keneziamas po Bolszevikiszka 
valdžia ir buvo priverstas ap
leist Rusija ir sugryžo in Lie
tuva. In du metus vėliaus 
per praszyma giminiu Amerike 
apleido savo tėvynė ir atplau
kė in Amerika, in szi laisva 
sklypą 1923 mete. Jo pir
mutine parapija buvo Boston, 
Mass., vėliaus ‘buvo paskirtas 
■assistentu dėl praloto Amboto, 
isz Hartford, Conn., po tam vi
karu prie kunigo Valentiejaus, 
Waterbury, Colin. Isz fenais 
iszvažiavo in Baltimore, Md., 
kaipo vikaru prie kunigo Juozo 
Lietuvninko, kuris yra klebo
nu vienos isz puikiausiu baž- 
nycziu Baltimore. Kada likos 
inszventintas vienas isz tenai- 
tiniu parapijonu ant kunigo, 
Kunigas Mockus pribuvo isz 
Baltimores in Coaldale, Pa., 
kur ir sziadien randasi, isz ku
rio parapijonai yra labai už- 
ganadyti ir ji guoduoje.

— Nieką neženklina pini
gai ir didžiausias turtas, jeigu 
žmonis neturi namieje ramu
mo. Linksma ir meili pati, 
yra didžiausiu skarbju del vy
ro.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.
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Tarp Sienų Name Mi
rusio Daktaro

----------------- I

Hornersville, Mo. — Admi
nistratorius perkresdamas na
rna mirusio daktaro F. Kinsol- 
ving, kuris mirė kėlės sanvai- 
tes adgal, turėdamas 79 metus 
amžiaus, surado tarp sienų 200 
tukstanežiu dcleriu benuose ir i 
pinigais. Sargai likos apstatyti 
aplink narna kad vagys negalė
tu insigauti ir jeszkoti da dau
giau turto, kuri badai mirusis 
daktaras paslėpė po visas dalis 
namo. Mirusis daktaras paliko 
sunu ir duktere kuriems teks 
visas turtas jeigu nebus surasta 
testamento kurio lyg sziadien 
nesurado.

Generolas Ed. Martin
Laimėjo Nominacija
Ant Gubernatoriaus

Pennsylvanijoj

Pirma Syk Pamate 
Savo Sūneli

Pennsylvania Power 
Light Co., Szerininku 
Metinis Susirinkimas

. N.Allentown, Pa.-— Direktoriaa 
Pennsylvania Power & LigįiK 
Kompanijos liko iszrinkti sžio^ 
komipanijos laike savo. mętįnio> 
susirnikimo szeriniukui,. ląįkyto 
savo ofise, 9-to's ir Hamilton 
uly., czioinais .mieste, Gegužio 
18-ta diena, 1942 m.

Sekanti direktoriai likos isz- 
I rinkti: Fred S. Durham, Setli 
į T. McCc inick, Jr., T. J.
kins, C. M. Walter, J. B.. War^ 
riner, Samuel Weil ir J, į St 
Wise, Jr.

Ant tojo posėdžio likos isz
rinkti sekanti virkszininkai: \

J. S. Wise, Prezidentu, N. G. 
Reinicker, Vice-Prezidentu ir

Didelis Vulkanas
Havaijoj Atsigaivino
Honolulu, Havaija,— Milžin- 

iszkas vulkanas -ugnakalnis 
“Mauna Loa,” didžiausias ant 
svieto, sziadien iszduoda isz sa
ves liepsna in padanges su ak- 
menais ir lava in padanges. Ke
li bembinei eroplanai iszleke 
virszui jo paleisdami bombų su 
vilczia užgesinus liepsna. Lava 
su akmenais lekia in padanges 
isz jo kurie daro apielinkeje 
dideles bledes ūkininkams 
ir žmoniems. Liepsna matoma 
net už. szimto myliu. Vulkanas 
atsigaivino Balandžio 26-ta d„ 
bet del svarbiu kariszku žinių 
nebuvo ankseziau dažinota apie 
vulkaną.

Paleido Isz Nelaisvės 
Asztuonis Lietuvos

Kareivius
KaraliaUczius. —- Lietuvos 

laikraszcziai skelbia, kad isz 
Vokiecziu karo belaisviu sto
vyklos netoli Karaliaucziaus 
grižo asztuoni Lietuviai, k ire, 
belaisviai:

1— Ltn. Balys Bakeviczius, 
isz Sziauliu m., Dvaro uly. 118,

2— Ltn. Jonas Juszkys isz 
Kauno miesto, Nemuno uly. 19,

3— Pusk. Povilas Kaminskas 
isz Vilniaus, Didžioji uly., 30, 
4—Pusk. Augustas Pocius isz 
Sziauliu apskr., Radviliszkiu 
vai., Kraukenu kaimo,

5—Ltn. Vytautas Stankūnas 
isz Kėdainių apskr., Ariogalos 
valscz., Pakarkliu vienkiemio,

7—Eilinis Feliksas Vaiszno- 
ras isz Tytuvėnų miestelio, Ra
seinių apskr.,
8—-Pusk. Vladas Vaitiekūnas 
isz Vilniaus miesto, Užupio 
uly., 17.

Toje nelaisvos stovykloje 
yra like Lietuviu karo belais
viu dar 57 žmones. J uos netru
kus taip pat žada gražinti Lie
tuvon.

Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.

GENERAL ED. MARTIN

Gimęs menesi laiko adgal, 
kada jo tėvas szaude Japo
nus Filipinuosia, Jonukas 
Bulkeley aplaike visa atyda 
nuo savo tėvo pulkininko 
Bulkeley kada pribuvo namo 
ant Long Island, N. Y., ant 
trumpos vakacijos. Jo maža 
dukrele tame pasveikinime 
buvo visai užmirszta ir nusi
minus kad ja tėvas užmirszo.

Nukirto Galva Savo 
Seserei

Kenuskasing, Out. Kanada —- 
Nina Basking, 22 metu, likos 
nužudinta per savo tikra broli

Generaliszkas Manageris, taip
gi sekanti ant Vice-Prezideh- 
tu: L. W. Heath ir J. M. Hueb
ner isz Lancaster Divizios; P. 
Ą. McCarron isz ‘Pottsville- 
Schuylkill divizijos; .!). ’A. Eli
as isz Harrisburgodivizijos; L. 
C. Pursell, Antru Vice-Preži- 
dentu; M. H. Parkinson, Sekre
torius ir Kasijerius; L. K. 
Bingaman, T. F. Carter ir W. 
M. Brooks Pagialbininkai Sek. 
ir Pagialbininikai Kasijeriui; 
T. J. Perkins, Patarėjas; C. M. 
Walter, PagialUbininkas prie 
Prezidento ir W. L. Davis,‘ Au
ditorius. . ’ <

Nusipirko Sau Mirti

Harrisburg, Pa. —Generolas 
Martin, RepUblikoniszkas kan
didatas ant gubernatoriaus 
Pennsyivainijoj, laimėjo nomi
nacija didžiumų balsu kaipo ir 
■kiti Republikoniszki kandida
tai ant visokiu urėdu. Demo
kratai taipgi iszrinko F. Clair 
Ross kandidatas ant guberna
toriaus ir savo kandidatus ant 
visokiu urėdu ir 'dabar lauksi
me rinkimu idant dažinoti kas 
turės gilinki pasilikti guberna
torium.

Augusta, kuris .po žudinstai pa
sidavė in rankas palicijos. Au
gustas, 34 metu amžiaus, pasa
kė paticijai buk jam buvo duo
ta pavelinimas, nužudyti šešu
re, per dvasia.

Kada sesuo miegojo, inejas 
in jos kambarėli, niuszove ja su 
revolveriu po tam paėmė ja už 
plauku valkiodamas po griu- 
czia, tada paėmė kirvi ir nu-
kirto jai galva. Augustas yra 
cziohaitiniu turtingu farmeriu 
ir gyveno su savo viena sesere 
bet isz priežasties pervirszinio 
tikėjimo, neteko proto, paau
kaudamas savo sėsere isz tosios 
priežasties.

Columbijos Naujas
Prezidentas

Alfonso Lopez, kuris ana 
diena buvo iszrinktu Colum- 
bios prezidentas bet sziuo 
kart likos iszrinktas kaipo 
prieszininkas Vokiecziu.

— Yra tai nemaža iszmin- 
tis iszmintingai kalbeli, bet 
yra tai didžiausia iszmintis ge
rai daryti.

— Visi žmones skundžiasi 
ant silpnos sveikatos, bet ne 
vienas nesiskundžia ant silpno 
prpto.

KYTRAS VAGIS

Vienas jaunas vaikinas ant 
trumpo laiko apsistojo kotely
je o neturėjo czebatu ne už ka 
pirkt. Ūžsisteliavo dvi poras 
bet ne pas viena siuvika. Vie
nam liepe atneszt ant treczios o 
kitam ant ketvirtos adynos po 
pietų.

Pirmutinis siuvikas atnesze 
Savo pora. Jaunas vaikinas 
mieruojasi czebatus ir sako kad 
kaireses kojos czebatas labai 
jam spaudžia.

— Susimildamas, mano mie
las, ta gera palik o ta kairi isz- 
muszk ant kurpalio ir rytoj 
man ji atneszk — kada atneszi, 
tada gausi užmokesti.

Taip stojosi.
Už adynos ateina kitas siu

vikas — o tam pasakė, kada pa- 
simieravo czebata, kad nuo de- 
szines kojos spaudžia — per ka 
siuvikas palieka nuo kaires ko
jos czebata o nuo deszines ima 
su savim ir ketina rytoj gauti 
užmokesti.

Ant rytojaus sueina abudu 
siuvikai: vienas su kairiu, kitas 
su dešziniu czebatu bet jauno 
vaikino jau nebuvo nes jis jau 
isz vakaro iszvažiavo ir pasi
ėmė su šalvim czebatus, pada
rytus per du siuvikus.

SKAITYKIT “SAULĘ” FLATINKĮT

Berkley,Va. — Ūkininką? Ri
chardas Simmons, nusipirkęs 
czionais dinamito ant isžrovi- 
mo kelmu ant savo ukes, inside- 
jo in kiszeniu idant parnesžti 
ji namo. Bet nebagas užmirszo 
kad insidejo uždegta pypkė iri 
kiszeniu nuo ko dinamitas tru
ko ir sudraskė nelaiminga" žmo
gų ant szmotu.

Mažiau Proto Už ’ 
Gyvuli

Bernas Stiklaitis -mėgo tan
kiai piasigert. Žinoma., taip tan
kus pasigėrimas berno nepati
ko1 gaspadoriui ir pykino ji.

Syki Stiklaitis Veide arklius 
in t varta kuriuos ka tik buvo 
pagirdės o gaspadorius - liepe 
jam vesti arklius adgal prie 
szulinio idant juos vela pagir
dyti.

— Nuvesk adgal ir pagirdyk 
da daugiau arklius!

Bernas iszverte akis bet pa- 
re'gejas užsirustinusi 'gaspado- 
riu, 'padare kaip jam paliepė 
nes žinojo kad su gaspadoriuin 
nėra szposu. Tuojau® vėla su
gryžo su arkleis.

— Na, o kaip? — užklausė 
gaspadorius, —ar arklei da ge
re?
— Kur-gi gers, — atsake Stik

laitis, — juk kožuas gali apie 
tai žinoti kad gyvulei negeria 
daugiau kaip jau nejauezia 
troszkulio. •. ; y’.‘p. yj

Gaspadorius klausė szypso- 
damasis o paskui tarė:

— Matai, Stiklaiti, imkie ir 
tu pamokinimą nuo arkliu ir 
atsimykie kad žmogus,, .kuris 
per daug geria mažiau turi pro
to už gy vuli!

Nuo to laiko bernas susilaikė 
nuo įgerymo nes sarmatinoši pa
sirodyt žemesiniu ir kvailesniu 
dž gyvuli. i. u. v , g; , j .
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