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Isz Amerikos
ATSISVEIKINEJO SU 

SUNUM
W ---
t Krito Negyvas 
F -----I Millville, Pa. — Kada 73 
metu George Sherman atsisvei- 
kinejo su savo sunūm Willia- 
mu, 26 metu, kuris važiavo su 
kitais kareiviais in abaza ant 
tarnystes, apsikabino jam ant 
kaklo ir sukrito negyvas. Ki
tas sūnūs randasi kariszkoje 
tarnystoje, Floridoje.

Diena Rinkimo Seno 
k Gumo Prailginta ; ■ ■

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas prailgino 
laika del rinkimo seno gumo ar
ba taip vadinama “Gumo 
Draiva” (vaju). Sziadien gu
mo labai trūksta Amerikoj ant 
Visokiu kariszku iszdirbyscziu 
o isz kitur negalima jo visai 
aplaikyti. Gumas yra reikalin
gas del dirbimo eroplanu, ratu 
ir t.t. Jeigu turite seno gumo 
aplinkui narna, nuneszkite ji 
in artimiausia gazolino stoti o 
jums užmokės po centą už šva
ra arba ji padovanokite del val
džios. Vajus tensis ant deszimt 
dienu ilgiau.

VAIKAS NEŽINO
KAD TURI $350

Užsiūtos Surdote
Philadelphia, Pa. — Nežino

mas vaikas, apie szesziu metu 
amžiaus, nežino kad jis neszio- 
ja surdota su 350 doleriu insiu- 
tus in pamuszala, kuri aplaike 
nuo Salaveisziu Armijos, bet 
toji drauguve apie tai dažino- 
jo per vėlai nes aplaike ta j i se
na surdota nuo senos moteres 
szeszes sanvaites adgal. Vė
liaus motere atsiminė apie tai 
ir pranesze drauguvei apie sa
vo nelaime bet vaiko da nesu
rado su tuom surdotu.

17 Milijonu Darbininku
Dirbs Kariszkose 

Instaigose 
f ________

Atlantic City, N. J. — Dar- 
bininkiszkas administratorius, 
Eugene Casey, apreiszke ant 
čzionaitinio susirinkimo buk 
prie pabaigos sziu metu 17 mi
lijonai darbininku turės dar
bus kariszkose instaigose po 
visa Amerika. Casey iszsitare: 
“Darbininkai sziadien atlieka 
savo užduoti ir yra stebėtinas 
dalykas kaip smarkiai jie ima
si prie visokiu darbu kad pri- 
gialbet savo tėvynei supliekti 
nevidonus. Norints visokį fab
rikai dirba diena ir nakti, bet 
da vis neužtenka kariszko ma
terijoj kurie buna siuncziami 
in visas dalis svieto. Bet turime 
vilti kad tasai darbas bus pri
skubintas.”

SULAIKĖ SAVO
LAIDOTUVES

Pribūdama In Laika

Wichita, Kans. — Jeigu 
Gracija Conners nebutu pasi
skubinus namo in laika tai ne
butu regėjus savo laidotuvių. 
Bet ant giliuko ji pribuvo namo 
in laika, sulaikė laidotuves ir 
paliepė lavona nuvežti in mies
to lavonyczia. Nemažai nudžiu
go jos vaikai kada motina pri
buvo namo sveika ir gyva.

Motina iszvažiavo atlankyti 
savo gimines ir nesugryžo ant 
prižadėto laiko. Tuo paežiu lai
ku kokia tai nežinoma motere 
likos užmuszta per automobi
liu užmiestyje. Vaikai nuėjo 
pažiūrėti lavono ir mane buk 
tai tikrai j u motina nes buvo 
labai panaszi in ja. Parsivežė 
namo ir parengė laidotuves bet 
motina pribuvo in laika sulai
kyti palaidojima nepažinsta- 
mos moteres.

Svietines Iszkiimes Pa
roda Skoloje 19 Mili

jonu Doleriu
New York — Direktoriai 

buvusios. Svietines. Parodos, 
kuri atsibuvo 1940 mete, pa
skelbė sziomis dienomis buk 
toji paroda buvo bledinga del 
kompanijos kuri ja inkure nes 
ji pasiliko skoloje ant 19,021,- 
432 doleriu; szerininkai aplai
ke tik po 40 centu ant kožno do
lerio kuri jie indejo in taja 
Iszkilme. Valdžia ir miestas 
iszdave ant tos Iszkiimes 155 
milijonus doleriu.

Susirėmė Porele Ir Nu
krito 50 Pėdu Žemyn

New York — Antanas Želež- 
nik, 52 metu ir jo motere, Kat
re, 46 metu, susimusze ant už
pakaliniu gonkeliu (poreziu) 
savo namo, ant treczio laipsnio 
augszczio ir taip susirėmė kad 
iszlauže užtvara ir abudu nu
virto žemyn mirtinai susižeis- 
dami nes pataikė galvoms ant 
kieto cimentinio tako kieme. 
Vyras tuoj mirė o motere buvo 
gyva ligonbuteje koki tai laika 
ir papasakojo kad jiedu susi
barė už pinigus. Vyras liepe jai 
tylėti ir kirto per veidą. Pa- 
cziule, kuri buvo gana digta, 
stvėrė jam už sprando ir pri
stūmė ji prie poreziu tvoreles 
kuri abieju neiszlaike ir sulužo.

Lenkiszkas Ambasado
rius Užsimusze

New York — Generolas Bo
leslovas Wieniawa-Dlugoszew- 
ski, 65 metu, Lenkiszkas amba
sadorius in Italija, kada tai 
Vekiecziai užėjo ant Lenkijos, 
szoko nuo stogo hotelio ant Ri
verside, nuo szeszto augszto ir 
užsimusze. Paliko paezia ir 
dukterį.
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KABE
Amerikonai Bombar

davo Japonus Ant 
Wake Salos

Honolulu — Amerikoniszki 
lekiotojai šukele tikra pekla 
ant Wake Salos kur suteszkino 
Japoniszkas eroplanu stotis 
ir padare milžiniszkas bledes. 
Amerikonai iszejo isz tojo mu- 
szio sveiki ir visi sugryžo in 
savo stotis, nepaneszdami jo
kiu bledžiu.

62 Grekai Suszaudyti 
Per Vokieczius

Kreta, Grekija — Vokie
cziai nusiuntė tukstanezius ka
reiviu czionais kad apmalszyti 
neužganadyma tenaitiniu gy
ventoju, isz Vokiszkos valdžios. 
Candijoj Vokiecziai suszaude 
62 gyventojus, tarp kuriu ra
dosi redaktorius vietinio laik- 
ra.szczio, bankierius ir keli da
raktoriai mokyklų. Daugeli gy
ventoju iszvare prie sunkiu 
kariszku darbu.

Kinczikai Supliekė 
Japonus

Crungking, Kinai — Kin
czikai supliekė smarkei Japo
nus Shansi-Hunan aplinkinėje 
isz kur iszvare užpuolikus su 
didėlėms bledems. In laika 
penkių dienu muszio, Kinczi
kai užmusze daugiau kaip 5,- 
000 Japonu o kitoje vietoje už
musze 2,500 Japonu. Taipgi 
paėmė 500 arkliu ir daug mais
to ir amunicijos.

Vokiecziai Suplakė
Baisiai 28 Moteres

Belgradas, Jugo-Slavija — 
Vokiecziai sustatė 28 moteres 
ant rinkaus ir baisei jas su
plakė diržais kad net kraujas 
liejosi isz ju pecziu. Buvo tai 
bausme kad moteres pasigailė
jo prieszo kareiviu ir juos pri
glaudę po savo pastogia ir da
vė jiems maisto. Visi gyvento
jai tojo kaimelio buvo privers
ti žiūrėti ant iuju kankinimu. 
Daugelis moterių apalpo nuo 
pla kimo bet Vokiecziai ant j u 
neturėjo mielaszirdystes, pa
likdami jas ant vietos be jokios 
priežiūros.

Didelis Kotelis Paimtas 
Per Kariuomene

Atlantic City, N. J. — Gerai 
žinomas didelis hotelis Ambas
sador, likos užimtas per ka
riuomene del savo naudos. Ko
telyje randasi 725 kambarei. 
Visi sveczei turėjo apleisti sa
vo kambarius in kuriuos insi- 
krauste kareiviai ir aficieriai.

1,800 Japonu Iszvežta 
In Abazus

San Francisco, Cal. — Val
džia surinko 1,800 Japoniszku 
gyventoju isz 20 pavietu ku
riuos iszsiunte in abazus lyg 
pabaigai kares. Visi bus po 
priežiūra kareiviu. Ne tik pa
vieniai asmenys bet ir visos 
szeimynos likos patalpintos in 
tuosius abazus.

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

Washington, D. C. — Keturi 
alijentu sklypai pradėjo krauti 
kvieczius ir kitokius grudus, 
skaitliuje szimto milijonu bu- 
szeliu, kurie bus iszdalinti del 
nukentėjusiu sklypu Europoje. 
Grudus iszdalins Raudono Kry
žiaus Drauguve.

London — Japonai kuopina 
savo kariuomene ant rubežiaus 
Mancziuko tiksle užklupimo 
ant Siberijos. Jeigu tai iszpil- 
dys tai alijentai pradės bom
barduoti Japonija.

W
 Pirkite Apgynimo

Czedinimo Bondus 
ir Markes.

Sevastopolius 
Da Laikosi

Irt Laika 25 Dienu Vokiecziai 
Neteko 50,000 Kareiviu Ir 
Daug Kariszko Materijolo; Ru- 
saiNepasiduos Lyg Paskutiniam

• ■ 1 "   » ______________________ '

Viduryje Submarino MOSKVA — Norints Vokiecziai skelbia

Kolera Prasiplatino 
Vilniaus Gubernijoj

■ . -J *■

Geneva, Szvaicarija. — Ap- 
laikytos žinios in czionais skel
bia buk beveik po visa Vilniaus 
gubernija prasiplatino kolera 
kuri jau paėmė daug auku. Vo
kiecziai sudegino daugeli kai
meliu aplinkinėje Szvenczio- 
niu. Gyventojams uždrausta 
apleidineti taisės aplinkines o 
kariuomene aplaike paliepi
mus kad isztolo lenktu taisės 
vietas kur kolera platinasi. — 
Tai-gi ka Vokiecziai kulkoms 
neisznaikins tai kolera pa
smaugs.

Suszaude Mergina Kad 
Mete In Vokieti

Skaurada

Stokholm, Szvedija — Lo- 
džiuje likos suszaudyta keturi 
gyventojai ir viena mergina, 
21 metu amžiaus už tai kad ji 
mete skaurada in-veidą tūlam 
Vokiszkam kareiviui, kuris su 
ja bjauriai pasielginejo. Mer
gina ant rytojaus likos suszau
dyta už toki paniekinimą Vo- 
kiszko kareivio. Už ka tieji vy
rai likos suszaudyti tai to ko
respondentas nedanesza.

Amerika Padirbo 4,000 
Eroplanu Ir 1,500 Tan
ku In Viena Menesi

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas apreiszke 
buk kariszkos instaigos mene
syje Gegužio padirbo 4,000 
eroplanu ir 1,500 ginkluotu 
tanku, 2,000 armotu ir 50,000 
maszininiu karabinu. Neužil- 
gio padaugins trigubai iszdir- 
bysta tuju reikalingu dalyku.

Szitas vyrukas valdo 
Amerikoniszka submarina 
po vandeniu ir temina per 
stiklą kur randasi nepriete
lius, kad paleisti torpeda in 
jo szona. Yra tai pavojin
gas darbas, bet tai vis del ap
gynimo savo tėvynės.

Valdžia Aresztavojo 
Daug Sznipu Ir Ateiviu

Altoona, Pa. — Valdžios 
agentai ana diena aresztavojo 
225 Vokiszkus sznipus, kurie 
padare suokalbi iszneszti dina
mitu dideli ploti Pennsylvani- 
jos geležkelio kuri vadina 
“Horse shoe curve” važiuo
jant in Pittsburgha.

Tuo paežiu laiku agentai su 
pagialba vaistines policijos ar
esztavojo Vokiszku sznipu 20 
miestuose New Jersey ant ku
riu užklupo ju namuose, pas 
kuriuos surado daug ginklu, 
amunicijos ir reidio aparatu.

Praga — Daugiau kaip tūks
tantis Czeku likos suszaudyti 
per Vokieczius už nužudymą 
Hitlerio budelio Heydricho.

London — Hitleris varo ant 
kariszku lauku 3% milijonu 
Hclanderiszku jaunu vyruku 
ant skerdynes in Rusija. Tieji 
vyrukai turi nuo 18 lyg 55 me
tu.

Washington, D. C. — Asz- 
tuoni Vokiszki sznipai, kurie 
likos suimti praeita sanvaite, 
bus teisiami per kariszka suda 
ir jeigu juos suras kaltus tai 
bus suszaudyti.

buk jau paėmė Sevastopoliu bet tik ant popie- 
ros. Rusai prisiege kad nepasiduos lyg paskuti
niam ir gins miestą ir pristova isz visu pajiegu. 
In laika 25 dienu, Vokiecziai neteko 50 tukstan- 
cziu kareiviu ir daug visokio kariszko materi
jolo. Badai mieste Sevastopoliuje jau muszasi 
vieni su kitais bet da nepasidavė Vokiecziams.

Rumuniszki kareiviai prigialbsti Vokie
cziams tuose musziuose kuriu daug likos isz
skersta. Miestas randasi beveik visas griuvė
siuose nuo bombardavimo. Badai lyg sziam lai
kui Rusai iszskerde daugiau kaip penkiolika 
divizijų Vokiecziu. Aplinkinėj miesto eina kru
vini musziai kokiu svietas da ne yra regejas. 
Hitleris aukauja savo kareivius kaip galvijus ant 
skerdynes, netemindamas kiek ju žūsta. Laukai 
yra iszkloti užmusztais ir sužeistais kurie neap- 
laiko jokios priežiūros nes nėra ant to laiko su
rinkti sužeistuosius ir mirsztanczius.

Washington, D. C. — Ka
ri szkas eroplanas susidaužė 
Virdžinijos kalnuose, kuriame 
žuvo 21 lekiotojai ir kareiviai. 
Vienas sparnas eroplano page
do ir tas buvo priežastim bai
sios nelaimes.

Japonai Žveriszkai Pa- 
sielgineja Su Ameriko- 

niszkais Nelaisviais
Washington, D. C. — Gerai 

žinomas korespondentas laik- 
raszezio “Chicago Sun”, nese- 
nei sugryžo isz kares lauku, po 
szesziu menesiu ir apraszineja 
buk Japonai pasielgineja žve
riszkai su Amerikoniszkais ne- 
laisveis ir moterems. Raszo jis 
sekaneziai ka ten mate:

“Japonai veda Amerikonisz- 
kus aficierius nakties laike po 
ulyczias tik vienmarszkinius, 
Maniloje prie riksmu ir kliks- 
mu gyventoju kurie meto ak
menis ant j u ir spjaudo, baisei 
juos keikdami. Padėjimas 
Amerikoniszku moterių ranko
se Japonu yra apverktinas ir 
baisus kad apie tai negalima 
apraszyti.

“Kada musu Amerikoniszki 
kareiviai pasidavė ant salos 
Ba taan ir buvo varomi in Mani
la tai nuvargia ir vos gyvi ka
reiviai, kurie parpuldavo ant 
ulyczios, buvo uužmuszti su 
bagnietais. O reikia atsimint 
kad isz Bataan in Manila yra 
apie 100 myliu tolumo. Nelais
vei buvo priversti suvaiksz- 
cziot net po 20 myliu ant die

nos laike dideliu karszcziu. 
Daugelis isz j u apalpo ir likos 
nužudyti per Japonus.”

1,125,000 Žydu Isz
skersta Szioje Kareje

London — Nuo kada szita 
kare prasidėjo tai Hitleris isz
skerde daugiau kaip 1,125,000 
Žydu visose dalyse Europos 
kur tik jo koja inženge nes Hit
leris užsispyrė isztremti isz 
svieto visus Žydus. Paežio j e 
Lietuvoje iszskersta apie 700 
tukstaneziu Žydu, Lenkijoj 125 
tukstaneziai, Rumunijoj 200,- 
000; Rusijoj ir kitose dalyse 
Europos 150,000. Isz skaitliaus 
septynių milijonu Žydu, szesz- 
ta dalis j u likos iszskersta. Mi
lijonai Žydu randasi nelaisvės 
abazuose kur juos laiko kaipo 
nevalninkus prie sunkiausiu 
darbu. Paežio j Varszavoj, nuo 
kada Vokiecziai užėmė Lenki
ja, 19,232 Žydai mirė nuo bado 

i ir vargo ir 4,000 vaiku, nuo 12 
lyg 15 metu, likos iszsiunsti ant 
Vokiszku ukiu dirbti kaipo ne- 
valninkai. Ir sziadien nepaliau
na tieji baisus pogromai Žydu 
kaip Lenkijoj, Mitauje, Bausk, 
Dvinske, Kraslovoje ir kitur.
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Kas Girdėt
Moteres Vokietijoj ir Itali

joj.
Du laikraszczio Ikoresponden- 

tai: Eleonora Pickard, kuri 
pribuvo nesenei isz Rymo ir 
Jack Fleisher, kuris pribuvo 
isz Vokietijos — apraszineja 
apie sziadienini padėjimą te- 
naitiniu moterių.

Moteres Vokietijoj turi sun
ku gyvenimą. Uždrausta joms 
pasidalbine't, stovi beveik per 
visa diena glitose kad aplanky
ti maisto reikalingo del pragy
venimo ir turi 'laibai ipaczedžiai 
gyventi. Bet moteres Italijoj 
turi paliepima nuo Mussolino 
kad pasidabintu kad butu pa
tinkamos.

Ponia Packard raszo kad 
szlebes moterių Italijoj yra la
bai trumpos, taip, labai trum
pos — ir da eina trumpyn. Da- 
žallas, (lip stick) nors yra labai 
prasta^ bet jo randasi užtekti
nai Italijoj del padabinimo mo
terių lupeliu. Pancziakos yra 
iszdirbamos dideliam skaitly
je isz naujo, netikro szilko.

Vokietijoj nesiranda del mo
terių jokiu papuoszu ir dažu o 
ceikis dėl szlebiu yra laibai blo
gai padirbtas.

Jeigu žmogus czedina pini
gus tai ji pramina szyksztuo- 
liu; jeigu juos praleidžia tai va
dina ji neiszmaneliu; jeigu juos 
gauna neteisingu budu tai ji 
pramina graftieriu; jeigu ju 
negali gauti tai yra valkata ir 
netikėliu. — Kam po szimts 
nogiu juos rinkti ir czedyt?

Laikrasztis yra leidžiamas 
del žmonių todėl privalo būti 
raszytas idant ji skaitytojai 
suprastu nes jeigu nesupras ka 
skaito tai ji neskaitys o leidė
jai l'aikraszczio ji neiszleidžia 
de! saves.

Pridursime czibnais viena at
sitikima kuris nesenei atsitiko 
laike misijų Lietuviszkoje pa
rapijoj. MisijonieriuS' turėjo 
gana akyva pamokslą bet ne
naudojo paprastu žodžiu idant 
žmones suprastu apie ka kalba. 
Kada Žmones iszejo isz bažny- 
czios, kalbėjo tarp saves: “Ne- 
žine-ka tas misijonierius kalbė
jo kad negalima buvo jo su
prasti o gal kalbėjo pamokslą 
inteligentams kuriu bažnyczio- 
je visai nebuvo. ’ ’

'Panasziai ir su laikraszcziu. 
Gyvendami czion Amerikoj, 
žmones yra pripratę naudoti 
szio sklypo žodžius kasdieni
nėje kalboje ir taip raszo ko
respondencijas in laikraszczius. 
Jeigu laikrasztis naudotu gry
nai Lietuvisakus žodžius (o to
kiu nevisados randasi idant 
iszreiksztu Amerikoniszkus žo
džius) tai skaitytojai ju nesu
prastu ir laikraszsczio neskai
tytu.

Jeigu nori pasilikti “pilna 
burna” ponu, tai pirmiausia 
reikia mokėti kitiems... burnas 
uždaryti.

Suv. Valstijose žmones pri
valo būtie sveiki nes ant kož- 
no 832 ypatų randasi vienas 
daktaras. Anglijoj vienas ant 
1,625 o vidurinėje Europoje tik 
vienas ant kožno 3,600 žmonių.

landų ir dvideszimts minutu. 
Užbaigdamas taji sunku darba, 
visai nebuvo pailsės bet turėjo 
paliauti skambinti nes ant 
pirsztu turėjo dideles pūsles. 
In laika szimta valandų valgė 
po septynis sykius ant paros— 
su viena ranka skambino o su 
kita valgė. Norints pijanistas 
jautėsi gerai bet pijanas “ap
sirgo” nes reikėjo ji nusiunsti 
in fabriką ant pataisymo.

Amerikoniszkos gasipadine- 
les beveik visasi atprato nuo 
kepimo namines duonos. Vos 
70 procentas Amerikoniszku 
gaspadineliu ikepe savo gar
džia duonute namie bet szia- 
dien vos 25 procentas kepa sa
vo duona. Taip pranaszauja 
pirmininkas American Bakers 
draugoves, kuri taipgi ap- 
svarstinejo preke duonos, kuri 
neužilgio ketina pabrangti.

Evangelistas Wolcott Tuck
erman, ant laikyto susirinkimo 
Albany, N. Y., kalbėjo susirin
kusiems apie vedusi gyvenimą 
poru ir kaip gyventi sutikime 
o ypatingai apie meile. Jis duo
da sekanezia rodą:

'“Meile yra tai liga kurios 
negalima sulaikyti. Negali su 
ja gin'czytis panasziai kaip su 
szunirn. Pamėgink pagirti savo 
paeziule laikas nuo laiko, nes 
kožiia motere to geidžia. O gal 
isz pradžių vargsze apalps ka
da tai iszgirs nes nesitikęs nuo 
t* ves pagyro. Jeigu nekurie 
vyrai praleidžia kokia diena 
be jokio kankinimo savo pri- 
siegeliu arba iszvėlniavima jos 
tai mano kad jis mirs isz nuo
bodumo. Jeigu vyras geidžia 
idant jo pati butu kaip aniolas, 
tegul su ja nepasielgineja kaip 
su velniu. Jeigu su ja pasielgi- 
nesi mandagiai ir su meile tai 
“senoji bobele” atgaus savo 
jaunysta, riau'kszles dings nuo 
jos veido ir bus ji tau dėkinga 
lyg smert.

Tasai, kuris nemyli, geriau 
kad ji graborius užbalsamavo- 
tu. Tokiam žmogui nesiranda 
vietos ant szio puikaus svieto, 
kuris savo szirdyje neturi mei
les. Nevisados apsivedimas isz- 
eina ant gero ir negali būti 
dangum arba Rojum kokio ti
kėjaisi — gal yra tavo kalte ar 
jos arba pusiau — fifti fifth 
Meile yra nežtikrinanti, negali 
žinoti kur ar kada gali take pa
taikinti bet žmogus be meiles 
tai kaip akmuo yra be jokios 
jauslos. Mylėt, yra tai puikiau

sia užduotis žmogaus o motere' 
I geidžia jos lyg smert. ’ ’

Sutinkam ir mes su tuom 
evangelistu ir jam pritariam 
visame. Ar ne moterėles? i

Panaudojo Diržą Ant
Pacziules Pecziu

Allentown, Pa. — Augustas, 
Dornfelt likos atvestas priesz 
magistrata ant iszsiaiszkinimo | 
kodėl jis panaudojo stora dir-Į 
ža ant baltu pecziu savo prisie-j 
gėlės ir kodėl jai iszmusze dul 
dantis. Augustas pasakė kad1 
jo motere iszdave už daug pini
gu ant nereikalingu dalyku. 
Mane jis kad ant menesio isz- 
duoda už daug ir už tai ja nu
baudė tokiu budu. Magistratas 
mane kad tokia bausme buvo 
už dapg del silpnos moterėles ir 
nusiuntė Augusta ant trijų me
nesiu in kalėjimą ant pakutos.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Augustas Ambutaviczia, isz 
Grand Rapids, Mich., raszo: 
Acziu tamistoms labai grąžei, 
kad nesulaiket man laikraszti 
“Saule,” nes mes labai mylime 
skaityti ir butu labai nuobodu 
be josios. Prisiuncziu taipgi 
užmokesti už laikraszti.

Adolfais Rubeižus, isz Nor
wood, N. Y., raszo: Prisiuncziu 
tamistoms užmokesti už laik
rašti, ‘ ‘ Saule, ’ ’ ir turiu isztar- 
ti, buk “Saule” yra labai ge
ras laikrasztis ir myliu ji skai
tyt nes “Saule” szvieczia vi
siems teisingai in akis, o ka
tras nesupranta ‘Saules’ spin
duliu, tai nėra tamistu kalte. 
“Saule” negirta turezius ir ne
paniekina varguolius. Asz es
mių tik vienas ežioje kolonijoj 
ir negaliu jumis patarnauti ir 
suszelpti, nes dirbu ant rakęs. 
Acziu tamistoms už siuntimą 
regularilszkai laikraszti ir lin
kiu jums dideles pasekmes.

— Bjauriausi melai yra iš
tariami lankei tylumoje.

— Kare yra kūdikiu pasi- 
sziauszimo o pasisziauszimas 
yra duktė turtingystes.

— Karalius kuris kovoje 
prieszais savo padoraus, kovoje 
prieszais patįs save.

— Tam nereikia turetie 
turto, kuris nemoka jo iszmin- 
tingai sunaudoti.

Naujos Ugnines Bombos

Amerikonisžkas pijanistas, 
Fredrikas Boardin, isz Mem
phis, Tėnn., skambino ant pija
mo be pertraukos per szimta va

Ana diena Edgewood, Md., atsibuvo iszbandymai nauju 
ugniniu bombų arba liepsniniu granatu kurias sziadien nau
doja Amerikoniszki kareiviai. Ant paveikslo matome kaip 
kareivis jas naudoja ant drutvietes ir paima kareivius in 
nelaisve, kurie veluk pasiduo da ne kaip būti sudeginti gyvi.

Mes Laikome Szias Teises
■ i M M M

Sziuom laiku, kada Amerikos žmones Vi
sokiomis iszkilmemis mini savo nepri

klausomybe, mes sziadien branginame 
daugiau negu kada nors praeityje 

musu laisve ir lygybe, kurios buvo 
mums apteikiamos su priėmimu 

Nepriklausomybes Deklara
cijos Liepos 4 d., 1776 m.

patys tikį apturėti; užmokėti 
savo dali valdžios iszlaidu, at
likti teisinga dienos darba, bū
ti pasirenge sa’rlgoti ginklais 
musu bendra paveldejima.

Kada mes minime musu tau
tine nepriklausomybe, tarpe 
szeszeliu diktatorystes kiek
vienas isz mus užlaikys jas, 
mes užlaikysime musu teise 
prie “gyvenimo, laisves ir pa
sistengimu prie laimes.”
—Common Council for Amer. Unity.

| GINCZAS MUŽIKO

:: SU SZLEKTA ::

Thomas Jeffersonas, priesz 
166 metus, parasze sziuos jau- 
dinaneziras žodžius,—“Mes lai
kome szias teises aiškiai ma
tomas1—kad visi žmones yra su
tverti lygiais; kad jui sutverto- 
jas jiems suteikė tūlas neati
mamas teises, tarpe ju gyveni
mą, laisvei ir pasistengimus 
prie laimes.” Bet nuotaika pa- 
reikszta ‘ ‘ N ©priklausomybes 
Deklaracijoj” nebuvo tik vieno 
žmogaus. Antras Kontinentinis 
Kongresas, kuris priėmė Dek
laracija Liepos-Jraly 4-ta diena 
1776 mete susidėjo isz delega
tu isz kiekvienos. isz trylikos 
valstijų, atstovaudami invai- 
riais szalies dalis, kaip ir invai-

tailpgi nebijome. Jie nebijojo 
sunkiai dirbti. Mes taipgi ne
bijome. Jie nebijojo mirti. Mes 
taipgi nebijome.

Sziadien neiszpasakytai 
svarbu kiekvienam szios sza
lies gyventojui atsiminti ju 
dalykus kurie insteige szia mu
su Amerikos civilizacija. Tu
rime laikyti bendra, gera virsz 
kuopu užmanymu. Turim gerb
ti didžiumos nusprendimą, bet 
neuįžmirszdalmi mažumu teisiu. 
Nėprivąlome sunaikinti bi ko
kios kuopos teises. Atsiminki
me kad laisve nebuvo mumis 
'duodama, turėjome ja u'žsipel-
nyti. Nei viena karta negali 
džiaugtis paveldėta laisve jei- 

riu's nusistatymus. Kai kurie gu| ji neprisilaiko prie pareigu 
delegatai paėjo isz senu Ame-1 ir atsakomybių kurias laisve 
rikois s'zeimu, kiti, kaip Gwin-
net ir Wilson, atvyko ežia kai
po immigrantai, kiti buvo tur
tingi žemes savininkai, kiti 
krautuvninkai ir 'buvo Ūkinin
ku. Bet jie visi, ir žmones, ku
ri uosi jie atstovavo buvo su
vienyti pasiryžime gyventi be 
jokio valdymo isz užsienio.

Sziadien mes Amerikos žmo
nes esame vieningi ir karėje 
užlaikyti ta laisve. Nes Demo
kratija ne vien 'paveldėta. Ji 
Vėl gema siu kiekviena karta. 
Ta nuotaika kuri pasireiszke 
N epriklausomy bes Deklaraci
joj irgi pasireiszke musu kon
stitucijoje, Teisiu Biliui ir dau
gybėje kitu dokumentu ir nu- 
veikimu musu szalies istorijoj.

Lygiai kaip musu žeme, szi 
laisves nuotaika yra augantis 
dalykas. Negrai—vergai neap- 
turejo laisves su Nepriklauso
mybes Deklaracijos pasiraszy- 
mu. Laisve jiems duota tik 
per Civili Kara kada Iszliuosa- 
vimo Proklamacija parūpino 
neapribota isznaikinima vergi
jos.

Ir ta laisve, kuria vadiname 
demokratija, kuri gimė su Ne
priklausomybes Deklaracija 
priesz 166 metus, sziadien yra 
užtikrintas tikėjimas suvirsz 
130,000,000 Amerik'iecziu. Hen
ry Wallace, Suvien. Valstijų 
vine-prezidentas nesenei sekan- 
cziai iszreiszke savo mintis.

“ Amerikiecziams per su
virsz 300 meto, demokratija 
reiškia teise valdytu dalyvara-
ti valdžioje. Reiszkia tikybi
ne laisve. Reiszkia nepriklau
somybe kuri nepriklauso nuo 
tirono arba diktatoriaus ūpo.

“Amerikos kolonijų pirmieji 
gyventojai atvykd isz invairiu 
Europos szaliu. Jie kalbėjo in
validas kalbas ir j u pa proeziai 
buvo skirtingi. Bet jie visi iš
vien tikėjo kad visi vyrai yra 
lygus ir laisvi.”

Per szimtmeczius Amerikos 
demokratijos nuotaika yra 
nJrJotaika tu pionierių. Ju sau- 
pasitikejimas ir laisves meile 
atnaujinta su kiekvienos kar
tos immigrantais. Jie nebijojo 
neinveikiamu kliucziu. Mes

uždeda.
| Yra kiekvieno pilieczio pa
reiga balsuoti teisingai ir iš
mintingai, apsvarstyti viešus 
klausimus, rem'ti tik tuos, ku
rio laiko visu gerove virs par
tijos, skyrių arba asmeniniu 
reikalu. Yra pareiga kiekvie
no pilieczio pripažinti visiems, 
neišskiriant tikybos, spalvos 
arba tautines kilmes, paežiais 
lygias teisės ir gera valia ka

Tikosi man girdėti gincza 
mužiku su szllektom. Keletas 
apszviestu mužiku kalbėjo su 
szlektom apie literatūra, eka- 
nomija politika, kaires ir kito
kius svarbius dalykus. Mužikai 
visados eme virszu, seni szlek- 
tos papratę sziauztis, eme pyk
ti, jog mužikai drasei prieszta- 
ravo, darodydami kad su szios 
gadynes mokslu jiclms sulygti.

Užsidegė kraujas vieno šlėk
tos, mate jis jog neinstengia 
dvasiszkai su jaunais, garsei 
suriko: “ka jus mužikai, mano 
szllektumas daugiau ženklina 
kaip jusu mokslas. Mes esame 
szlektos o jus mužikai — ka
rnai; mes savo kraujo nemai- 
szysime su jus krauju. Ginczas 
perejo in vaida. Tuom kart, 
kokis nepažinstamas, kuris 
girdėjo visiką, nuo pradžios iki 
pabaigai, prisiartino prie vai
dininku, sakydamas: “pavely
kite man keletą žodžiu kalbėt, 
asz .pasakysiu kad isz jusu turi 
tiesa, minesite mano žodi ir 
abi puses busite spakainos.”

Visi nutilo ir klausė nepa- 
žinstamio, kuris taip kalbėjo: 
“Po Christaus užgimimui, jau 
nepam'enu kiek metu, ant Ry
mo užpuolė Vandalei (prose-

Tik Amerikoj Gali Panasziai Atsitikti!

Gal daugelis Amerikonu mano kad jie yra szimt-pro- 
centinei Amerikonai bet Eddie Sato, 19 metu amžiaus, 
czion gimęs Amerikoniszkas Japonas, isz Seattle, Wash., 
peiauksztina patrijotizmu ir nekurtuos Amerikonus. Ke
lis menesius adgal jis iszgirdo apie kontesta kuri parengė 
czionaitinei Amerikoniszki Japonai apie nupieszima patri- 
jotiszku apgarsinimu. Szitas apgarsinimas likos nupiesztas 
per Eddie Sato už ka jis aplaike 5 dolerius dovanu karisz- 
kais ženkleliais. Eddie dirbo duonkepykloje bet kada val
džia pradėjo iszsiuntineti visus Japonus isz szios aplinki
nes, kaipo apsauga priesz sznipus, tasai jaunas patrijotas 
pasakė: “Gal tokis paliepimas valdžios yra geras ir teisin- 

°as ir Pri&ialtes iszlaimet Amerikui kare, yra 
' y***^^^ mažas pasiaukavimas per musu Ameriko- 

' niszkus Japonus kurie yra isztikimi del De- 
■ des Samo- Tikiu kad kalėsiu inžengti in ka- 

riuomene ir prigialbet iszlaimeti kare ir gal 
Eddie sato niano szitas pieszinys prigialbes taipgi.”

nei sziu Vokiecžiu), mieste vi
si miegojo; navet szunes nelo
jo, tik vienos žąsys pabudial 
buvo. Iszgiide dideli bildėjimą 
pradėjo taip garsei girkset kad 
visus gyventojus Rymo pabu
dino. S’zis prikėlimas žasu isz- 
gialbejo miestą nuo nepriete
liu. Ant rytojaus Rymionys vi
sus szunis iszkore už uodegu o 
žąsimi atidavė garbe; nesziojo 
jas po miestą su didele ceremo
nija ir ant atmininio iszgialbe- 
jimo Rymo nuo Vandalu, pa
dare szvente del žasu, už tai ir 
sziadien žąsys reikalauja pa- 

'guodones nuo žmonių.
Karta ant kermosžiaus anks

ti ryta mužikas vare pulką nu
penėtu žasu ant turgaus, ne- 
mielaszirdingai szmiagodamas 
su ilgu karklu. — Žąsims ne
patiko, sutikia pakėlevinga 
skundėsi, rugodamos ant muži
ko jog jis neiszmanėlis, nemo
kia su juom apsieiti, nes nežino 
kad jos pagarbos vertos. Tada 
pakele vingas 'paklausė1: “už 
ka-gi jus pagarbos vertos?

Žąsis atsake:
— Ar tu nežinai kad musu 

prosenei Ryma iszgialbejo nuo 
neprieteliu ?

— Žinau! — tarė pakelevin- 
gas bet jus sentevei ir garbe 
atėmė už tai; bet ka jus gero 
padarėte ?

— Mes nieko, tik musu sen
tevei — 'atsake žąsis.

— Laibai gerai pagal darba 
jusu sentėviams ir szlove buvot 
bet kodėl jus reikalaujate gar
bes ? — paklausė ipakelevingas.

Žąsis vis ta ipati kalbėjo: — 
‘‘jog musu sentevei Ryma isz- 
giallibejo. ’ ’ — Mano mielos prie- 
tciikos — kalbėjo pakeleivin
gas, — ka jusu prosenei uždir
bo, tai ir atsiėmė o jus nupenė
tos nieko gero nepadarete tai 
tinkate tik ant kepsnio.

Suprantate szita paveiksią, 
jus szlektos — tarė nepažins- 
tamas, — jus turime, nenorint, 
prilyginti su toms nupenė
toms žąsims. Pasakykite mums 
ka. jus gero padarėte jog 'vadi
natės szlektom ir reikalaujate 
paguodonės nuo žmonių. Atsa
kysite taip kaip tos žąsys nu
penėtos, jog jusu sentevei tapo 
apdovanoti už gerus darbus 
szlecliectva.*) Ai- jus inepana- 
szus toms nupenėtoms žąsims. 
Jeigu jus įprisisavinat garbe ju
su sentėviu, tai pagal teisybe 
turėtumėte neniekintie ir ne
dorais daibais savo proseniu; 
jeigu jusu tėvas arba tėvukas 
buvo vagiu aiba razbaininku, 
tai ir tu turi nesziot jo uždirbta 
varda, ta szleikta zokona suvis 
apleido.

Pas visas gimines svieto sū
nūs neatsako už tęva, tėvas už 
sumu; tėvas galėjo būti gerade- 
ju o sūnūs ražbaininku. Pagal 
sZlektu prova suirus gali būti 
nedoriausių o vis neszioja var
da ‘ ‘ szlechecka. ’ ’

Klausytojai, kuriem teko bū
ti liudininkais szio vaido, la-
ibąi juokėsi isz P. szilektu ir ge
re už sveikata liepiažinstamo o 
szlektos ipasiuto 'kaip numau
dyti, pagriebė aukszitas skry
bėlės ir kogreieziausia smuiko 
per duris.i -.

Į ’ ) Žinoma visiems už ka mu
su ponai teko apdovanoti szle- 

■chečtva; vienas gerai virė ka
raliui zupe isz vėžiu, tas gavo 
szlecliectva su 'ženklu (herbu) 
vežis, antras rado padkava ka
raliaus arklio, tam teko szle- 
chectva ir ženklas (herbas) ir 
t.t., jau szia. gadyne reiketu gė
dytis isz tokiu darbu savo sen
tėviu; da musu szleclitos labai 
mažai apszviesti dvasiszkai.
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: Szuo Atkerszintojum caira, jeigu kur nužvelgė ta :: JUOKAI ::

pRIESZ penkesdeszimts metu 
gyveno dvare Francuzu ka

raliaus du ricierei — kareiviai 
kurie priesz kitus atsižen!klino 
sa'vo narsybe pajiegom ir ne
paprastina drąsą. Vienas isz ju 
vadinosi Aubry o kitas Macai
ra, .

Visi įkalbėjo jog ne ant ple- 
ciaus musztynes, ne tur ne juo
se niekas o niekas negalėjo pa
sistatyt priesz tuos du karžy
gius. Bet da tarp tu dvieju bu
vo skyrius nes vissuomene .pri
pažino už pirmutini Aubry. 
Nes tasai, apart savo narsybes, 
pajieigu ir drąsos, buvo numy
lėtas nuo Žmonių taipgi už sa
vo gera szirdi, linksmumą, at
virumą ir prietelysta kaipo ir 
prielankumą prie kožno žmo
gaus be Skirtumo. Todėl žmo
nes la'biaus Auibry mylėjo negu 
Malcaira, kuris suvis kitaip 
persistatinejo žmoniems: bu
vo visados uždarytas savyje, 
tylintis, pasipūtės, visados apie 
ka tai gilei u'žsimislines, szali- 
nosi nuo draugystes ir zobovos. 
Niekados jo neinate linksmaus, 
in susirinkimą linksma nieka
dos neatsilankydavo o kad ir 
atsilankydavo tai tiktai lyg 
priverstinai visados su rūsty
be. /

Būdamas tam baisei pavy
dus ir godus szlbves, katram 
laime žiurėjo in akis. Rodosi 
buk norėjo visus turtus szio 
svieto paimtie tiktai sau. O 
ypatingai su didžiausiu pavy
dėjimu žiurėjo jis ant gero pa
sivedimo Aubry, kuris buvo 
laibai n'ekenteziamas per savo 
dranga, kada abudu kariavo 
vienam pulke apgindami žeme 
savo vieszpatystes nuo neprie
teliu. Kada pasibaigė kare, 
kurioje Aubry labai atsižymė
jo, didele garbe sau užsitarna
vo todėl kada sugryžo in Pary
žių, karalius isZkilmingai tarp 
visu susirinkusiu karžygiu da
vė jam varda augsztesnio vir- 
s'zininko ikareiviziko o apart to 
dovanojo jam puiku kanda su 
auksine rankena ir puikiais isz- 
dirbimais. Kada Aubry pri
klaupęs ant tiesio kelio pri
iminėjo ta brangia dovana ir 
gailbe nuo karaliaus, ta amži
na atminti, jaunas Macaira 
stovėjo lanlge sales Goticko pa- 
lociaus su pažaliavusiu veidu 
isz .baisios rūstybes ir pavydu
mo ir pamėlynavusiom lupom.

In kėlės dienas po tam Auibry 
jojo per tankia girria, ant savo 
puikaus arklio ir su savo szu- 
niu kurtu. Galva turėjo ati
dengta, ginklas kabojo per pe- 
ti o vienoj rankoj laike savo ge
ležine kepure kuria nuo karsz- 
czio nusiėmė nuo galvos. Kita 
ranlka jis davinėjo ženklus sa
vo gražiam szuniui kuris bė
giojo aplink ji ir garsei lojo.

iStaiga szuo susilaikė ant vie
nos vietos, rodos pamate gir
noje briedi ar stirna. Aubry 
sulaikė arkli ir mete žvilgsni in 
ta szali kur ant ženklo pono 
szuo mėtėsi kaip striela: Au
bry lauke sugryžtanezio. Po 
valandėlei jis sugryžo bet ant 
didelio nusiminimo pono buvo 
labai nespakainas ir mėtėsi in 
visas szalis cypdamas buk no
rėjo nuo ko tai baisaus apsau
got savo poną: Aubry žiurėjo 
ant szunio nesuprasdamas kas 
tokio galėtu but, sztai toje va
landoje iszszoko isz kratau 
žmogus ir su kardu pervere 
kareiviui szona.

Aubry, atsigryžes, norėjo

stverti už savo ginklo bet už- 
klupejas Uždavė jam in .kruti
nę dideli žaiduli jog Aubry vir-
to nuo arklio negyvas. Tada ki
lo baisi musztyne tarp žudin- 
tojau's ir szunio, kurioje nors 
narsesi ėmėsi bet nelaimingas

szuni, turėjo kuogreieziausia 
bėgt kad nenužvelgtu ji szuo 
nes nuolatos mėtėsi ant jo su 
pasiutimu' biednas szuo kada 
tik ji pamatydavo. Toki už
puolimai tuo jaus d'ave visiems 
'suprast priežasti ir eme nužiu- 
rinet Macaira žudinstoje.

Kalbėjo visi jog jaunikis Ma
caira nemylėjo Aubry ir, tan-

szuo likos surnusztas. Žudinto-'kei rode priesz ji savo rūstybe 
jas, manydamas jog- szuo jau!ir nieapylkanta. Kada Aubry 
negyvas, nuvilko ji ir inmete prapuolė, Macaira buvo iszva- 
in bala; po tam, norėdamas pa- Ižiaves isz Paryžiaus ant urlopo. 
slept pėdas savo žudinstos, už-
kasė ten lavona Aubry. Arklys 
pabėgo ir prapuolė.

Bet szuo nebuvo suvis u'ž- 
musztu, tik primusztu, per Ma- 
oaira ir atsikvotejo kada bu
dintojas nuėjo sau, atlikęs sa
vo prakeikta užmanymą. Iszti- 
kimas szuo atgijas ir nuejas 
ant vietos smerties savo pono 
o neradęs jo ten, eme graudžiai 
staugt ir netrukus, uostyda
mas, atrado kapa savo pono 
kur atsigulė ir graudžiai be pa
liovos staugė ir staugė, nenorė
damas skirtis su savo gaspado- 
rium.

Ant galo baisei iszalkes, nu
bėgo jis in Paryžius ir nuėjo 
pas prieteli savo pono. Ten ro
dos norėjo pasakyt savo stau
gimu, apie patrotinima savo 
gaspadoriaius bet tasai jo nesu
prato. Apspakaines bada, vela 
pradėjo staugt ir nuėjo prie 
duriu žiūrėdamas atgal in už
pakali ar kas ne eis paskui ji. 
Bet kad niekas neejo, vela su
gryžo ir trauke už drapanų taji 
kas ji szere ir girde bet ir ant 
to niekas negalėjo suprast ir jo 
visi stengimai buvo' veltui. 
Ant .galo sugryžo szuo kur gu
lėjo jo ponas ir ten atsigulęs 
staugė.

Tuo laik eme teminti visi 
prapuolimą Aubry o kada szuo 
vela iszalkes sulgryžo pas .prie
teli savo pono, tai tada priete- 
lei nusistebėja nepaprastu .pa
sielgimu szunies, pastanavijo 
sekt paskui ji.

Szuo paedes vela galingai ir 
žiūrėdamas ant savo prieteliu, 
rodos norėjo pasakyt jog eitu 
su juom nes ir įprietelei supra
to dabar jog czion yra kas ne
gera kad szuo tuo jaus stengia
si apleist narna 'kada paeda. 
Todėl dabar iszleidb ji ir seke 
paskui kur jis Ibego o jis juos 
nUvede net in girria o paskui 
vienoj vietoj pasuko isz kelio, 
žiūrėdamas ant prieteliu ar tie
ji eis paskui ji ir paėjus kelis 
žingsnius, sustojo ten kur bu
vo matyt kad 'žeme nesenai bu
vo sujudinta.

Szuo eme visas drėbėt, staugt 
ir kast žeme su lopoms. Tuo- 
jaus lavonas likos iszkastas. 
Zaidu'lei rode priežasti smer- 
ties Aubry. Žudinsta buvo ma
toma. Kas buvo žudin tojum.?— 
Veltui stengėsi atmint ir ant 
galo padavė prova in sūria Ap- 
veizdos kuris beveik visados 
atidengė piktadaryste ir žu
dinsta ir nuo jos niekas nepasi
slėps ir neprasiszalins.

Aubry kūnas likos palaido
tas, szuo paimtas pas save per 
viena isz giminiu Apbry o su 
kuriuom jau nesiskyrė. Viena 
karta., ar tai isz nežinių, ar tai 
isz paskyrimo Dievo, ėjo sau 
su szuniu naujas jo gaspado- 
rius ir pasitiko su žudintojum 
Auibry. Su pasiutimu, pamatęs 
szuo savo pono žadintojų, mė
tėsi ant jo ir nutveręs ji už 
gerkles eme smaugt. Szuo liko
si nuvarytas bet vėla smarkiai 
mėtėsi prie Maicairo norėdamas 
ji papjauk Nuo to laiko Ma-|

Gal tai jis užmusze Aubry.
Tieji žodžiai ir da kiti paska

lai likos daneszta karaliui ku
ris, dasižinojas apie ta stebėti
na būda szunies, norėjo pats 
matyti tuos užpuolimus ant nu
tarto 'žadintojaus Aubry. Palie
pė paszaukt Macaira, pastate ji 
kuopoje savo jenerolu ir vir- 
szininiku; po tam paliepė isz- 
leist szuni. Vos szuo iszejo, tuo- 
jaus mėtėsi ant žudintojaus su 
paprasta savo pasiutiszka pik
tybe, nors biednas szuo gana 
buvo lėtas ir kožna žmogų my
lintis bet savo pono žadintojo 
baisei nekentė ir stengėsi at- 
kerszint už tai, todėl žmones 
negailėjo jo suprast ir 'dabar sa
vo galingu lojimu rodos szau- 
ke atkerszinimo ir teisingystes 
k'araliszikos prasze.

— Tai yra na Vainas daigtas! 
— paszauke karalius. — Isz- 
eik-gi .pas mane Macaire.

Kareivis iszejo isz glitos ir 
priejas prie karaliaus, atsi
klaupė priesz ji ant vieno ke- 
ies. Karalius tuojaus liepe pa

sikelt ir pradėjo temingai žiū
rėt in ji.

— Kaltina tave visi, buk tu 
nužudei viena isz mano karei
viu prie kurio tas szuo prigulė
jo-

— Tai tiktai aipjuodinima 
ant manės uždėjo — atsake 
Macaira.

— Kaip-gi tu mums iszaisz- 
kinsi toki piktumą szunio ant 
tavęs.

— Viena karta susibariau su 
jo ponu o kada jo szuo mėtėsi 
ant manes, asz jam uždaviau. 
Nuo to laiko jis turi .piktumą 
priesz mane, prie kožno susi
tikimo.

— Tai yra kas nepaprasto! 
0 kur tu buvai kada Auibry 
prapuolė? Kodėl buvai tokis 
neramus ir liūdnas kada sugry- 
žai nuo urlopo?

— Szviesiauses Vieszpatie, 
negaliu primint sau jokios isz 
tu aplinkybių bet prislegiu ant
Dievo jog esmių nekaltas.

— Liudija priesz tave tikri 
dasipratimai bet baime baus-

Kokis tai žmogelis užvy
ri edams poniai josios gyveni
mo, užklausė jos:— Del ko 
Dievas sutvėrė isz Adomo 
szonkaulio Jeva o nesutvėrė 
del jos ir tarnaite?

Ant tokio klausymo ponia 
neužmirszo kad turi bur
noje liežuvi ir atkirto:

— Už tai, kad Adomas 
nepareidavo namo su apdras
kytom drapanom, nereikejo 
jam prosy t marszkinius ir 
prisiut guziku. Negere jis gu- 
zutes, nelosze kortoms, nesi- 
tranke kur nereikia ir nereke 
ant savo moteres idant ja 
surupyt ir sugraudyt, kaip 
tu darai.

Geriau Pats Suvaldyt

— Mamyte, ar galiu su- 
valgyt szita obuolį?

— Suvalgyk Juczuti, su 
Ponu Jezusu.

— E. .. mamyte, asz ve- 
luk pats suvalgyt, tai man 
bus daugiau ne kaip pasida- 
iyt.

Arszeszne Už Velnią

— Myliu tave Agotėlė 
taip kad del tavęs dirstele- 
cziau paežiam velniui in akis!

— Ar taip?! Tai pakal
bėk apie su mano motyna.

— Su tavo motyna?! 
Vai j ei!... prisipažinstu tau 
atvirai, kad ant to neturiu 
drąsos!...

mes perszkadina tau prisipa

žinti prie žudinstos. Szaukiesi 
prie Dievo kaipo prie liūdinto- 
jaus tavo nekaltybes, tegul bus 
ir taip, tegul Dievas taja prova 
apsudins ir parodys ar kaltas' 
ar nekaltas! Paliepsiu idant1 
iszeitum ant galėjimo su szu- 
nim, kuris kaip rodos tave 
priesz visus,czion apskundžia. 
O bus tai sūdąs Dievo.

Tada Macaira turėjo iszeiti 
ant plcciaus galinejimo su szu-j 
nim, salvo skundiku ir tada pa-' 
rodyt savo nekaltybe jeigu yra 
tame nesutaptas. Toki sūdai 
vadinosi sudais Dievo nes tada 
Dievas parodo teisingyste iper- 
galejime pries'zininku. Ant ple- 
ciaus musztynes Macaira su 
szuniu pribuvo. Karalius su vi
su savo dvaru taipgi .pribuvo 
žiūrėti tosios proves. Sudžios 
užėmė savo vietas, Macaira bu
vo apginkluotas in stora sun
kia lazda; del szunio pastatyta 
bulvo baczka isz kurios abudu 
dugnai buvo iszimti ir in kuria 
szuo galėjo pasislėpt.

Tuo tarpu duota ženklas kad 
szuo butu paleistas. Tas tuo
jaus eme metytis ant nepriete- 
liaus, sukintis aplinkui ji, pri
silenkęs prie žemes, selinda
mas nutvert savo prieszininka, 
kairia Macaira norėjo užduot su- 
kindamasis tai in ta pusią tai 
in ta. Szuo laimingai iszsisuik- 
davo nuo lazdos pasislėpdamas 
in baczka. Ant galo kada jau 
suvis pailsino Macaira, szuo su 
'didėliu smarkumu mėtėsi ant 
jo isz vienos szalies. Bet kada 
tas apsisuko norėdamas už
duot su lazda jam per galva, 
szuo susivyniojo tarp kojų 
prieszininlko ir vienoje aki- 
merkoje jau buvo ant jo kruti
nės, nutveręs dantimis už gerk
les ir suspaudė taip drueziai 
jog žadintojas griuvo ant že
mes ir szaukdamas pagialbos 
prisipažino savo kalte. Po tam 
likosi stmerezia nubaustas už 
savo latriszka piktadaryste.

Iszmintingi Žodeliai

— Jeigu galvosi du kartus 
priesz kalbejima syki, tai du 
kart kalbėsi iszmintingai.

— Ilgas liežuvis reiszkia 
trumpa ranka.

— Tie, kurie nori gautis in 
dangų, turi plaukti priesz van
deni.

— Tas, kuris puczia ant 
dulkiu, pats sau puczia dulkes 
in akis.

Jį' Vienatiniu buriu turėti 
prieteli, tai yra būtie paežiam 
priėtelium.

; a
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Kaip Gialbeti Gyvasczius Po Vandeniu

Szitie paveikslai likos n utraukti pc vandeniu kad parodyt kaip reikia gialbeti skens- 
tanti. Bandymai likos perstatyti Bostone, per draugavę Raudono Kryžiaus.

Vienam miestelyj, mažoje Į 
apygardoje,

Žinoma, Pennsylvanijoje, 
Trys mergicos gudrios, 

Nelenlkia nakties vienos, 
Bamibileis trankosi po 

rodrauzes, 
Ar kur prijauezia balius, 

Apie tikėjimą nieko nežino, 
Tiktai jeszlkoti ikpkio vaikino, 

Kad įprikalbyt, <
iSzilikines “pad’žiama.s” nu- ■ 

pirkti.
Gerai merlgicos darote, 

Jeigu kvailius prigriebete, 
Proto tokius mokykite, 

Ir pinigus viliokite.
* * *

Steite Virdžinijoje, 
Apygardoje nedidelėje, 

Isz kur 'boba su vyra pribuvo, 
In czionais atsibaladojo. 

Ta bobele ant akiu iszžiuri, 
Kad liustauna būda turi, 

Prie vyru kabinasi, 
Ant burdo vadinasi.

Isz pradžių keli atsirado, 
Bet nedalaike — ant galo, 
Kožnas pasiėmęs savo 

rakandus, 
Kraustėsi pas kitus.

Valgi 'kaip reikia, nepagamina, 
Sudarko, prisvilina,

O jau Ika duona, 
Tai jau gana. 
Tai neiszkyla,

Arba sudega ar apsvyla, 
Sku'ndžiasi kad mieles niekai, 

Tegul ja vanagai.
Viena karta buvo juoku, 

Nusidavė jeszkoti mielių, 
Priesz pietus iszejo, 

Ten in stuibėle užsidarė, 
Ir nežinau ką ten darė, 
Lyg pat vakaro sėdėjo, 

Kol vyras isz darbo neparėjo.
Bego per stulbas, jeszkoti, 

Ir priesz visus rugoti, 
Nežinojo kur nuėjo, 

Kur pasidėjo, 
O ežia vaikine stubeleje už

daryta sėdėjo, 
Tai mat, mieles persistovejo,
Ir vela duona užminkyt 

negalėjo, 
Norints iszminke gana, 

Bet taszla nekyla ir gana.
* * *

Isz Detroito, Miczigano, 
Boba paskui savo vyra 

nukeliavo, 
Net in Indiana,

Isz ten žinia apie ji gavo. 
Tenai savo szposa varinėja, 

Kožna vyra užkabinėja, 
Visiems ant Įtaikiu kabinasi, 

Kad užfundytu vadinasi. 
Negerai, žmonele, darai, 

Jeigu tokius triksus varai, 
Žiurekie ant moterėliu kitu, 

Czionais apsigyvenusiu, 
Visos davadnos, 
Nerasi ne vienos, 
In save pauaszios, 

Pamatysi kaip moterėlės 
susitars, 

Tai tave iszvys ar pakars.
Nedarinek pavyzdies piktos, 

Kad piiktytusi nuo tavęs kitos, 
O kaip nepasitaisysi, 

Tai szunc poteriu daugiau 
gausi.

J
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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 Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.
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Žinios Vietines
— Liepos — July menesis.
— Kaimelio Park Place 

pacztas liko Uždarytas isz prie
žasties susimažinimo .gyven
toju ir nuo Liepos-July 1-mos 
dienos laiszkai ir kiti dalykai 
del gyventoju bus pristatomi 
isz Mahanojaus paczto syki ant 
dienos apie 10:30 valanda isz 
ryto .

—• Automobilius Slavoku 
Kunigo Stepono Valasek, nuo 
726 W. Centre uly., likos suga- 
dytas in kuri trenke trekas Mi- 
kolo Szelepato, isz McAdoo, ar
timoje Tamakves. Niekas nesu
žeista.

— Petnyczioje p r i p u o 1 a 
Szv. Leono II Popiežiaus. Su- 
batoje tautiszkas apvaikszczio- 
jimas “Nepriklausomybes Die
nos ’ 4-ta Džula jaus.

—* Redakcija ir spaustuve 
bus uždaryta per visa diena 
per 4-ta Liepos.

—■ Prezidentas Rooseveltas 
prailgino laika ant 10 dienu, 
del rinkimo seno gurno, del ka- 
risZkui iszdirbyszcziu. Surin
kite visa sena guma koki turi
te aplinkui narna ir nuneszkite 
in artima gazolino stoti, už ka 
aplankysite po viena centą už 
Ikožlna švara arba paaukuo
kite del valdžios. Sziadien yra 
didelis stekas gurno. Todėl, 
jeigu turite seno gurno, surin
kite ir duokite valdžiai del ge
ro pareikalavimo!

— Seredos ryta, apie 1:15 
vai., kilo ugnis vienam kamba
ryje Legiono name ant E. 
Centre uly., kiuri padare nema
žai bledes bet greitai- likos už
gesinta.

— Po mircziai jos vyro, 
William Becker, kuris buvo 
registratoriulm visokiu doku
mentu Pottsvilles sude, tikos 
paskirta jo pati in jo vieta.

— Diena 4-ta Liepos, tai 
yra įSuibatpje, Legiono Post No. 
74, dalyvaus parodoje kuria 
parengė Citizens ugnagesiai. 
Paroda prasidės 1:30 vai. po 
piet. Visi yra kviecziami daly
vauti toje parodoje nes po pa
rodai bus iszkelimas Ameriko- 
niszkos vėliavos prie 1-mos ir 
Pine uly. Buvusis sudžia Hen
ry Houtok kalbės laike ceremo
nijų. Jeigu esi kareiviu tai ap- 
sirengkie in savo mandiera ar
ba užsidekie savo kariszka ke
pure ir dalyvaukie szioje paro
doje mes tai tavo patrijotiszkas 
privalumas.

SHENANDOAH, PA.
— Helena Matulevicziene, 

234% E. Arlington uly., aplai- 
ke persiskyrimą nuo savo vyro 
Boley, kuris kitados buvo 
kuimsztininku ir palicijantu.Po
rele apsivedė 1928 mete. Mo- 
tere užmetinėjo savo vyrui bru- 
taliszka pasielgimą, per ka bu
vo priversta apleisti narna 
1940 mete ir nuo tos dienos su 
juom negyveno.

— Cecilija Tacelauskiene, 
119 S. Gilbert uly., uižvede 
skunda ant persiskyrimo nuo 
savo vyro. Pora apsivedė 1918 
mete.

t Marijona Radzeviczieine, 
kuri kitados gyveno czionais, 

mirė Nedėliojo po num. 3124 
Knorr ulyczios, Filadelfijoj.

— Subatoje likos suriszti 
mazgu moterystes Helena Pit- 
kevicziute su Eugenijuszu Ki- 
niausku, isz miesto.

— Locust Gap kasyklos ba- 
d'ai dega nuo kokio tai laiko. 
Darbininkai turėjo apleisti sa
vo darbus isz priežasties truci- 
nanicziu gazu.

— Pana Irena Sarok'a, 17 
metu, Užbaigė auksztus moks
lus Thompson kolegijoj, Har- 
risibuUge ir praleidineja koki 
tai laika., slavo valkacijas, pas 
tėvelius, ponstva Vincus Saro- 
kus, William Penn.

WPA DARBININKAS 
UŽMUSZTAS

Vienuolika Sužeisti
Lebanon, Pa. — Vincas Že

melis, 21 metu, isz Shenandoah, 
Pa., darbininkas ant WPA dar
bo, likos užmusztas o vienuoli
ka kitu likos skaudžiai sužeis
ti, kada du sunkus darbinei 
trokai susidūrė. Darbininkai 
važiavo troke prigulintis prie 
Kazimiero Truskolskio, 31 me
tu, kuris susidūrė su angliniu 
troku artimoje Lickdale. Visi 
sužeisti paėjo isz Shenandoah. 
Tarp tu j u vienuolikos yra Juo
zas Czerneckis ir Antanas Jur- 
geleviczius.

1,600 Anglekasiu
Pasiėmė Vakacijas

Wilkes-Barre, Pa. — Sze- 
sziolika szimtu anglekasiu, dir- 
bancziu No. 7 kasyklose, prigu- 
linczios prie Susquehanna kom
panijos Nantike, pradėjo savo 
deszimt dienines vakacijas pa- 
siprieszindami paliepimui uni
jos, kuri neužtvirtino tu j u va- 
kaciju. Kiti darbininkai atsisa
kė imti vakacijas isz priežas
ties kares ir kad nevilkintu 
darba nes anglis yra reikalinga 
valdžiai.

Vokiszkam Mandiere;
Laike Savo Draugo 

Laidotuvių

Carl Geiger 59 metu, ,isz 
Brooklyn, N. Y., prižadėjo sa
vo draugui Eugene Kabei, 
katras isz j u mirs pirmiau
sia ateis ant jo laidotuvių pa- 
siredias in Vokiszka mandie
ra draugavęs “Bundo.” .Pa
licija ji aresztavoj kaipo Vo
kiszka sznipa ir uždare kalė
jime už nesziojima svetim- 
tautiszkos mandieros laike 
kares.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Dvi Moteres Nužudy
tos Girraiteje

Waukegan, Ill. — Palicija 
surado czionaitineje girraiteje,' 
už miesto, dvi nužudytas mo-Į 

i teres, kurios likos nužudytos 
per nežinomas iszgamas. Pir- 

I routine yra Altą Fulkerhon, 36 
metu o antra, Thoried Arną, 24 
metu. Abi gyveno su tėvais.

Pirmutine buvo beveik nuo-j 
ga su perskeltu pakausziu. An
troji buvo tarnaite kuri buvo 
iszejus su kokiu tai nežinomu 
vyru, badai kareiviu.

Dede Nužudė Savo Se- 
senine Kuri Buvo

Neszczia
Dixfield, Me. — Marshall 

Fish, 39 metu, prisipažino pa- 
licijai buk jis praeita meta nu
žudė savo seserune, 26 metu, 
Olivia Stevens, kuri tame laike 
buvo neszczia ir paslėpė jos ku
na girraiteje užmiestyje. Jis nu
vedė palicija ant tosios vietos 
kuri iszkase merginos lavona 
jau gerai apipuvusi.

Mergina turėjo jau du nele- 
galiszkus vaikus o kada dede 
dažinojo buk ji turės vela kūdi
ki, nutarė ja nužudyt nes nega
lėjo nukensti sarmatos.

Laiszkai Raszyti Su 
Pagialba Maszinos 

Del Kareiviu

Kurie tarnauje svetimo- 
sia szalysia, tokiu budu gali
ma siunsti apie 1,500 laiszku 
del kareiviu, kurie buna siun- 
cziami pigiai ir iszdalinami 
del ju.

Ona Gudukiene, isz Wores- 
ter, Mass., raszo:-— Prisiuncziu 
tamisltoms užmokesti už laik- 
raiszti “Saule,’’ acziki' kad man 
nesulaikete, nes man labai ma
tomu “Saule” skaityti ir butu 
labai nuobodu be laikraszczio.

Mare Sakalauskiene isz Wes
terntown, Conn., raszo:— Pri
siuncziu tamistoms užmokesti 
ant viso meto už laikraszti I 
"‘Saule,” nes susivėlinau isz 
priežaislties mirties mano bran
gaus vyro, todėl, mano gyveni
mas yra isjuinkus su trimis vai
kais, bet nors tiek turiu sura
minimo, kada skaitau laikrasz
ti “Saule,” kuris man geriau- 
se patinka. Lieku su pagarba.

Philadelphia, Pa. — Trys 
darbininkai likos gazuoti ant 
smert, kada pataisinejo laiva 
Navy Yard doke. Kiti taipgi 
likos apimti duku.

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKIT

Prezidento Szunytis
Prigialbejo Rinkime

Gumo

Szitas szunytis vadina
mas “Fella,” kuris priguli 
prie prezidento Roosevelto, 
prigialbejo rinkime gumo del 
savo sklypo. Kur tik jisai 
užtiko szmoteli gumo, tai at- 
neszdavo namo ir padėdavo 
ant paskirtos vietos.

Amerikos Kareivis

Bernardas Paulaviczius 
Isz Sheboygan, Wis.

Toli kur ten apie Panamos 
Kanala, tarnauje del Dėdės 
Šamo musu tautietis Bernar
das Paulaviczius, kuris in- 
stojo in kariuomenia turėda
mas 18 metu ir likos iszkel- 
tas ant pirmos kliasos karei
vio. Bernardas yra sunum 
ponios J. Paulauskienės, nuo 
1320 N. 14-tos uly., Sheboy
gan, Wis. Bernardas sako jog 
viskas butu gerai kad tik gi
mines ir draugai jam raszy- 
tu daugiau laiszku nes kar
tais laikas yra nuobodus ir 
laiszkas ji suramintu. Jo a- 
dresas yra: Bernard Paulo- 
vitz, 72-nd Coast Artillery, 
Battery N. Ft. Randolph, 
Canal Zone, Panama.
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Visi Kelei Alaskoje Po 
Kariszka Valdžia

San Francisco, Cal. — Visi 
kelei, vedanti isz ir in Alaska, 
nuo Liepos 11 dienos, bus po 
valdžia ir priežiūra kariszkos 
valdžios. Kas norės in ten va
žiuoti ar iszvažiuoti turės tu
rėti kariszka paša.

ŽINUTES
Milwaukee, Wis. — Richard 

Wehe, 71 metu, ir Lilija Mae- 
rerer, 63 metu, kurie buvo per- 
siskyria 1912 mete, ana diena 
isznaujo likos suriszti mazgu 
moterystes, po 30 metu,

Chicago, Ill. — Mariute Pie- 
karskiute, trijų metu, likos su
mindžiota per pasibaidžiusi ar
klį ant ulyczios o jos sesute 
mirtinai sužeista.  A.

—• Jeigu žmogus jau viską 
turėtu, tai ko ant pagalios už
simanytu ? ; _

Ežeras Wallenpaupack 
Uždarytas

Gerai 'žinomas 'dėl daugelio 
ežeras Wallenpaupack artimo
je prūdo Wilsonville, Pa., pri
gulintis prie Pennsylvania Po
wer ,and Light Kompanijos, 
dalis tojo ežero likos Uždaryta 
per Ežeru ir Žuvu Kamisijas.

Tik toji dalis atidaryta nuo 
kraszto ant 750 ipedu ir bus pa
vėlinta tik del tu, kurie turės 
su savim kompanijos pravad- 
ninlka. Luoteles, žuvavimas ir 
maudymas yra uždraustas to
se vietose kurios bus paženk
lintos per raudonas vėliavėlės 
ant paženklintu vietų nuo 
kraszto.

Lengvas Daiktas 
Paslysti

Viena davatkėlė szitaip 
rugojo:

— Mano Dieve, svietas 
mane visados paniekina, už 
tai kad paslydau isz gyveni
mo kelio. Kokia tai žmonių 
kvailybe!... Juk ir trukei 
nuslysta nuo begiu, o ka ežia 
kalbėt apie silpna būda mo
teres!. ..

KLAUSIMAI
IR ATSAKYMAI

Klausymas — Asz gimiau 
Europoje. Pat kūdikystėje ma
no tėvai atveže mane in Su v. 
Valstijas. Asz iszsiemiau savo 
pirmas papieras 1939 m. turė
damas 18 metu. Dabar noriu 
kuogreieziausia tapti Ameri
kos piliecziu. Ar turiu 'būti 21 
m. amžiaus įpraszyti antru po- 
pieru ?

Atsakymas — Ne. Sziadien 
ateivis sulaukės 20 m. amžiaus 
gali įpraszyti antru popieru jei
gu jo pirmos popieros yra dvie
ju metu senumo ir jeigu jis per 
penkis metus arba ilgiau isz- 
gyveno įSuv. Valstijose.
—Common Council for Amer. Unity

Sulaikykite Szita Užtemimą Ant Mus Žemes!

. Lai Hitlerio juodas kamuolys priespaudos neužtemdina 
laisves ant musu žemes — Amerikos. Kas gali iszgaleti, 
lai perka bonus ir ženklelius atsikratyti nuo tojo svietinio 
kankytojaus.

UŽLAIKYMAS CIVI
LINIU ŽMONIŲ

SVEIKATOS gydytoju.
“Per 25 metus,” sake Dr.

Yra Būtinai Reikalin- Rice, “mes kovojame puliate- 
iki. Dabar, pirma syk penkių

gas Karo Pastangai c^euu gy-dymas pagerintas ir 
b ” yra pasekmingas. Su “sulfa-

Visoki karo laiko reikalavi
mai būtinai reikalauja kad| 
kiekvienas asmuo prisilaikytu 
prie paprastu sveikatos taisyk
lių, kad pagerinus savo sveika
ta. Ir apszvietimo vajus pain
formuoti žmones kaip iszveng
ti nekurtas ligas arba kaip isz- 
gydyti kitas yra reikalingas.

Toks buvo nusprendimas gy
dytoju ir vieszos sveikatos dar
bininku metiniame Medical So
ciety of New York State susi
rinkime.

“Musu tikslas,” sake Dr. 
Rice “yra parūpinti kiekvie
nam vaikui mažiau 10 metu 
amžiaus tris “toxoid” inskie- 
pijimus (apsauga nuo difteri- 
jos), po tam kita inskiepijima 
kas tris metus. Kadangi difte- 
rija kerta visai jaunus vaikus, 
reikia pradėti pirma inskiepi- 
ma vaikui sulaukus 9-to mene
sio. Svarbu, ineziepyti kiekvie
na žmogų priesz rauples. New 
Yorko mieste mes raginame vi
sus szesziolikos metu ir senes
nius asmenius, kurie pasekmin
gai neineziepyti kūdikystėje 
pasiduotu kitam ineziepijimui. 
Gydytojai su reikalinga me
džiaga visiems nemokamai pa
tarnaus. ’ ’

Gegužes menesi New Yorke 
ypatingas vajus 'buvo pradėtas 
isznaikinti difterija ir rauples. 
Pasekmes tik ateityje pasiro
dys.

Dr. Rice įprasze visu darbda
viu ir darbininku dalyvauti 
sveikatos vajui priesz džiova.

“Jau per kiek laiko mes ban
dome organizuoti “X-ray” ty
rinėjimus tarpe darbininku ka
ro industrijose. Tikima pradė
ti szi daiha tose industrijose, 
kurios daibar pildo karo kon
traktus. New Yorko mieste 
mes tuoj pradesime “X-spin- 
duliuoti” suvirsz 25,000 darbi
ninku karo indusutrijose invai- 
riose miesto dalyse.

Veneros — ligos — sifiliti- 
kas ir pulliatekis — turi būti 
naikinamos su nesenei iszras- 
tais vaistais, kurie jau buvo pa
sekmingai iszbandyti, Dr. Rice 
pridėjo. Jis ipareiszke kad me- 
dikaliniai rekordai vyru iszeg- 
zaminuotu del parinktines tar
nystes parode kad “turime to
li keliauti pakol busime pasek- 
migi”. Isz 252,000 vyru iszeg-

zaminuotu New Yorke, beveik 
5,000 arba 2% sifilitiku už
krėsti ir 43% tu nesikrei'pe prie

- * — / ' ■' - "■ ' 
thiazole,” mes turime, vaistą, 

| kuris tikrai iszgydys'8 Isz 10 
užsikrėtusiu in nuo 5 iki 10 die
nu.

Kad greitu laiku isznaikihus 
puliateki mes turime imti ne- 
kuriuos būtinai reikalingus žy- 

I gins. Pirma, neturime už- 
jeziaupti informacijas apie yar- 
tojima naujo vaisto. Visuome
ne turi žinoti kad tinkamas 
“sulfa” vaistas iszgydo, iszgy- 
do in nuo 5 iki 10 dienu 80% 
atsitikimu. Bendra visuomene 
turi taip apsipalžinti su sziuo 
vaistu kaip ji yra apsipažinus 
su chininu malarijos iszgydy- 
me. Antra, kas tik puliatekiu 
serga gali gauti szi nauja vais
tą nuo jo gydytojo arba isz kli
nikos, po pilnu peržiurejimu.

Kad nors New Yorko susi
rinkimas apsvarstė kaip toje 
valstijoje kovoti ligas ir užlai
kyti sveikatos standardus, svei
katos vajus nėr vietine pastan
ga. Sveikatos darbininkai, kitu 
miestu ir kitu valstijų, kaip ir 
federates instaigos veikia pa- 
naszu dauba, visi tiki kad už
laikymas civiliniu žmonių svei
katos yra vienas isz svarbiau
siu elementu dabartinėj karo 
pastangoj.
—Comn’on Council fo? Amer. Unity.
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“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas 
* Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Naujas Lietuviszkas
SAPNORIUS

Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audėkli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

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




