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l

! Plainsville, Iowa — Žmones 
Surado ant kranto ežero lavona 
jaunos moteres prie kurios gu
lėjo keturiu metu vaikiukas, 
taipgi, negyvas.. Abudu žuvo 
Uuo revolverio kulku. Žmonių 
nuomone yra, kad motere pir
miausia likos nužudyta su vai
ku po tamlikos atvežta in czio- 
jiais. Niekas moteres nepažys
ta ir nežino isz kur ji paėjo.

WPA Darbininkai Eis 
į Ant Ūkiu

Harrisburg, Pa. — Visi dar
bininkai turinti darbus ant 
WPA bus traukiami dabar ant 
|ukiu (farmu) prigialbeti ūki
ninkams apdirbti ukes už ka 
jeplaikys tinkama mokesti už 
j u darbus. Jeigu ūkininkas 
[(farmerys) reikalauja darbi- 
jninku ant ukiu, tai apie tai 
pranesz del 'Ukininkiszkos Ka- 
misijos, kuri jam pasirūpins 
jdarbininku kiek reikalauje.

Vaistinis Darbu Administra
torius, Richard Irvin, szauks 
(darbininkus isz tosios apylin
kes kurioje ūkininkai reika
laus pagialbos. Darbininkai 
bus szaukemi ne tik del ruge- 
pjutes, bet ir kitu darbu.

SzilkinesPancziakos 
Priežastim Pasimetimo 
... Poni

' Washington, D. C. — Vyrai 
jaresztavoti už pametimą savo 
paežiu, paduoda invairias prie
žastis del ko jie nenori ilgiaus 
gyvent su savo moterems. Dau
giausia vyru pameta savo mo- 
Įteres kad tosios deveja szilki- 
iies paneziakas ir brangias szle- 
bes už kurias vyrai ne yra 
Isztant užmokėti o moterėles, 
jieaplaikydamos pinigu nuo sa- 
Įvo vyru ant tu j u smagumu, 
Randasi kitokius budus ant ga
vimo pinigu... Vyrams nubodo 
rėdyti moteres pagal savo ne- 
isztekliu ir iszdavineti pasku
tini centą idant motere rėdy
tųsi in szilkus ir todėl jas pa- 
jnetineja ne kaip ilgiaus pa- 
Įueszti taja sunkenybe.

Taip iszsireiszke pagialbi- 
hinkas vaistinio prokurato
riaus kuris buvo surinkęs dau
geli davadu apie nesutikima 
Įvedusiu porelių.

Sunkiausias Žmogus 
f Ant Svieto Mirė
Johannesburg, Afrika—Smith 

(Poti Naive, 42 metu, gal sun
kiausias žmogus ant svieto, 
pairę czionaitineje ligonbuteje. 
Kada jisai mirė, svėrė 756 sva
rus ir turėjo penkes pėdas ir 
pzeszis colius didžio.

Bleszineje Pauderio
New York — Praeita meta 

Miss Senia Gruber, su savo 
draugėms, nusidavė in dirbtu
ve kurioje iszdirbinejo milte
lius del kepimo (baking powd
er) ir ten paprasze vienos isz 
merginu, kuri pyle miltelius in 
bleszines idant indetu in viena 
jos pravarde ir adresa ant ku
rio parasze jog jeigu katras vy
ras užtiktu taji laiszkeli tai 
kad su ja susiraszytu.

Po trumpam laikui pana Se
nia nemažai nusistebėjo kada 
aplaike laiszka isz Memphis, 
Tenn., nuo kokio tai Ed Acker
son kuris jai parasze buk su
rado bleszineje jos adresa ir 
nutarė su ja susineszti. Žino
ma, po kokiam tai laikui abudu 
pasimatė o dabar ana diena li
kos abudu suriszti mazgu mo
terystes ir abudu yra užgana- 
dinti viens isz kito.

Dvynai Priežastimi 
Persiskyrimo

Rochester, N. Y. — Gorman 
Gebhart, kurio paeziule apdo
vanojo ji nesenei dvynais, už
vedė teismą ant persiskyrimo 
su paeziule ir atsikratymo nuo 
dvynu. Gorman kalbėjo kad 
dvynai nedavinėjo jam ramy
bes diena ir nakti o paeziule 
kvaksėjo be paliovos taip kad 
ju. szeimyniszkas gyvenimas 
buvo tikra pekla ir buvo pri
verstas jeszkoti ramesnio gy
venimo per atsiskyrimą.— Kas 
tame kaltas, jeigu ne pats vy
ras!

Rado Žmogaus Galva 
Pelenuose

Detroit, Mich. — Nakties 
laike palicija rado žmogaus 
galva, bleszineje. nuo pelenu, 
tuoj aus užpakalyje czionaiti- 
nio kabareto. Pagal palicijos 
tyrinėjimą tai galva likos nu
pjauta per žmogų kuris toki 
darba gerai suprato. Kūno da 
nesurasta. Daktarai mano kad 
toji žudinsta buvo papildyta 
apie du menesius laiko adgal.

Tvanai Užliejo 30 
Miesteliu

Porto Alegre, Brazilija — 
Mažiausia trisdeszimts mieste
liu likos užlieti per smarku 
tvana aplinkinėje Rio Grande 
do Sul, Brazilijoj. Isz priežas
ties tankiu lietu, trys dideles 
upes: Cuiba, Teqari ir Jacui 
iszsiliejo isz savo loviu. Apie 
50 žmonių žuvo kaipo ir daug 
gyvuliu, keli tukstaneziai žmo
nių pasiliko be pastogių.

* Ant kožno 1,000 senu jau
nikiu pripuola po 36 prasižen- 
gelei, tarp ipacziuotu vyru pri
puola ant kožno tukstanezio 
tiktai 19 prasižengėliu. Vyru- 
cziai geriau apsipaeziuokite ne 
kaip papult in kalėjimą.

KAIS

PROFESORIS
V. STANISZKIS IR

KITI NUŽUDYTI

Abudu Likos Nužudyti 
Vokiszkam Abaze 
Drauge Su Daugeliu 
Kitu, Per Žveriszka 

Pasielgimą
London — Aplaikytos slap

tingos žinios isz Vokiszku aba
zu skelbia buk du profesoriai: 
62 metu Vitoldas Staniszkis ir 
57 metu Romanas Rybarskis, 
profesoriai isz Žemdirbystes 
Instituto, Varszavoj, likos nu- 
kankyti per Vokieczius. Sta
niszkis likos nukankytas per 
žveriszkus dažiuretojus,, o ki
tas panaszei likos nukankytas. 
Abudu buvo žymus veikėjai 
tautiszko demokratiszko veik
lumo per daugeli metu.

Daugeli kartu tieji mokyti 
vyrai kerszino atėmimu sau 
gyvasties, nes negalėjo ilgiaus 
dalaikyti bjauraus pasielgimo 
su jais

Apie dvideszimts kitu mo
kytu vyru randasi abazuosia 
kankinami plakimais ir ba
du. Padėjimas tu j u žmonių 
yra graudingas ir apverkti
nas.

Nukankytas Prof. Stanisz
kis turi giminiu Shenandoah, 
Pa., kaip tai: Antanas Stanisz
kis, 5 N. West uly., ir Jonas 
Staniszkis, 220 Florida Avė., 
Shenandoah Heights.

*♦* Dauksztis suitesa in vie
na para du kart tiek, kiek pats 
sveria.

Amerike randasi 28 mili-
jonai moterių kurios turi tiesia 
balsavimo.

““5'" Szaudo Lietuvius
Chungking, Kinai — Kinczi- 

kai smarkei užklupo ant dide
lio skaitliaus Japonu iszmusz- 
dami j u daugiau kaip 5,000 in 
deszimts dienu artimoje Kin- 
rwa kaipo sunaikino geležkeli
ir bombardavo kėlės amunici
jos stotis.

30,000 Lenku Kareiviu 
Pristos In Rusiszka 

Kariuomene
Ankara, Turkija — Lenkisz- 

ka kariuomene, kuri sziadien 
randasi Vakaru dalyje, bus su- 
drutinta da per 30,000 kareiviu 
kurie buvo laikomi per Rusija 
bet sziomis dienomis likos pa
leisti idant susivienyt su savo 
draugais. Badai jau randasi 
apie 30,000 Lenkiszku karei
viu Irane ir ketina sudrutyt 
juos su kitu 1,000 kareiviu. Da
lis Lenkiszku kareiviu randasi 
ant kares lauko kurie prigialb- 
sti Maskoliams kovoti priesz 
Vokieczius.

Amerikos Submarinas 
Paskandino Vokiecziu

Laiva

Ir Lenkus
Vokiecziai Suszaude 400 Lie-
tuviu Ir Lenku Už Nužudymą 

Dvieju Vokiszku Virszininku
Hitlerio Sebras

Paszautas
Berlinas — Reinhard Hey

drich, Hitlerio budelis Moravi
joj ir Czekijoj, badai likos mir
tinai paszautas per nežinoma 
ypata ir randasi ligonbuteje. 
Hitleris paaukavo net 10 mi
lijonu kroneriu ant suėmimo 
tojo žmogaus kuris dryso užsi- 
keiset ant Heydricho gyvas
ties.

Ka gavo Heydrichas tai ta 
pati gali gauti Hitleris ir kiti 
Nazei.

Rio de Janeiro, Brazilija —į 
Vienas isz Amerikoniszku pa- 
krasztiniu patruliniu eroplanu 
užklupo ant Vokiszko subma- 
rino kuris p asirodė szio j e ap
linkinėje ir ji paskandino in 
trumpa laika. Kiti eroplanai 
pateminia muszi su laivu, ku
ris .smarkei gynėsi, atlėkė in 
pagialba savo draugui ir ji pa
skandino.

Taja paezia diena likos pa- 
skandyta Braziliszkas laivas 
per Vokiszka submarina. Nuo 
kada Brazilija pertrauke ry-

23 Australai Aresztuoti 
Už Sznipavima

Sydney, Australija — Ka- 
riszkas. ministeris. apreiszke 
buk palicija aresztavojo 23 vy
rus ir moteres kurie užsiiminė
jo sznipavimu del Japonu. Jei
gu ateitu diena kada Japonai 
užkluptu ant Australijos tai 
tieji sznipai ketino žudinti 
virszininkus ir bombarduoti 
valdiszkus namus ir pristovas 
ir sudegint fabrikus. Keliolika 
isz j u likos apkaltinti ant su- 
szaudymo.

* Kas metais buna iszkasta 
apie 10 milijonu tonu minksztu 
anglių.

* Bonka szampano turi sa-
szius su Vokietija, likos pa- vyje tris svarus vynuogių siul- 
skandyta apie asztuoni laivai, ežiu.

Amerikoniszka Vėliava Su Musu Kareiviais Australijoj

Ankszczian matome musu kareivius iszlipant isz laivo po atplaukimui in Australija 
prigialbeti supliekti nevidonus. Žemiau matome musu vyrukai einant paskui savo 
vėliava apsigyventi abazuosia, kurie pastojo daugeliose vietosią Australijoj. Ameri- 
koniszki kareivei likos szirdingai priimti per Australieczius.

LONDON — Vokiecziai suszaude gal
daugiau kaip 400 Lictuviszku ir Lenkiszku vei
kėju Lietuvoje už tai kad jie nuszove du Vo- 
kiszkus virszininkus. Generolas Von Rinte- 
len, general gubernatorius Lietuvoje, pats ap
garsino buk ant jo paliepimo likos suszaudyti 
po 200 žmonių už kožna nužudyta virszininka. 
Toji skerdyne nekaltu žmonių buvo kad paro
dyt kitiems kad neužsikeisetu ant gyvaseziu 
Vokiszku virszininku nes už kožna nužudyta 
virszininka turės nukensti szimtai žmonių. Vi-
soje Lietuvoje sziadien Vokiecziai kankina Lie
tuvius ir Lenkus už mažiausius prasižengimus.

Belgijoj suszaude 60 žmonių, Bulgarijoj 78 
kareiviai likos suszaudyti o in 1,000 žmonių li
kos uždaryti kalėjimuose. Rumunijoj 133 žmo
nes likos aresztavoti tarp kuriu randasi keli dak
tarai ir daugelis žymiu žmonių likos uždaryti ka
lėjimuose. Rumunijoj tautiecziai padege kelis 
kubilus su gazolinu prie Danubes ir Brilos upiu.

Visur, kur tik Vokiecziai yra užemia vietas 
pasielgineja su gyventojais bjauriai, kankina 
juos visokiais budais ir szaudo už mažiausia
prasikaltima.

JAPONAI UŽKLUPS
ANT SIBIRO

lijos tai Japonija neturėtu sto- 
cziu prie Sibiriszku rubežiu ir 
tiek kareiviu.

Tada Allijentai Turės 
Gera Proga Užklupti

Ant Japonijos Isz
Visu Pajiegu

London — Leslie Hore-Beli- 
sha apreiszke buk Japonija 
yra pasirengus pradėti nauja 
frunta priesz Rusija ir užklup
ti ant Sibiro, jeigu allijentai 
pradės nauja užklupima ant 
Vokiecziu.

Bet pakol Rusija su Japoni
ja ne yra iszdave kares viena 
kitai tai Amerika neturi ero- 
planiniu stoeziu, Rusijoj, isz 
kuriu galėtu užklupti ant Ja
ponijos bet jeigu kare kiltu 
tarp Rusijos ir Japonijos tada 
Rusija duos allijentams stotis 
isz kuriu gales darbuotis.

Faktu yra kad sziadien Ja-

Ant galo Japonija nesirūpi
na kas atsitiktu su Hitleriu bet 
nevelina kad Hitleris butu su
pliektu nes tokiam laike alli
jentai, supliekdami Hitlerį, su
rinktu visas savo pajiegas ir 
užkluptu ant Japonijos isz vi
su pajiegu pakol ja visiszkai 
sunaikintu.

Vokiecziai Paskandino

40 Amerikoniszku

Laivu

London — Vokiszkas reidio 
ana diena apskelbė buk in lai
ka vienos sanvaites jie paskan
dino 40 Amerikoniszku laivu 
prie Amerikoniszku pakrasz- 
cziu su visokiu tavoru. Ar tai 
tiesa tai nežine o gal tik ant 
popieros jie paskandino tiek.

ponija turi apie 750 tukstan- 
cziu kareiviu prie Sibiriszko 
rubežiaus Mandžiurijoj. Jeigu 
Japonija užkluptu ant Austra-

* Sziadien Afrike randasi 
daugiau kaip 300 tukstaneziu 
nevalninku.
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Kas Girdėt
iii redystes su isząiszkimmu VVVVVVVVVVVVV susiprasti kad tai reikia eiti tęs Antaną, Juozas da labiaus Indekie Savo Pinigus In Laisve!!’

pradžiugo. Juodu mylėjosi ir 
sutikime gyveno. Pasisveiki- 
nia, keliavo toliaus greta. An
tanas sėdėjo vežime o Juozas 
ėjo pekstezias.

— O toli eini, Juozai? — pa
klausė Antanas.

— Už szimto myliu, Anta
nai, — atsake Juozas tyliai.

— Ar ant ilgo?
— Ant visados, Antanai!
Ir nelaukdamas draugo už- 

klausymo, Juozas viską apsakė 
Antanui. Jis ant visados aplei
džia sodžių ir bėga už szimto 
myliu, niekados daugiaus ne-', 
besugrysz jau. Nėra daugiaus t 
gales kensti namu geda.

— Nuo gėdos ir 'begu, Anta
nai. Žinai pats mano gyveni
mą: geda jie man daro ir szio- 
kiemis dienomis ir szventemis 
net isz kito galo sodžiaus atbė
ga žmones žiūrėti ant musu 
musztyniu. Visaip asz iszmegi- 
nau — ir geru prikalbinėjau ir 
isztikruju mokinau, ne, nesilei- 
dia. Ka czia ir szneketi, pats 
žinai mano gyvenimą.

Klausydamas Juozo, Anta
nas užsimislijo. Ilgai juodu ty
lėjo. Antanas sėdėjo vežime, 
Juozas žengė szale.

— Visaip tu sakai, iszmegi- 
nai? —užklausė pagalinus An
tanas.

— Kaip matai visaip! Ir ge
ru ir isztikruju, niekas neinvei
kia.

Antanas pakraipė galva.
— Taip, Juozai, žinau asz 

tavo gyvenimą. Sodžiuje visi 
tave gerbia bet namie pas tave 
nėra tvarkos... Tai visiką, sa
kai, iszmeginai ?

— Visus kelius, — pames
damas vilti atsiliepė Juozas.

Bet Antanas vėl pakraipė 
galva.

— O ar nemėginai guodones? 
Labai geras 'būdas, — užsimis- 
lijas tarė Antanas.

— Kaip-gi tai ? — nusistebė
jas paklausė Juozas ir spindu
liai vilties apszviete jo tamsia 
duszia.

— O tai, tokiu budu: Barbo
ra tavo iszmintinga žmona ir 
tu pamėgink su ja iszmintin- 
giau. Pagal musu, sodžiuje, vy
ras vsados turi tiesa muszti sa
vo paezia ir kuri moteriszke 
neturi spėkos, nusileidžia. Bar
bora tavo iszmintinga, su ja 
negalima isztikruju. ’ ’

— O kaiip-gi ?
— Su ja reikia guodones, — 

tvirtai isztare Antanas.
— Tai, iszeina, man nusileis

ti? — paklausė Juozas, mato
mai nesuprasdamas.

— Visai ne taip... Tu ^nu
sileisk, tiktai duok jai tai, ko 
pats nuo jos nori. Tu nori kad 
ji nesibartu? 'O tu imk, ir pats 
pirmas nesibark. Tau geistina 
kad ji katilu nesimusztu ? Nesi-

tai jeigu raszys nedaugiau kaip 
25 žodžius ir reikia siunsti lai- 
szka per Raudono Kryžiaus 
Drauguve pas kuria galite pa- 

I siklaust kokiu Rudu tai galima 
’padaryti.

Subatoje pripuola ‘ ‘ Diena 
Papuoszimo Kapu” arba De
coration Diena.

Toje tai dienoje kruta dau
gelis žmonių ant kapiniu. Kož- 
nas jeszko kapo kuriame silsisi 
mylima ypata, persiskyrusi su
sziuo svietu. Ant tuju kapu vie-1 
iii sodina gyvus žiedus, kiti 
papuoszineja juos su bukietais . 
ir vainikais. Daugelis kapu bu- 1 
vo uždengti žiedais. Ant kitu 
gulėjo glėbelis laukiniu žiedu. 
Daugelis buvo kurie neturėjo į 
jokio žiedelio1 tiktai sužėlusi žo
le, tvoreles sulaužytos o kry
žius palinkės in szona.

Žiūrėdami ant tokio kapo, 
gal ne vienas užduos sau klau
symą: kur dingo tieji kuriu 
mylimi silsisi ant tuju kapiniu 
kodėl jie taip greitai juos už- 
mirszo?

'Stebėtina kad daugelis isz 
musu pradeda dovanoti žiedus 
del ypatų tiktai po mireziai. 
Už gyvasties neatsimename 
apie žiedus. Vietoje bukieto 
žiedu, apdovanojame juos 
bjauriais žodžiais, neapykanta, 
nupleszimu gero vardo ir ap- 
juodinimu.

Juk vienas žiedelis už g y* 
vasties, vienas geras žodelis 
daugiau gali atneszti laimėsi ne 
kaip visas vežimas žiedu už
klotas ant kapo, ne kaip visi 
jausmingi atsidūsėjimai ir asz- 
aros — kada szirdis jau su- 
stengo ir mylimi akis užmerkė 
ant amžino miego.

Todėl dienoje Papuoszimo 
Kapu, jeigu vėla sulauksime, 
atsiminkime ne tik apie miru
sius bet ir apie gyvuosius. Su
teikite jiems nors truputi szir- 
dingumo, koki turime del j u, 
kurie su mumis jau persiskyrė, 
kurie da randasi su mumis ir 
apie tuosius kuriu galime ne

sekti rytoj!
Paprastai nemegstame stoti 

akis in aki su mirezia, mes gy
vieji, pagriebti per viesulą ga
lėjimo su gyvastimi del kas
dienines duonutes ir geriame 
isz kieliko linksmybes arba 
kartybes.

Gyvenimas negali ingaleti 
mirties kuri paima savo aukas 
be jokios miėlaszirdystes szia
dien — ir rytoj — kožnas isz 
mus yra auka tosios nelabos 
mirties.

Bėga meteliai ir gentkartes 
gula ant amžino atsilsio. In ju 
vietas ateina kitos, isz to pa
ties kraujo ir kaulu tuju, ku
rio jau silsisi ant almžiu.

Isz nukankytu dvasiu musu 
tėvu ir protėviu kurie “gimė 
nelaisvėje ir sukaustyti nuo gi
mimo,” kilo dvasia kuri davė 
Lietuviams galybe ir pajiegas.

Eina tąją diena gyventojai 
miestu ant miestu mirusiu, ati
duodami garbe tiems kurie 
mus apleido ir kovojo už mus 
praliedami savo kraują kad 
mums butu didesne laisve gy
venti ant szios žemes, todėl pa
gerbkime ir tuos kurie žuvo 
ant kares lauko už mus.

Žinome kad musu dulkes ne- 
silses ant Lietuviszkos žemes. 
Priglaus jas svetima bet getra- 
dejinga žeme Naujo Svieto, pri
imta musu nauja tėvynė, Ame
rika!

Malda tai kaip sudrutinan- 
czios gyduoles del silpno kūno 

nuramina žmogų visuose 
nusiminimuose. Tankiai gali
ma skaityti kad drūtas tikėji
mas žmogaus ir malda iszgyde 

I ji nuo visokiu ligų o paskutinis 
tekis atsitikimas užtvirtina 
naudingumą teisingos maldos 
kaip:

Nedėlioję Szv. Grabo Kata- 
likiszkoje bažnyczioje Chami
ta, New Meksikoj, motere 
Alistsa Manzanillo, meldėsi 
prie altoriaus Nukryžiavote 
Kristaus szirdingai ir karsz- 
tai. Po maldai atsikėlė sveika 
ir nuėjo namo pati, be jokios 
palgialbos nuo kitu. Motere sir
go parallyžium ant kojos per 
asztuonis metus. — Juk Kris
tus pats pasakė kad “tavo ti
kėjimas tave iszgydys.”

< Tankei girdime tarp žmonių 
kalbant tuos žodžius: “Tasai 
žmogus yra man'6 prietelis,” 
bet tasaUžodis yra tinkalmas 
tiktai'-'karta isz szimto tokiu 
įs^sireiszkimu. Tikrųjų priete.- 
liu turime labai mažai. Tikra 
prieteli galima tik tada atras
ti kada esame nelaimėje, nepa
sivedime arba kada netenkame 
mylimos ypatos.

Kada nelaime ir beda mus 
dalypsti, kada 'biznis nupuola, 
kada juodi dobesei kabo ant 
musu gaivu, kada tikrai reika
laujame tikro suszelpimo, tada 
persitikrinam kas isztikruju 
yra musu prietelium. Ir tik ta
da musu akys atsidaro ir ma
tome kaip pabludome savo nuo
monėje apie prietelysta kitu.

Tankiausia., ant kuriu mes 
atsidejome laike musu nelai
miu, patraukia jie tik pecziais 
o vietoje suszelpimo duoda 
mums rodą o tieji kuriu pa- 
szialpos visai nesitikejome ir 
nelaikėme juos už savo priete- 
lius, ateina noringai su paszial- 
pa be jokio iszsikallbinejimo.

Žodis “Prietelis” yra už 
daug paniekintas. Ant susirin
kimu, girtuokliavimu ir kitu 
suėjimu, tankei girdime ir nau
dojame žodi “prietelis” bet 
kada esame bedoje tai tie, ku
riuos laikėme už savo priete- 
lius, szalinasi nuo mus laike 
nelaimiu ir da sako “gerai 
jam.”

Tikro prieteliaus negalima 
pasmaukti bile kada ir ant kož- 
no pareikalavimo. Todėl jeigu 
surasi prieteli, kuri tave per
tikriną kad juomi tikrai yra, 
neulžmirsz jis apie tave lyg 
grabines 'lentos — už ka bukie 
jam 'dėkingu ir prielankiu prie 
kožnos progos už jo gera szirdi. 
Greitai gali užmuszt gerade- 
jyste savo prieteliaus per pe- 
dekinguma jam. _ /

Tikra prietelyste yra 'taip 
reta sziadien tarp žmonių kaip

Rytuose da nepasirodė ne 
i balto režėlio szviesos, jau Juo
zas atsikėlė iszpildyt savo bai
su užmanymą.

i Tyliai jis apsivilko rudine, 
susijeszkojo kepure, pasiėmė 
ryszeli, kuri buvo sutaisęs nak
tį, tolimai kelionei, ir atsargiai 
iszejo isz namo kad neprikelti ( 
vaiku ir paiczios. Buvo visai 
tamsu tiktai viena viszta, nu-j 
kritusi nuo karties ir užsimer
kusi, vaikszcziojo po kiemą, 

I Viduryje kiemo miegojo 
jversziu; netoli nuo ju gulėjoj 
.karve ir sunkiai alsavo. Ir ark-! 
liu tvarte girdėjosi triuszkeji- 
mas szielno arkliu dantyse. 
Aulgsztai ore staiga pasigirdo1 

. skubus szvilpimas laukiniu an- 1 1 ... .ežiu, .pakilusiu isz javu.
Liūdinai paskutini karta Juo

zas permete akia per visa savo 
kiemą, eidamas ir drebanezia 
ranka atsidarė vartelius. Var
teliai sugirgždėjo ir tas j u 
girgždėjimas atsiliepė jo nu
kankintoj szirdyje asztriu so
puliu ; jis primine jam kad rei
kia skubintis nes tuoj atsikels 
Barbora. Ir persižegnojas isz
ejo ant gatves.

Negali jis būti savo namuo
se ir su Barbora gyventi o del 
jos ir vaikai reikia pamesti.

Ir pirma jie muszdavosi kas 
Nedelia, del visu nieku musz
davosi. Bet blogiau vakar die
nos da nebuvo. Ji sudraskė jam 
rankas ir deszini skruostą, ka
da jis norėjo suriszti ja. Pas
kui abudu iszbego ant kiemo o 
ten jau isz viso sodžiaus subė
go kaimynai ir apstojo kiemą, 
vyrai ir moteres žiuri per tvo
ra o vaikai tupi ant tvoros kaip 

I žvirbliai. Kas tai ? Žinoma kas 
— Juozas su Barbora muszasi.

Ryto szaltis pereme Juozą, 
jis ikrupcziavo visu kanu bet 
ėjo tolyn tamsia gatve isz so
džiaus. Ir atsiminė jis visa sa
vo gyvenimo geda namie, atsi
minė gal labiaus del to, kad ne- 
iszirtu prižadėjimas visai iszei- 
ti isz namu.

Paprastai jie muszdavosi 
szventemis, sziolkiomis dieno
mis tiktai isz nežinių, kuom pa
puldavo. Vakar ji sutrupino 
ant jo galvos samti o praėju
sioj szventej pataikė milžtuves 
asa in pat pakauszi. Kaimy
nams juokas žiūrėti ant tokios 
nedorybes. Vakar net senos 
moteres, jau susigūžusios, ir 
tos užlipo ant tvoros pažiūrėti. 
Net isz kito galo sodžiaus at
bėgo vyrai.

Atsimenant tai, paėmė Juo
zą piktumas. Pasitaisęs ant pe- 
cziu ryszeli, jis greieziaus eime 
žengti tamsia gatve. Staiga jo 
akys sustojo ant kiemo pro ku
ri jis ėjo; kiemas buvo užkrau
tas kartomis ir prigulėjo seniui 
Juozo uoszviui. Czia, seiliaus, 
Juozas vėlai vakarais palysda- 
vo tyliai po kartomis ir szale 
saulinio bueziuodavosi su Bar
bora; o kada senis iszeidavo 
ant prieauges ir klausdavo: 
“Ka tu ten veiki, Barbora?” 
ji atsakydavo: “Asz vandeni 
geriu, tetuszi.” Aklas senis vi-

kad uždraustu siuntinėti in ten p .. . D 4 A I tolyn. Jis nuėjo nesustodamas
laiikraszczius ir laiszkus. Bet * U1K1 AllldllO 1x0(13 UCl įįes Ui0szvi0 kiemu.
jeigu kas norėtu raszyti laisz- Vaidijancziosios Poros Saldus atminimas tiktai isz- 
ka pas savo gimines ar pažins- _______________________ aižo jo opa bet nepajudinu jo 
tarnus, tai gali tai padaryti tik- VVV^^VVVVVV********* užmanymo. Piktumas paėmė 

kada jis atsiminė kas buvo pas
kui, kada jau nObereikejo lan
džioti po kartomis.

j Ji nepaklusni ir didžiauna. 
'Po dvieju menesiu po szliubūi, 
ji ties kareziama jau perkirto 
jam dalgiu antaki. O kas pas
kui tikosi — neduok Dieve nie
kam. Pusmecziui praėjus, kai
mynai jau apkibdavo tvora, 
vaikai lipdavo ant kareziu ir 
net visas sodžius subėgdavo

1 žiūrėti kaip juodu muszasi. Pa- 
ju prastai Barbora nežiūrėdavo 

i kokis inrankis papuldavo in 
, nagus ir gindavosi kuom pa
rpuola. Užpyks, kaip ragana ir 
bliauna, ant viso sodžiaus. Nie
kados ji nenorėdavo pasiduoti. 
Karta jie laukia susimusze; ji 
pagriebė nuo ugnies katilą, kur 
virė kosze su spirgucziais ir 
nuszutino jam visa kakta, pe- 
czius ir net už nugaros užvar- 
vejo. Tuo kartu jis ka tik neuž- 
musze jos.

Atsiminus tai, sziunpulys pe
rėjo Juozui nuo baisumo per 
visa kurna.

Rytuose pasirodė menkas 
ruoželis szviesos, kaip kur jau 
giedojo gaidžiai. Juozas grei
eziaus pradėjo eitie ir iszejo 
isz sodžiaus. Tik ant valandėlės 
piktumas davė vieta meiles 
mineziai apie dvejata vaiku- 
cziu, kuriuos jis ant visados ap
leidžia. Bet kada jis atsiminė, 
kaip tie vaikai drebėdavo, mu- 
szantes tėvui su motina, piktu
mas vela sugryžo in jo nukan
kinta szirdi.

Vakar vaikai pasislėpė in pa- 
peczki, kada jis su Barbora mu- 
szesi ant kiemo prie visu žmo
nių. Būdavo da blogiau. Karta 
Barbora turėjo Antanuką už 
rankos o jis pagriebė už kojų 
ir abudu eme traukti in save. 
Tktai kaimynai perskyrė. O 
Pranuką nuolatos Barbora dau
žo per galva del to, kad tėvas 
mažiuleli myli. Tikri žvėrys!

Ryto tamsa tebelaike apden
gusi laukus; tolimas mis’zkas 
matėsi tiktai kaip juoda siena, 
uždengusi szviesa. Aplink bu- 
vo tylu. Visi gyvi daigiai kie
tai tebemiegojo. Vien tiktai 

, Juozas neturėjo ramumo. Jis 
ėjo keliu ir smagiai mintys kan- 

, kino ji. Kada rustus atminimai 
nutilo, ji apėmė silpnumas ir 

, abejone. Isz savo noro apleidęs 
namus, 'lauka, vaikus ir paezia, 

, jis dabar, sutemoje, jautėsi žus- 
taneziu. Gal del to jis laibai nu
sidžiaugė, kad iszgirdo užpa
kalyje tarszkejima ratu; grei
tai pasirodė ir arklys su veži
mu : važiavo su grebliais ir sza- 
kemis Antanas Szuikys. Rama-

Musu kareiviai sziadien kovoja su nevidonu gindami 
musu laisve. Bet tas reikalauja daug pinigo.

Prigialbekie valdžiai kad musu boisai turėtu užtektinai 
kariszku innagiu, per pirkimą kariszku benu ir ženkleliu. 
Bet atsiminkite... kad vienas bonas nesuplieks nevidono 
kaip vienas karabinas neapgins sklypo. Reikia kad milijonai 
Amerikonu pirkinėtu bonu ir ženkleliu kožna ‘pedes’ diena.

Bonai kasztuoja $18.75 ir daugiau ir tai valdžia sugra
žins jums adgal, in deszimts metu, viena czverta-dali dau
giau kaip už ja užmokėjai. Ženkleliai kasztuoja nuo 10 cen
tu lyg 25 centu ir daugiau o kada už užtektinai nusipirksi, 
tai galėsi apmainyt juos ant bono.

Suszelpkite savo boisams ant kares lauko, nežiūrint kur 
jie nebutu. Pirkite kariszku bonu kaipo apgynima del saves 
ir savo sklypo.

grynas žemčiūgas. J^gu turi.sados stebejosi kad taip daug
gera prieteli, laikykit ji ir guo- 
dpkie.

TEISINGI ŽODŽIAI
Visi laikraszcziai, kurie bū

na siu'nicziami in Europa o ypa
tingai in ten kur Vokiecziai 
yra apėmė juos kaipo ir Li,etu- 
yu; buna prisiuucziami adgal

— Prastas parodas žmogų 
nedabina; bet tankia use po 
prasta sermėga puikiausios 
szirdys dangstosi.

vandens Barbora vakarais ge
ria... Nuo sziu saldžiu atmini
mu, jam pasidarė dabar grau
du ir liūdna.

— Ir kas-gi isz to paskui isz
ejo? — tarė jis pats sau balsiai.

Jo halsas garsiai atsi'liepe vi
duryje sodžiaus ir privertė ji

Pagavo Japoniszka

Amerikonai pagavo Japoniszka eroplana kada jis nusi
leido ant Amerikoniszko laivo su tikslu sunaikinti ji bet jam 
tas darbas nepasiseke. Tas atsitiko ant Marshall Salos, ka
da Japonai užklupo ant jos.

muszk tu pirmas botkoeziu. 
Guodok ir mylėk kaip Kristus 
mylėjo artima.

Juozas netikėdamas įklausė 
to ramaus draugo balso.

— O jeigu j i pati pradės dras
kytis ?

— Nepradės, jeigu tu neno
rėsi. Isztįesu sakau tau, nepra
dės ji tau daužyti snukio jeigu 
tu pirmas nepradėsi. Tiesiai 
tau pasakysiu: botkotis ir kiti 
“tikrieji” daigtai reikia jau 
visai mesti: netinka jie sziuo 
kartu.

— Mesti? — neisztikimai 
bet matomai pradžiugęs pa
klausė Juozas.

— Ant visados, isz tikros 
szirdies mesk. Nepradėk pir
mas gedia sau daryti ir geda 
iszeis isz tavo n'amu o santaika 
aplankys tave, — .kalbėjo pa- 
mokinancziiu balsu Antanas.

Czia keliai s'kyresi: Antanas 
turėjo1 sukti po kairei o Juozui 
reikėjo eiti po desziniai. Bet 
jis abejodamas sustojo. Taip- 
pat ir Antanas sukdamas misz- 
ko link, da karta atsiliepe už
sirūpinusiam J uozui

—- Klausyk manės, Juozai, 
eik namon ir ilgainiui pats pa
sakysi man aeziu.

Po tam juodu iszsiskyre.
Juozas palydėjo Antaną aki

mis, nesijudindamas isz vietos; 
Tvirta jo prižadėjimą ant visa
dos iszeiti isz namu sutrupino 
dabar stebetini, p'aslaptingi 
draugo žodžiai. Bet jis nedryso 
tikėti in laime, kuria jam pra- 
naszavo Antanas, nes rodą bu
vo instabi negirdėta. Szeimy- 
niszkas vargumas toks papras
tas dalykas sodžiuje, kad kito
kio niekas nežinojo. Nežinojo 
ne Juozas. Lyg szio laiko jis 
vaikiszkai tikėjo in savo pilna 
tiesa mokinti paezia botkoeziu 
ir kitais ukiszkais inrankiais: 
kadangi Barbora pasiprieszino 
tokiam pamokslui, jis pradėjo 
vadinti save nelaimingu žmo

gum. O kada Barbora užka
riavo tiesa kariaujanezios sza- 
Hes ir už botkoti atidavineja, 
kuom ipapuola, Juozui pasiro
do kad jis visai sugėdintas.

(Bus daugiau)
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Pasakysiu pasaka, 
Vilkas ede aszaka 
A<nt raudono akmenio, 
Pasidėjus sietą 
Palei visa svietą — 

atsakydavo mums, vaikams, 
tetule Julijona ir dėde Jonas 
kada tik mes praszydavom 
kad pasakytu pas'aka o jie ne
norėdavo.

Bet sziadien laimingesne 
papuolė diena. Asz, vaikas da 
penkių metu,, mano brolis Ka
zys ir sesuo Našta ir da, ar se
suo, ar brolis, nėbėatmenu, vi
si sėdėjome už stalo ir plesze- 
me plunksnas. Prie stalo ant 
suolelio venpe linus Julijona ir 
dažnai atsisukdavo prie musu 

,— ragino įpleszyti. Inerzino ji 
mus, už ka mes isz jos pradėjo
me juoktis:

— Julia! Julia! Kas ten misz- 
ke kulia — pradėjome szaukti.

— Tai gerai! Kad jus jau 
taip, tai asz jums pasakų dau
giams nebesakysiu, — tartum 
užpykus tarė Julijona.

Iszgirdia apie pasakas, mes 
szokom isz užstales ir, apsedia 
apie Juliute, pradėjome pra
skyli pasakyti pasaka.

— Juliute! daugiaus nebilo- 
sime, pasakyk tiktai gražia ir 
ilga kad isztektu lyg vakarie
ne isz virs.

— Na gerai, gerai; tik klau
sykit ir nesirikdykit.

Sutiko ant galo ir pradėjo 
apie savo atsitikimus:

'“Kaip senesne buvusi, paso
dinusi pasuolėje pupa. Ta pu
pa ji inlipus dangun. Ilgai ji 
ten buvus, iszvaiksztinejus vi
sa dangų, ant galo panorėjusi 
nusileisti ant ežmes, pasižiūrė
ti, kas ten dedasi. Tai matai ra
dusi- danguje banda jaueziu, 
paipjovus juos, surėžius odas 
(skaras), suriszusi visas sziksz- 
nlas ir pradėjusi leistis žemyn. 
Neiszteko sziksznu lyg žemei 
ir pasikabinusi ji augszcziaus- 
augszicziausiuju miszku. Ve
jas pradejas supti; paleidusi 
tada rankas ir nulėkusi in ba
la ir inlindusi lyg kaklo. Nėra 
kaip iszlipt, ne ka...”

Norėjo jau nustoti sakyti bet 
mes didžiai buvome -akyvi, kas- 
gi toliams su ja atsitiko, kaip 
ji isz balos iszlindo ir praszeme 
pabaigti sakyti. Ir vela pradė
jo:

“Antis, atlėkusi, mane kad 
mano galva tai kelmas ir su
krovusi ant galvos gūžta ir su
dėjusi toje gūžtoje daug kiau- 
sziniu. Vilkas atbėgės esti kiau- 
sziniu. Ji nustvėrusi už vilko 
uodegos. Vilkas, nusigandęs, 
kaip szoko, isztrauke ja isz ba
los.”

Ir taip mes įklausėme kad 
net nustojome kvėpavę, kad 
tik nepraleisti pro ausis kokio 
žodžio. Bet ne mes vieni taip 
užsiklausėme, jau rodos ne pir
ma karta klausome: ir musu tė
velis, kuris lyg sziolei gulėjo 
ant lovos, Užvertęs augsztyn 
pilvą ir pasakojo apie tai, kaip 
jis turgum važiavo, kokios ten 
prekes linams ir su kuom ten 
pasitiko ir jis nustojo ir atsi- 
gryžes klausė pasakos. Ir ta 
Brigyda, verpianti pakulas ant 
suolo, tur-but taipogi kilaus e 
pasakos, nes jos ratelio ratas ir 
pirma led vos gyvas judėjo o 
dabar visiszkai nustojo sukę
sis.

Jau ir vakariene iszvire. Bu

ll.
szaltu kopūstu. Visi susėdom 
aplink stata. Mergos sėdėjo ant 
suolelio’, užstalėje vyrai o 
kriksztasuolyje tėvelis, asz ir 
mlama, kuri sėdėjo prie ker- 
szios stalo, kad parankiaus jai 
butu atsikelti paduoti ko pri
truktu ant stalo. Vai-kai-gi bu
vo visur iszsimetia tarp dides
niu. Prikimszau savo pilvą re
pukais o ant tu rapuku kopūs
tais, paskui vela repukais ir 
ant tu rapuku vėl kopūstais 
greieziaus už kitus ir, atsiloszes 
in siena, pradėjau žiūrėti kaip 
kiti valgo. Vyrai kimszo repu
kus beveik visai neluptas; mer- 
gos-gi gražiai nulupinejo ir ko-1 
pustus eme ne taip kaip vyrai, 
visa sauja o tiktai dviem pirsz- 
tais; tai-gi norėjo parodyti vy
rams savo mandaguma.

Brigyda-gi, kad ir mėsos ne
buvo, vis-gi valgydama pirsz- 
tus cziulbe.

Pavalgia vakariene, visi pra
dėjo taisytis gulti. Asz jau pir- 
miaus balsiai atkalbėjau su 
mama poterius, tai tuoj ir at
siguliau ir užėmiau vieta prie 
sienos —- “prie Dievo sienos” 
— sako vaikai, tai ir asz neno
rėjau papulti in viduri, kur ne 
taip jau gera vieta.

Viduryje atsigulė mano bro
lis o ant kraszto dėde Jonas. 
Gulėjome trys vienoje lovoje, 
kailiniais apsikloja. — Mums 
da nesinorėjo miego ir pradė
jome praszyti Jono pasakyti 
pasaka.

— “ Gerai, tik pasakysiu bai
sia” — atsake Jonas.

— Sakyk, sakyk! kad tik 
graži butu — apsidžiaugėme.

Na ir pradėjo Jonas:
“Gyveno viduryje miszko 

medininkas. Miszkas buvo di
delis ir aplink triobu arti ne
buvo. Kaip visi medininkai ir 
jis turėjo dideli, labai pikta 
szUni kad saugotu jo grinezele 
nuo vagiu.

Netoli nuo tos grinczeles bu
vo pasikoręs vienas žmogus. 
Tai matai, viena karta medi
ninkas iszejo pavakaryj apeiti 
miszika. Miszke rado žmones 
bevagiant medžius ir norėjo 
juos suimti; bet vienas bijojo 
prieiti, tai nusiskubino in arti
miausia sodžių paimti žmonių.

Tokiu budu jis užtruko lyg

vidumakezio. O pati su vaikais 
lauke ir niekaip negalėjo su
laukti. Sulipo visi ant poeziaus 
bet miegot negalėjo. Tik sztai 
S'zuo pradėjo loti. Taip loja, 
taip loja, kaip ir norėdamas 
kas-žin ka neinleisti in vidų. 
Bet nepoilgam girdi jie: — 
brakszt —- durys atsidarė, kas- 
žin kas apsiluinojas inejo ir 
atsisėdo ant suolo... O szuo 
taip loja kaip ant kokios pik
tos dvasios.

'Pasėdėjas jis, cziukszt — ir 
užlindo už stalo ir pradėjo bar
binti pirsztais in stala. Vaikai 
nusigandę ne nekvepuoja; pri
sispaudė prie motinos ir dreba. 
0 numirėlis 'bar, bar, bar — vis 
barbina ir barbina in stala.”

Sziurpulys mane paėmė.
‘ ‘ Tada motina sako vaikams 

— tese toliaus dėdė : — jus pa
būkite ežia o asz bėgsiu laukan,
gal pasitiksiu tęva.

Nulipo patylomis nuo pe- 
cziaus ir norėjo pabėgti pro 
stala; bet tas žmogus kapt! ir 
nutvėrė ja in glebi! Vaikai pra
dėjo rėkti. Szuo kaip griebs nu
mirėli ir nutraukė nuo jos; tas 
atsistojo ir vėla pagriebė mo
tina, szuo vela nutraukė. Ilgai 
taip jie ėmėsi. Tame sztai pa
reina medininkas ir inejas in 
grinezia, užžibino žiburi ir žiu
ri : stovi iszbadusi jo pati o prie 
jos kojų guli žmogaus szonkau- 
lis.”

— Tai ir visa pasaka. Dabar- 
gi miegosime — pasakė dede ir 
apsivertė ant kito szono.

Asz drebėjau kaip apuszics 
(drebules) lapas. Ant manes 
paveikslas barbinanezio in sta
la numirėlio padare toki inspu- 
di kad malu taip ir rodėsi kad 
sztai griebs, griebs jis mane 
isz paloves.

Visi jau sumigo. Taip glud
nu pasidarė kad ne jokio bal
so nebuvo niekur girdėt tik vie
nodas kvėpavimas mieganeziu 
ir... pasirodė, lyg kas barbina 
in stala. Kraujas užszalo mano 
gyslose ir asz ne savu balsu 
pradėjau rėkti ir purtinti dede.

Tas pabudęs paklausė ko asz 
verkiu ir iszgirdes kad man bai
su, paemes paguldė mane in vi
duri, apsikabino ranka ir liepe 
miegoti. Bet asz da ilgai nega
lėjau užmigti ir užmigęs ma- 
cziau tokius baisius sapnus kad

Vade Moterių Kareiviu

Mrs. Oveta Hobby, isz 
Houston, Tex., kuri likos 
paskirta vade Moterių Ka
reiviu per kariszka sekreto
rių Stimson, yra pati buvu

sio gubernatoriaus Texu.

vo Petnyczia; tai suszutino re
puku ir uždėjo ant stalo bliuda

pabudau kelis kartus, apsipy
lęs visas prakaitu. Ant ryto
jaus manė suėmė karsztis; pra
dėjau klejoti ir kartas nuo kar
to kana mano eme traukinti, ro
dos asz norėjau nuo ko pasi: 
slėpti. -

Atėjusios moteres mane ap- 
lllankyti sake kad priepuolis 
prie manes pristojo. Czia mano 
motina atsiminė kad anuo me

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už-

Musu kareivei kurie randasi karėj e ir neszic je akulo- 
rius, tankei juos sudaužo arba pameta, todėl valdžia intai- 
se dirbtuve po priežiūra geru daktaru, kurie intaiso karei
viams akulorius. Toji dirbtuve gali pagamyti 120 poru 
akulcriu del kareiviu per diena. Apie 15-tas procentas musu 
kareiviu neszioje akulorius.

Kaip žmones apsiszvies, 
Tai ir protą kitoiki turės, 
Amerikoj kožnas žmogus 

'paguodotas, 
Ar jis varginlgas>.ar bagetas.

Del kvailiu ir’tamsuhu, 
Reikia daug bizuinu, 
Kožnas toki alpsulka,

Pinigus nuo jo iszsuka.
Visi prigauna Lietuvius, 

Ar ilgai taip bus ?
Su darbais ir nekitaip darosi, 

Kožnas ant kito varosi.
Tuomi,' vyrueziai, ne

pasikeisite,
Beprocziais pasiliksite, 

Gerai apsirokuokit, 
Pinigu ant bile ko neduokit;
Julk pinigas sunkei pareina, 
Už dyka jum neateina,

Juk Kristus pasakė : gerai 
daryk,

Jeigu nori duszia iszganyt.
* * *

tu iszgasdino mane Kuolu szuo.
— Tai Antaniene, nusiunsk 

Joną, tegul papraszo Kuolienės 
nukirpti žiupsni plauku isz szu- 
nio uodegos — tai pirmasis 
vaistas nuo priepuolio — daro- 
dijo kaiminka.

— Tai-gi, tai-gi, reikia pa- 
siunsti, — atsiliepė motina.

Parnesze Jonas plauku. Pa
rūkė mane. Per koki menesi
pasitaisiau (dėkui plaukams
Kuolienės szunio!) Bet da ir
dabar, jau baigdamas puse am
žiaus, negaliu iszginti isz gal
vos paveiksiu barbinanezio in 
stala numirėlio, ir kiekvienam 
tamsiam kambaryje man rodo-

Viena naszlele apsivyravo, 
Rinko, rinko ir bomeli gavo, 

Dabar jos akys atsidarė, 
. Suprato kad negerai padare.

Vai tieji rakalei vyrai, 
Saiko kad bobai gerai, 

Už tat kaip in szliuba važiavo, 
Dovana .puikia gavo.

Senus maininius czebatus, 
Ir kelis pantaplius, 

Gaila moterėlės biednos, 
Kad naszliaudama buvo be 

galvos, 
Lakstė po visa Amerika., 
Ir pasidarė sau nieką.

O ka daryt, turi būtie gerai, 
Taip pasidaro ne viena, 
Kaip vyra palaidoja,

Tankiausia po tam kvailioja, 
O jeigu pinigu daug paliktu, 

Tai tada buna kaka.
$ *

N et o i i M ontkar miu,
> Pasakyti negaliu, 

Kaip toji vieta vadinasi, 
Bet gerai apsigyvenusi.

Spykyze užtikau, 
Ir vyrueziai dagirdau,

mirizo ir prasze idant nesulaikyti si kad stvers kas mane! 
laikraszczio. PASKUBINKITE I ! I
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa. — GALAS —

Kad ten bobelka be laisnu 
szinkuoja,

Ir Nedeldieniais nenustoja, 
O kad biznis eina tai eina, 

Daug sztopo kasdien iszeina,
* * *

Szenadoryje yra mergų, 
Labai mitru ir kytru, 

Gaspadinei gero neduoda, 
Kad ir geras algas duoda. 
'Neima nuo gasipadines 

pavelinima, 
Velkasi bambileis ir da rakta 

paima, 
Kad galėtu duris atidaryt, 

Jokio larumo nedaryt.
Puikus iszmislas, nėra ka 

sakyt, 
Takias valkatas nereikia 

laikyt, 
Tik tuojaus iszvaryt.

— Penkios cnatos dabina 
moterių: Tikėjimas, meile, tei- 
singysta, szvarumas ir puikus 
auginimias. Da reiketu szesz- 
ta pridėti: mielaszirdinguma.

J. Jokūbaitis, Hillside, N. J., 
raszo: Guod. red. Saules aplai- 
kiau nuo jusu varda mano lai
vo ant kurio atplaukiau in Am
erika už ka szirdingai aeziu už 
jusu pasidarbavima, lai Dievas 
duoda jums sveikata ir laime 
jusu gyvenime ir visuose jusu 
darbuosia. Aeziu tamfetai da 
karta už jusu pasidarbavima 
del manes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Uosto Mirtinga Gaza

Idant studentai galėtu su
sipažinti su trucinancziu ga- 
zu, Rev. F. Hickey, profeso
rius Providence ’Kolegijos, 
Providence, R. I., iszrado 
maskas su kurioms galima 
uostyt vioski trucinanti 
gaza be jokios bledes del ty- 
rinetojaus.

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai ,pirkime Apgyni-
mo Czedinimo Bondus ir
Markes del jos Apgyinimo.

Naminis Frontas 
Pryszakys

Nuskandinimas Japonu kru- 
zeriu Koralu Juroje, Naciu 
su'bmarino sudaužymas ,preky
binio laivo Caribbean juroje, 
užėmimas Fra'ncijos Salos In
du Okeane — tie visi karo in- 
vykiai lieczia kiekviena szei- 
mylna. Amerikoje.

Pereita sanvaite, Karines 
Gamybos Taryba insake ma-i 
žiau vartoti sekamu daigtu — 
kakao puptf, žalios kavos, bal
tu ir juodu pipiru, kvepian'cziu 
pipiru (allspice), cinamono, 
gvazdikėliu, imbiero (ginger), 
muszkatiniu rieszutu (nutmeg) 
ir muszkatiniu žiedu (mace).

Turėsime apsieiti su mažiau1 
szckoladiniu saldainiu, szoko- 
ladinio “aiskrymo,” pudruo
tos kakao ir karsztos kavos ir 
musu kepsniai ir prievalgiai 
nebus toki skoningi ir vis del 
kovu jurose.

Kakao pupas mes gauname 
isz Afrikos vakarinio pakrasz- 
czio ir isz Brazilijos ir mes da
bar neturime laivu pergabeni
mui tu reikmenų musu norma- 
liams reikalams. Kava gauna
me isz Brazilijos ir kitu Lotynu 
Amerikos szaliu ir del stokos 
laivu negauname kiek reika
laujame. Dauguma musu kve- 
pianeziu szakneliu mums siun- 
cziama isz Tolimu Rytu ir Ja
ponai uždare kelius in Rytus.

Valdžios insakymai užszal- 
de plieną, dabar Naminis Fron
tas turės apsieiti be vario. WP 
B iszdave tolesni surasza dau
giau negu 100 civiliniu reikme
nų, kuriuos negalima gaminti 
isz vario arba jo priediniu pro
duktu — misingo ir žalvario — 
po Gegužes 31 d. Tas lieczia 
viena išž' musu reikalingiausiu 
ir papraseziausiu vartojamu 
daigtelliu — paprasta spilkute. 
Treczia dalis spilkucziu buvo 
gaminama isz misingo. Nuo 
dabar ji bus gaminama isz plie
no ir kiekis bus žymiai suma
žintais. Kiti užszaldyti daigtai 
yra Kalėdų medžio lemputes ir 
virvutes, kalnieriai szunims, 
raszymui plunksneles ir muzi- 
kaliniai instruimentai.

Isz pirmo žvilgsnio neatro
dytu kad galima daug ka su
taupyti todellkad sustojom var
toja vari pudros dėželėse, lu
poms dažu deželese, cigaretu 
užddgtukams, paveikslu rė
muose ir visokiems kitiems ne- 
reikalingams daigtams. Bet 
kartu sudėjus visas vari kuris 
buvo suvartotas tiems daly
kams pereita meta butu galima 
intaisyti apie 40 naikintuvu.

Vis augantis reikalingumas 
daugiau vyru-speku (manpow
er) fabrikuose ir ukese ir fron
te buvo inrodinta pereita san
vaite. Joseph B. Eastman, De
fense Transportation Direkto
rius, prasze asztudniu svar
biausiu gelžkeliu pietvakaruo-

se sutvarkyti ju darbininku 
darbus taip kad nesusidurtu su 
žemdirbystes darbu. Jis prasze 
sutvarkyti ju paskirtus darbus 
nuo Sausio per pavasari ir 
ankstyvos vasaros menesius •— 
kada nereik tiek daug darbi
ninku uk'ems ir ne rudeni kada 
darbininkai bus užimti su der
lium. Kitais žodžiais, paskirs
tyti darba ir padalinti vyru- 
spekas. 1

Daugiau kaip szimtas ir tris- 
deszimt milijonu Amerikiecziu 
dabar instojo in karo pirma 
bendra paskirstyjimo progra
ma — demokratinis 'būdas gva- 
rantuoti visiems lygiai pasida
linti reikalingiausiu daigtu. 
Atsargiai saugokite savo “ ra
ti cn books” dabar jos užtikri
na cukraus bet toliau kitiems 
reikalams bus vartojama. Gali 
gauti puse svaro cukraus kiek
vienam savo szeimynos nariui 
per sanvaite.

Kainu Administracijos Afi
šas praszo visu kantrumo pa
kol nauja kainu kontroles pro
grama pradės veikti. OPA in- 
rodo kad “ ilgai-tesiantis sėk
mingumas musu programos rei
kalauja kiekvieno vartotojo 
kuopilniausia kooperacija. ” 
OPA siūlo szita trijų punktu 
rodykla szeimininkems, kurios 
nori sulaikyti kilanezias kai
nas. (1) priesz Liepos 1 d., ap- 
sipažinkite su kainu patvarky
mais ir kaip jie veikia, (2) po 
Libpos 1 d., galite praneszti 
laužymus in “War Price and 
Rationing Boards,” ir (3) Per 
visa kara, susidekite su kaimy
nais toliau patęsti daigtus ku
rie povaliai nyksta.

'Sveturgime ir juodveidžiai 
loszia svarbesne role karo pa
stangoj. Wisconsin© firma, 
viena isz deszimt nesenei cen
zūruojamu del diskriminacijos, 
(darymo skirtumo), pasakė 
prezidento Fair Employment 
Practice komitetui, kad “dar
bininkai dabar bus samdomi 
pagal gabumo, nežiūrint rases, 
spalvos, tikybos arba tautines 
kilmes. ’ ’

Connecticut ir New York 
daugiau kaip tuzinas kompa
nijų samdo prityrusius ir ne
prityrusius juodveidžius 'dar
bininkus dideliais skaitliais 
pirmu kartu.

War Production Board, 
Washington, D. C.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
^Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
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Viesz. Jėzaus ir
...IR MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c.
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T‘S AULE MAHANOY CITY, PA.

ŽiniosVietines
— Petnyczioj pripuola -Szv. 

Marijos Magdalenos o Suka
toje Szv. Joanos isz Arcos.

—< 'Nedėliojo pripuola Szv. 
JTraices.

— Subatoje pripuola Diena 
Papuoszimo Kapu arba “De
coration Day;” paminėti Suv. 
Valstija kareiviu, žuvusiu per 
Civilini Kara 1861 iki 1865 me
tuose ir per Svietine Kare.

— Panedeli pripuola 1 die
na Birželio-June; Pusmetis.

■—• Birželio menesyje pri
puola sekanczios atminties die
nos: Nedelioje, 14ta diena, Vė
liavos Diena ir Vaiku Diena; 
Nedelioje, Birželio 21ma diena 
Tėvo Diena, taipgi pirma die
na Pavasario; Utarninke, Bir
želio 30-ta diena, sukaktuves 
didelio Plieno Straiko, kuris 
kilio 1892 mete.

—• Birželio 18-ta diena, Ke
tverge, bus szaukta in karino- 
meniszka tarnysta 109 vyru
kai. Tiejei ka isizkeliavo in a- 
bazus praeita Panedeli, konia 
puse isz ju įsugryžo adgal, nes 
no tinkami prie '.tarnystes.

—■ Mickeys Cafe, 339 West 
Mahanoy Ave., laike “Atsi
sveikinimo Parte” del Stanis
lovo Perkausko, Juozo Mace- 
juno abudu isz miesto ir de 
Jono Szimkolnio isz Fradkvil- 
les. Perkaiuskas ir Macejunas 
pasekmingai. perejo per egz
aminą ir iszkeliavo in abaza, 
fbet Szimlkonis iszkeliaus vė
liaus.

—■ Maple Hill kasyklos li
kos uždarytos isz priežasties 
užliejimo per lietu, per palie
pimą kasyklų inspektorių to
dėl sustojo apie 4,000 angleka- 
siu dirbti nes jiems kerszintu 
didelis pavojus per persimu- 
szima Vandens in kitas kasyk
las. Per tai nukentės ir dide
lis St. Nicolas brdkeris nes ne
turės užtektinai anglių ant 
czystinimo.
' — Per Papuoszimo Kapu 
Dienia miestas tikisi daugelio 
sveteliu kurie atvažiuos atlan
kyti mirusiu miestus ir papuo- 
szti ju paskutines atsilsio vie
tas.

— Musu diecezijos vysku
pas 'apreiszike visiems kuni
gams buk Subatoje nėra pas
ninko norints yra tai czverti- 
nes.

TOKIS TAI
GYVENIMAS

Tarp Amerikoniszku 
Porelių

Brighton, Ill. — Ana diena 
stojo priesz sudžia jauna pore
le, Andrew Cooper su savo pa- 
czia, reikalaudami persiskyri
mo po pagyvenimui su savim 
tik septynis menesius. Motere 
paduoda sekanezias priežastis 
del kuriu ji nenori ilgiaus gy
venti su savo vyru ir geidžia 
nuo jo persiskyrimo kaip: Jos 
vyras be mažiausios priežas
ties mesdavo jai pajus iii veidą 
o jeigu kada užpykdavo tai nu- 
prausdavo jai veidą su sviestu. 
Bet ir vyras turi priežasti nes 
saike kad jo pacziule indedavo 
vinutes in jo valgi ir tankiai 
atsiguldavo su szlebe, įienusi- 
redžius, nes buvo užsigerus ir 
neturėjo laiko nusiredyt.

Sudžia paliepė neiszmane- 
lems susitaikint arba abudu 
uždarys ant dvieju menesiu, 
neduodamas nieko kaip tik 
vandens ir duonos. Nežino ar 
susitaikė ar ne.

Tekis tai gyvenimas szia- 
dieniniu jaunavedžiu kurie be 
jokio apsvarstymo iszteka po 
tam- graudinasi.

Rado 650 Doleriu
Senam Czebate

Richmond, Va. — Po mir- 
cziai William Paterson likos 
parduota ant licitacijos visos 
jo locnastys idant užmokėti už 
palaidojima jo kūno. Velionis 
nesenei pribuvo isz Vakaru. 
Kada likos pastatyta aut lici
tacijos jo czėbatus, kokis tai 
žmogelis nupirko juos už 50 
centu. Idant persitikrint ar 
czebatai geri, inkiszo ranka in

vidų ir pajuto ten koki tai 
daigta. Isztraukes paimate pi
nigus suvyniotus skepetaiteje 
kuriu radosi viso 650 doleriu. 
Teisingas žmogus sugražino su
rastus pinigus likusei naszlei 
kuri buvo dideliam varge ir 
nesitikėjo surasti pinigu po 
mireziai savo vyro.

Užkabytas Maisze Ant 
Stulpo

Mainville, N. J. — Szimas 
Bcckton, 20 metu, likos suras
tas per pravažiuojanezius au
tomobilistus, kabantis maisze 
ant medžio kaip sziksznospar- 
nis.

Kada jo užklausta kokiu 
budu jis gavosi ten, tai atsis'a- 
ke iszaiszikint priežasti. Laisz- 
kelis, prisegtas ant maiszo, isz- 
aisžkino apie jo padėjimą se- 
kanlcziai: “Kas szita jauna 
žmogų surastu tegul jo neisz- 
leidžia isz maiszo pakol neisz- 
aiszkins del ko jis likos paka
bintas maisze.”

Kiek Tai Panasziu Mo
terių Randasi Ant

Svieto

‘Geneva, N. Y. — Motere 
James B-arr taip jam da-ede ir 
apsunkino gyvenimą nelaimin
gam vyrui kad jam taip pa
bjuro svietas kad nus-prende 
nuo visko atsikratyt ant visa
dos.

Savo bobelkai atkerszino už 
visas savo kanezias tuomi kad 
iszeme visus pinigus isz Lan
kos sumoje iketuriu tukstaneziu 
doleriu ir juos sudegino po 
tam vienu szuviu -atėmė sau 
gyvasti. Moterele vos nepasze- 
lo isz piktumo kad taip padare 
ir visai nesigailėjo kad jos vy
ras -atėmė sau gyvasti bet jai 
gaila buvo pinigu-.

Komunistas Paleistas
Ant Liuosybes

Kad Visi Vyrai Pabė
gusiu Moterių Taip 
\ Padarytu

♦ ♦ ♦ ♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ tk*tA**A**<*%*T*TT***<*i

JOHN KOVAL

TURĖJO MOKĖTI
UŽ MEILE

Savo Paczios
Des Moines, Iowa — Dora 

Gehrton, norints gyveno sutai
ko j e su savo vyru bet meilin
gus savo glamonėjimus ir bucz- 
kius pardavinėjo jam kaip ko
ki tavora. Vyras aplaike persi
skyrimą nuo savo Doros o lai
ke perklausinejimo sude iszsi- 
dave buk kada vyras geide pa- 
bueziuoti savo pacziule tai tu
rėjo jai užmokėti kožna syki 
po 75 centus, už prispaudimą 
prie savo krutinės ir szirdies 
turėjo mokėti $1.25, už paėmi
mą savo pacziules ant keliu tu
rėjo mokėti du dolerius ir t.t., 
už kožna meilinga glamonėji
mą.

Gerai padare kad persiskyrė 
su tokia biznierka kuri parda
vinėjo savo meile už pinigus, 
jeigu tai galima pavadyti mei
le. — Jeigu tokia motere par
duoda savo buezkius del savo 
locno vyro tai galima spėti kad 
ji ir kitiems juos parduoda.

Earl Browder, žymus Ko
munistas, kuris persėdėjo 14 
menesiu valdiszkam kalėji
me Atlanta, Ga., likos paleis
tas per Prezidentą Roosevel- 
ta ant liuosybes. Browder 
buvo nuteistas ant keturiu 
metu, bet prezidentas jam 
sumažino bausmia.

Puse Visztos, Puse 
Kates

Youngstown, Ohio — Ana 
diena misiute, Agota Bergerie- 
ne, 30 metu, pabėgo su prielai- 
diniu, apleisdama savo vyra, 
kuris tuomi nelabai nusiminė, 
netekes savo balandėlės. Ka 
jis daro isz džiaugsmo? Sztaij 
nuėjo iii redakcija laikraszczio' 
ir patalpino sekanti apgarsini
mą:

“Asz, iSzimas Bergeris, pa- 
je-szkau savo palczios kuri ma
ne apleido pasiimdaima su sa
vim mano 1,500 doleriu. Gei
džiu su ja susiraszyt arba su 
kitais, kurie žino kur ji randa
si kad galeeziau jai da -nusiaus-1 
ti szi-mta doleriu kad galėtu ji 
da toliaus nuvažiuot o tada !bu- 
cziau labai laimingu vyru.”

Ka ant to pasakys Agotėlė 
kada perskaitys taji apgarsini
mą, ar su-gTysz ji pas savo ap
leista vyra ar panorės da szim- 
tines"?

Tinginiai Gyvena
Ilgiausia Ant Svieto

K VIETKININKAS

Kvietku Del Visokiu Pareikalavimu

Už Žemiausias Prekes * f

Sutaiso Dailius Bukietus Del

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

616 W. Centre St., Mahanoy City, Pa

Nigeris Sužagejo Sena 
Motere; Likos Pa

kartas

NORS PATI KRIO
KIA PER MIEGUS

Greensburg, -N. J. — Farme- 
ris Jokūbas Stateman ana die
nia užtiko visztimyczioje, drau
ge su' iszperetais viszeziukais, 
stebėtina sutvėrimą. Tasai su
tvėrimas yra puse visztos ir 
puse kates. Turi sparnelius, ka
tes galva ir ketures kojas. Ap- 
laike jis už taji sutvėrimą 500 
-doleriu nuo tūlo cirtkininko.

* Pirmutine po-piera isz 
skuduriu pradėjo išzdirbinet 
Maurai, Iszpanijoj, 1470 mete.

St. Louis, Mo. — Profeso
rius M. L. Mortimmer, ant dak
taru susirinkimo cziOnais, tu
rėjo alky va įkalba susirinku
siems buk nėra abejones kad 
žmogus gali gyventi lyg 100 
arba net ir lyg 150 metu. To
liaus tasai profesorius, kuris 
jau turi 86 metus, prirodo buk 
žmogus -nemirszta nuo senat
vės tiktai pats save užmusza 
per alkoholiu, tabaka, mesa, 
persivalgymą, p-ersidirbima, 
rūpesti, kares ir szalti, kurie 
yra didžiauseis 'žadintojais 
žmonijos. Tinginiai gyvena il
giausia o (mažai yra senu žmo
nių kurie yra tingineis.

Turi Ja Maityt
Georgetown, Mich. — Beda 

žmogau, jeigu turi guletie lo
voje su krioken'czia motere ir 
negali užmigti po sunkiam 
d'arlbui 'bet da didesne beda jei
gu tau sūdąs neduoda -persisky
rimo nuo tokio kriokeiiczio

Moleno, Nev. — Nežinomas 
nigeris sužagejo 68 metu Mar- 
garieta Helldeman ir už taji 
žv-eriszka pasielgimą, likos pa
kartas ant telegrafinio stulpo 
per myne žmonių po tam inir- 
szusi myne szaude in kabanti 
rakali.

Motere ant kurios nigeris už- krokodiliaus. Fred Haldenman, 
klupo, rinko artimoje malkas o turėdamas tokia moterele, ne
kala toji pradėjo szaukti pa- * galėjo ilgiaus dalaikyti su ja ir 
gial'bos, atkiszo i-n ja revolveri, apleido jeszkoti sau kitur ra- 
kerszinda-mas nuszovimu. Rik- mesnio pasilsio. Už tai jo mote- 
sma moteres iszgirdo kiti žmo- rele ji apskundė ir nebagas tu
nes kurie radosi artimoje, at- 'ri jai mokėti po 15 doleriu kas 
bego i-n pagialba ir suėmė ra-[sanvaite ant jos užlaikymo. — 

žmo-
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kali. Norint policija ji uždare 
kalėjime 'bet nakties laike my
ne žmonių iszverte duris, isz- 
trauike rakali ir pakorė ji ant 
stulpo.

Ka tai ženklina, bile tik 
gus dabar turės pasilsi.

Nelaimes Per 
Apdegimus

Naujas būdas “MOKĖJIMO UZ ELEKTRIKĄ PER POST-KARTE”
KAD SUCZEDYT GAZOLINĄ, RATUS IR AUTOMOBILIUS IR KARISZKA MATERIJOLA

Idant suczedyt “visoki kariszka” materijola laike kares, Pennsylvania Power 
& Light Kcmpanije pradedant ateinanti menesi kalektavos užmokesti už naudoj ima 
elektriko per post-karte, kaip ant szio paveikslo matome.

Ant tosios post-kartes parodo kiek turite mokėti už elektriką taji menesi, kiek 
sunaudojote ir kada užmokėjote. v - Ą. A s •

Tikimės kad tai bus lengvesnis būdas del musu kostumeriu ir suczedins automo
bilius, ratus, gazoliną ir kitus materijolus reikalingus ant vedimo kares.

Your new ’’Postal Card Bill”

HERE IS A SPECIMEN OF YOUR NEW BILL 
... PARAGRAPHS BELOW EXPLAIN THE 
PURPOSES OF THE VARIOUS COLUMNS

ELEC.—The figure in this space 
will show the amount of your elec
tric service bill.

RATE SCHEDULE—The symbol in 
this column will designate the rate 
schedule under which your service 
is furnished.

MDSE.—The figure in this space 
will include charges due for mer
chandise.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
THIS BILL PAYABLE AT ANY OFFICE OF THE COMPANY

(NAME OF OFFICE APPEARS HERE)
SERVICE FOR PERIOD ENDING

JUNE 4, 1942 
Rate 

Schedule

X
Averaged 
Bill- 
Meter

Not Read

Dwell. 
Units

Meter 
Reading

Billing 
Demand

K.W.H. 
Used Serv.

Elec.

Mdse.

Acct

AMOUNT

Mo. Ext. 
Guarantee

Net 
Bill

Gross
Bill

(NAME OF OFFICE APPEARS HERE) 
GROSS BILL PAYABLE AFTER

JUNE 22, 1942_____

CASHIER’S MEMO.

ROUTE AMOUNT

E

PLEASE 
RETURN M

THIS STUB 
WITH YOUR 

REMITTANCE
A

FOLIO
N 
E 
T

O 
R

Jamestown, N. J. — Kada 
szeiimyna Adolfo Krantz buvo 
susede prie vakarienes, ju dvie- 

' ju metu vaikutis nutraukė nuo 
1 stalo staltiese perversdamas 
lempa kuri eksplodavojo apde
gindama mirtinai kūdiki ir te- 

Įva kuris stengėsi užgesinti 
liepsna.

Toledo, Ohio — Mikas Jack- 
oviak, szesziu metu vaikutis, 
stengdamasis iszgialbeti savo 
skudurini meszkuiti isz ugnies, 
pats pavojingai likos apdegin
tas ir -kaip rod'Os turės paau
kauti savo gyvasti už tai.

Morrisville, Pa. — Siausda
ma prie ugnies kuria vaikai už
degė ant kiemo, ipenkiu metu 
Teresiuke Milskis mirė -nuo ap- 
dtegimu kokius ji aplaike per 
ugni kada užsidegė jos szlebii- 
ke.

METER READING—TL. figure in 
this column appeared on your 
meter at the time of the last read
ing. This reading was made on 
the day indicated in the upper 
left-hand portion of your bill under 
the words “SERVICE FOR PERI
OD ENDING.”

ACCT.—The figure in this space 
will indicate any 
due.
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other amounts

figure in this 
of the items in 

and is the

K.W.H. USED—The figure in this 
column will show how many ot 
the total registered kilowatt hours 
of electricity you have used since 
your last billing, and is simply the 
difference between the meter read
ing on your latest bill and that on 
the bill immediately prior to it. 

' Where your meter has not been 
read during the billing period this 
figure will show the estimated 
number of K.W.H. on which your 
hill has been calculated.

NET BILL—The 
space is the total 
the column above, 
amount of your bill if payment is 
made on or before the date shown 
in upper right-hand corner of the 
bill under the words “GROSS 
BILL PAYABLE AFTER.”

GROSS BILL—The figure in this 
space will show the bill payable if 
payment is made after the date 
shown in the upper right-hand 
corner of the bill under the words 
“GROSS BILL PAYABLE 
AFTER.”

(X) AVERAGED BILL, METER NOT 
READ—When an “X” appears in the 
Meter Reading column it indicates that 
your meter has not been read and that 
your use of service during the billing 
period has been estimated. The charge 
for service during the period will have 
been based upon that estimate, and your 
bill will be subject to revision in case 
the meter record of your use, at the time 
of the next reąding, discloses any ma
terial difference from the Company’s esti
mate.

DWELL. UNITS—The figure in this 
space indicates, if more than one unit, 
the number of separate residential dwell
ing units covered by the bill.

BILLING DEMAND—The figure in this 
space applies generally to commercial 
and industrial users of electric service, 
and is the number of Billing KW con
tracted for or used by the customer..
MO. EXT. GUARANTEE—The figure in 
this space indicates the minimum charge 
for the billing period applying to custo
mers supplied from rural or other line 
extensions. • į >

PIRKITE SUVIENYTU VALSTIJŲ KARES BONUS IR

POWER

MARKES

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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




