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Bet Juos Iszdalys
Flint, Mich. — Charles Nel- 

fcon, 89 metu amžiaus, kuris 
randasi vargszu prieglaudoje 
BU nulaužta koja ir paliegęs ant 
sveikatos, aplaike žinia nuo ad
vokatu buk jis pasiliko sukce- 
sorium 63 tukstaneziu doleriu, 
kuriuos jam paliko jo mirusis 
brolis.

Nelson guli prieglaudoje jau 
idu metus. Nepasake ka jis pa
darys su pinigais, tik tiek ap- 
rėiszke kad juos iszdalys tarp 
vargszu ir ant ju užlaikymo 
prieglaudoje.

Surinkta 454,155 Tonai 
Seno Gurno

Washington, D. C. — Rinki
mas seno gurno po visa Ameri
ka atnesze valdžiai 454,155 to
nus gurno. Prezidentas Roose- 
veltas apreiszke buk locninin- 
kai automobiliu iszgirs gera 
naujiena apie guminius ratus 
in kokia dvi sanvaites kuri pra
linksmins visus. 
>1 ' - ■ ■ ---------------------- ■

Vyras, Motere, Sūnūs 
Ir Automobilistas

į Nužudyti

Miami, Fla. — Kokis tai ne
žinomas žmogus insigavo in na
rna Irving Leopold, kuris su 
savo paezia ir sunum losze cze- 
kerius, nužudė visus ir szoko 
"per langa, inszokdamas in sto
rinti automobiliu kuriame sė
dėjo locnininkas, kuri(nuszove 
vienu szuviu po tam nuvažiavo 
su automobilium nežine kur. 
Palicija pradėjo vytis paskui 
ji bet tasai dingo tamsumoje 
nakties.

Žiurke Užklupo Ant

Mieganczio Kūdikio

1 Philadelphia, Pa. — Pusant
ro meto mergaite, Anetta Hus- 
kins, miegodama loveleje, stai- 
gai pabudo su dideliu kliksmu 
nes loveleje radosi didele žiur
ke kuri užklupo ant mergaites 
pradedama kandžioti jos kūne
li. Tėvai adbego ant riksmo kū
dikio o žiurke iszszoko isz lo 
Vėlės, dumdama laukan. Tėvai 
leidosi paskui o kaimynai, pa- 
regeja beganezius tėvus su laz
da ir szluota, leidosi paskui 
juos. Isz to kilo didelis sumiszi- 
mas nes žmones nežinojo kas 
atsitiko. Palicija ant galo pri
buvo ir apmalszino visus bet

u.--' ..... , ; ’ '

du žmones jau buvo sužeisti 
lies nupuolė nuo trepu, kelios 
jnoteres apalpo, tarnaite isz 
baimes apvertė lempa nuo ko 
pradėjo degti namas bet lieps
na likos greitai užgesinta. Ir 
tai vis per žiurke. Kūdiki nu- 
yeže in ligonbute ant gydymo.

SURADO DEDE Trauke Savo Szeimyna 
UŽKASTA SKLEPE Vežimėlyje 250 Myliu

Su Nupjautom Kojom

Wilmington, Del. — Irving paskui save vežimėli kuriame
Blest, 66 metu, likos nužudin-; radosi jo serganti motere ir du 
tas per savo broliuna Granville! vaikai, ąidamas isz Rupper- 
Chambers, 45 metu, kuris jam.town in Georgia, jeszkodamas 
pirma nupjovė kojas po tam darbo. Iszkeliavo jis isz Rup- 
užkase ji skiepe ir sukrovė pertown, turėdamas tik asztuo- 
daug malku ant jo kapo bet ve-l nis dolerius kiszeniuje. Neture- 
liaus prisipažino ka padare ir damas pinigu ant keliones, už-
palicija nuėjo in skiepą kur su- sikinke save in maža vežimėli,
rado lavona nužudyto dėdės. traukdamas savo szeimynele

Broliunas negalėdamas ii-'tris szimtus myliu. Kelionėje 
giaus užlaikyti slaptybe ir isz- geri žmones davinėjo jam mais-
metinejima sanžines, nuėjo in to ir kartais priglaudę szeimy- 
palicijos stoti apsakdamas ka nele po savo pastogia.
padare ir prasze kad ji uždary
tu pamiszeliu prieglaudoje.

Vaikiukas Laikyta Ant 
Lenciūgo Ant Pastoges

Parsons, W. Va. — Jonas 
Lougary, isz Millersvilles, ir jo1 
motere, likos aresztavotais už! 
bjauru pasielgimą su savo 21/2\ 
metu šuneliu, kuri laike ant! 
lenciūgo ant pastoges savo na
mo. Ji namas randasi ant kal
no. Kada vaikiuką surado, jis 
svėrė tik 15 svaru ir buvo vos 
gyvas. Vaikas gal mirs. Kaip 
ilgai ji ten laike tai da neda- 
žinota.

Vargszas Uždirbo 
$165,000

Fort Stockton, Nev. — Per 
keliolika metu Nelson Teauge, 
vargingas žmogelis, kuris pir
ko keliolika akeriu lauko czio- 
naitineje aplinkinėje, bet nega
lėdamas nieko pasėti ant jo, nes 
niekas neaugo, pardavinėjo 
obuolius ant ulyczios, isz ko 
užsidirbo ant pragyvenimo. 
Kėlės sanvaites adgal inžinie
rei jeszkojo aplinkinėje alie
jaus kuri užtiko ant jo žemes. 
Pastate jie kelis szulinius ir nu
pirko nuo Teauge visa jo lau
ka užmokėdami jam 165 tuks- 
tanezius doleriu.

Jackson, Tenn. — Pro szita 
miesteli ana diena pervažiavo
Hobbs Hagerman, traukdamas

Atkando Senukei Ausi 
Ir Pirszta

Auburn, Me. — Kada Harold 
Parks laistė savo darželi, isz 
netycziu apliejo vandeniu se
nuke 83 metu Vera Effert.. 
Idant apsisaugoti panasziu at
sitikimu, motere pastate auksz- 
ta tvora, tekiu budu atkirsda
ma szviesa savo kaimynui. Kai
mynas pasiprieszino priesz tai 
ir isz to kilo barnis tarp kai
mynu. Vaisei tojo barnio buvo 
tas, kad isz tosios kovos kai- 
minka iszejo be ausies ir pirsz- 
tc, kuriuos atkando senukei.

Neiszsipilde Burimaš 
Cigonkos

Reading, Pa. — Keli mene
siai adgal, cigonka atėjus pas 
Zeik Stauffer pasakė jam buk 
ant jo ukes randasi užkasta di
delis skarbas po dideliu akme
niu. Zeik pradėjo kasti ir isz- 
tikruju užtiko blekine skrynu
te bet ji buvo tuszczia. Negana 
to, ana diena ūkininkas pradė
jo kasti kitoj vietoj bet surado 
tik sena puodą. Cigonkai už 
būrimą ūkininkas davė 50 do
leriu. Toji tai pasinaudojo isz 
lengvatikio Prūselio.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir'Markes.

Szvedai Pasirengia Ant Kares

Sūnūs Nužudė Tęva 
Ir Motina

Marshall, Okla. — Dovydas 
Engells, 20 metu, sūnūs turtin
go ūkininko, nužudė savo tęva 
ir motina tiksle aplaikymo grei- 
cziau gaspadorystos. Dovydas 
geide apsipaeziuoti su kaimy
no ūkininko duktere bet jo tė
vai tam buvo prieszingi ir no 
re j o kad jis palauktu pakol ati
tarnaus savo kariszka tarnys- 
ta. Priek tam motina kerszino 
sūnui jog jeigu jis j u neklausys 
tai jo sesuo aplaikys didesne 
dali turto. Dovydas taip sau 
eme tai in galva jog nutarė nu- 
szauti savo gimdytojus kad už
griebti j u turtą. Žudintojas li
kos vėliaus aresztavotas ir už
darytas kalėjime.

Laike teismo iszsidave kad 
Dovydas norėjo nužudyt ir sa
vo sesere bet szuvis nepataike 
in ja.

Keleivis Maitinosi 
Kirmėlėms

New York — Po ilgai ir pa
vojingai kelionei, kurioje mai
tinosi tik kirmėlėms ir bez- 
džionku mesa idant nemirti ba
du, Edmundas Gurson ir jo mo
tere sugryžo isz Pietines Ame
rikos in kur buvo iszkeliave ty
rinėti apie gamtiszka mokslą. 
Atsivežė jie su savim apie sze- 
szis szimtus visokiu dalyku del 
Amerikoniszko Muzejaus Gam- 
tiszkcs Istorijos.

Gurscn kalbėjo jog karta jis 
su paezia radosi trisdeszimts 
penkes dienas tolumo nuo arti
miausiu žmonių nes jie paklydo 
gilumoje milžiniszku pustymu 
ir girriu. Tada, netekia maisto, 
užmusze jie didele kirmėlė, 
asztuoniu pėdu ilgio, nukirto 
jai galva ir turėjo per kėlės 
sanvaites “gero steiko.” Ke
leiviai sake buk beždžiones 
mesa yra gardi ir saldi.

Boston, Mass. — Kemikalu 
dirbtu vesią kilo straikas už di
desne mokesti. Tose dirbtu
vėse dirba kariszkus kontrak
tus.

V okiecziai
Prie Rostovo

Tik 60 Myliu Nuo Miesto, 
Smarkus Musziai Eina Be Pa
liovos; Anglikai Bombardavo 
Duisberga Kuris Pradėjo Degti; 

Kinai Paėmė Miestą
Amerikonai Paskandi
no 3 Japonu Laivus

Washington, D. C. — Ame- 
rikoniszki submarinai paskan
dino da tris Japonu laivus, ar
timoje Kiška salų ir dabar 
skaitlis paskandytu Japonu 
laivu siekia 16.

Taipgi atėjo žinia isz 

nai prisiuntė apie 25 tukstan- 
czius kareiviu.

Amerika Neteko
44,143 Kareiviu

Washington, D. C. — Ameri
ka lyg sziai dienai neteko 44,- 
143 kareiviu nuo kada Pearl 
Harbor likos užklupta per Ja
ponus. Tame skaitliuje priskai- 
toma dingusieji, sužeistieji ir 
užmuszti. Daugiau kaip 15 
tukstaneziai randasi Japonisz- 
koje nelaisvėje bet Japonai tai 
užginezina. Daugiausia isz tų
jų kareiviu žuvo Bataane, Cbr- 
regidor, Filipinuose ir Javoje.

Anglikai Suszaude 50 
Vokiszku Eroplanu

—
Kairo, Egiptas — Anglikai 

suszaude gal daugiau kaip 50 
Vokiszku eroplanu prie EI Da
ba ir Fuka. Taipgi sunaikino 
Matrutho didele pristova, pa- 
skandydarni kelis Vokiszkus ir 
Italiszkus laivus. Pristova su
degė su keleis laivais.

Albanai Supliekė Italus 
Trijuose Miestuose

London — Albaniszki pasi- 
keleliai, trijuose miestuose, su
pliekė baisiai Italus kur taipgi 
padege didelius aliejinius szu
linius. Miesteliuose Corizza, 
Valona ir Argirocastro, likos 
užmuszta daugelis Italiszkn 
kareiviu. Italai, norėdami ap- 
malszyti Albanus, pradėjo kon
fiskuoti ju turtus, aresztavoti 
prasikaltėlius ir juos szaudyt.

Ant salos Mytilene, Graiki
joj, Italai suszaude apie 60 gy
ventoju.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

MOSKVA — Milijonas Vokiszku karei- 
9

viu plaka sau kelia in Kaukaza ir jau randasi pu- 
siaukelyj prie Rostovo ir Stalingrado kur Rusai 
smarkiai ginasi kad sulaikyti Vokieczius nuo to- 

i limesnio apgulimo. Prie Noczerkasko Rusai su- 
. plieke Vokieczius ir in dvi dienas musziu užmu-

Aiaskos sze apie du tukstanezius Vokiečiu ir sunaikino 
buk ant trijų saiu tenais japo125 tankas, paimdami daug amunicijos. Ant Vo- 
imi nriRiiint.A nmp v.n tilksta n- A o v

ronezho lauko taipgi supliekė smarkiai -Vokie- 
czius. Vokiecziai kanecz geidžia užimti Rosto
va kur randasi daug visokiu fabriku. Vokiecziai 
kovoja smarkiai kad gautis in Kaukaza kur ran
dasi daug aliejiniu szuliniu ir grudu. Hitleris ne
temina kiek ju vyru žūsta ant kares lauko, kad 
tik galėtu pasiekti savo tikslą kad tik aplaikyti 
maisto ir amunicijos del savo kariuomenes nes 
Vokiecziai turi mažai maisto todėl nori užgrieb
ti kodaugiausia del savo kareiviu.

Anglikai ana diena bombardavo dideli mie
stą Duisberga, kuris pradėjo degti dau£eliose 
vietose. Anglikai turėjo apie 500 eroplanu ta
me bombardavime isz kuriu nesugryžo 13 ero
planu. Kinai atgavo savo miestą Kienteh po 
penkių dienu smarkaus muszio, kuriame užmu
sze kelis tukstanezius Japonu ir sunaikino daug 
tanku. ■

Rusai Stumia Adgal 
Vokieczius

Moskva — Rusai atspyre vi
sus užklupimus Vokiecziu nuo 
Voronezho. Norints Vokiecziai 
per dvi dienas stengėsi karsz- 
tai atgauti savo pozicijas bet 
be jokios pasekmes nes Rusu 
eroplanai ir tankai uždavė Vo- 
kiecziams dideli smūgi. Prie 
Dono ir Voronezho upiu Vokie
cziai likos smarkiai supliekti 
kur likos užmuszta keli tuks
taneziai Vokiecziu.■ \

Kansas City, Kans. — Asztuo- 
ni szimtai darbininku septy
niose melnycziose nubalsavo 
užbaigti straika ir sugryžti 
prie darbo, ant tu paežiu iszly- 
gu.

Valdžia Daugiau Taksu 
Uždėjo Ant Žmonių

Washington, D. C. — Kon
gresas užtvirtino byla kuris pa
daugina taksas ant gyventoju 
ant 23 bilijonu doleriu kad ves
ti kare ir užlaikyti kareivius.

' 4 ,:r h
Naujos taksos bus uždėtos 

ant žmonių kurie uždirba po 
500 doleriu ant meto, tai yra, 
singeliams, o paeziuotiems, ku
rie uždirba ant meto po $1,200 . . . ...m,.arba daugiaus. Didesni taksai
, , , i "I. ovirbus uždėti ant svaigmanczių 
gerymu, alaus, vyno, paperosu, 
aliejaus, telefonu, telegramų, 
važinėjimo bilietu ir siuntinė
jimo tavoro ant geležinkeliu.

Bus tai didelis apsunkinimas 
del gyventoju bet ka daryt, tu
rime mokėti kad iszlaimeti ka
re ir užlaikyti musu kareivius.
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Kas Girdėt
Vėla atsirado kokis tai “mogirtuokliu tai butu baisi pakil

ta ir nelengva, jiems iszpildyt. kytasis” kuris sako buk 2075Iriu Bun'do ir panašziu organi- 
-------- ::-------- mete, paprastas 'anfižius žmo-

jau in teismą zauiks 300 na-

19421888

54-tas Metinis Jubilejus 
Laikraszczio “Saules”

Diena 27-ta Liepos vela pra
slinks metas istorijoj “Sau
les” 'laikraszczio nuo kada pa
sirodė pirmutinis numiaris.

Prie szio 54-to metinio jubi
liejaus “Saules,” galima sta- 
cziai pasakyt kad “Saule” yra
seniausiu Lietuviszku laikrasz- la ir pradėjo už daug kisztis in 
ežiu kuris be pertraukos iszei- ne savo reikalus, ka Ameriko-

^aciju, 'beganeziu metu mano- 
Pennsylvanijos valstijos dar-1 gaus tada bus szimtas metu, ma bus apie 1,000 tokiu atsiti- 

bininkai, kurie turi valstiszkus Mums sunkiausia dabar yra kimu.
darbus ir juos apleidžia, insto- iszriszti klausymas: kokiu bu-1 
diaimi in kariuomene, po pabai-Įdu galima dalgyventi lyg 2075 
gimui savo tarnystes, aplaikys 
vėla savo darbus kada sugrysz, 
nežiūrint kaip ilgai jie butu 
tarnystoje.

Jeigu tokis darbininkas turi 
paczia ir vaikus, arba senus tė
vus, tai valdžia jiems mokės 
pensijas ant ju užlaikymo.

metui, idant tada galėtumėm 
dalgyventi iki szimto metu am
žiaus?

iSzimet isz priežasties vėsios L_ ; ;
vasaros nesiranda tiek mušiu1 tikra 
|kidk praeitam mete. Isz to gail
imą spėti kad turėsime mažiaus 

-------- ::-------- | ligų nes muses praplatina viso-
Nuo kokio tai laiko po Ame- 'kias

Jo praneszime Generalinis 
Prokuroras Biddle pranesze 
kad jis insakes Suv. Valstybių 
advokatams pradėti atnatura- 
lizacijos veikimus priesz 30 pi - 
liecziu “kuriu laikysena, veiki
mai ir praneszsimai parode ju 

isztiikimuma svetimai 
szaliai ne Suv. Valstybėms.”

Praneszdamas kaip invyk- 
dys ta visiką, Generalinis Pro-

. , Ii'§‘as-Žinunai,PersitikrinO|kurorassak^
rika pradėjo platintis didele (buk kožna muse turi ant saves1 fjirri,aį apsiveiks 
neapykanta priesz Žydus. Žy- 178 visokiu ligų gemalelius, i veikimais ve&

dai pradėjo būtie tosios nuo- nuo 'džiovos lyg krauja-tekio. 
mones kad jie valdo visa svic-

na per tiek metu ir randasi to
se paežiose rankose. Jau dau
gelis laikraszeziu persiskyrė su 
aziuo svietu arba perejo in ki
tas raukais.

Sziadien atiduodame garbe 
atmineziai Daminiko Tarno- 
l-5 , J- ? K - ' T* •

sziaus Bocžkausko, kuris uždė
jo '“Saule” 1888 mete ir dar
bavosi del savo broliu lyg pa
baigai savo gyvenimo per 21 
inętus o po jo mireziai apėmė 
jo vieta redaktoriaus, vyria'u- 
ses sūnūs Franciszkus W. 
Boczikauskas, kuris darbuojasi 
.tėvo vietoj per 33 metus ant 
redaktoriszlkos dirvos o įbrolis 
iViktoris yra jos leidėju.

Taip, garbe jo atmineziai, 
kuris pradėjo iszleidinet laik- 
raszti “Saule” sunkiose aplin
kybėse, varge, nedatekliuje ir 
persekiojamas per savo prie- 
szus bet ing^lejo juos ir szia
dien “Saule” stovi ant dru- 
cziausio pamato už visus kitus 
laikraszczius. Panedelyj “Sau
lė” pradeda savo 54-ta kelione 
dėl laibo savo tautiecziu Lietu
viu po visas dalis Amerikos ir 
Europoje.

“Saule” yra tai gyvas pa- 
minklas, koki paliko paskui sa
ve Daminikas Tamoszius Bocz- 
kauskas, apgindamas prasezio- 
kelius ir juos szelpdamlas viso
kiais budais, praplatindamas 
varda Lietuviu po visa Ameri
ka-.

Isz priežasties kares 'daug 
ląi'kraszcziu buvo priversti su
stoti bet “Saule” eina toliaus 
ir eis pakol jos leidėjas ir re- 
diaktorius turės savyje gyvastį 
ir sveikata.

U Saule” iszlaike per tuos 53 
metus naršei ir esame tvirti 
kad su pagialba musu guodoti- 
nu skaitytoju ir -prietėliu ga
lės gyvuoti da daugeli metu. 
Skaitytojai prisidės prie tuju 
mtisu sukaktuviu, szelpdami 
iszdavysta per skaitymą ir už
simokėjimą už- laikraszti nes 
tik tokiu budu užlaikys ja prie 
gyvasties nes tai yra ju laik- 
rasztis ir del ju darbuojamės 
per. tiek metu.

Su pasiszventimu,
Franas W. Boczikauskas,

J. J > . Redaktorius.

nai greitai patemino ir indejo 
veržtuva in ju judėjimus.

Todėl Vokietijoj, Italijoj, 
Iszpanijoj ir kituose sklypuose 
taip pradėjo .persekioti Žydus 
ir daryti priesz juos pogromus.

Muses yra priežastim mirties 
ir reikia ju saugotis; naikinki
te muses kur tik galite nes to
kiu budu apsisaugosite ligų ir
1 .. . vbusite sveiiki.

> su propagan
dos veikimais, veikimu priesz- 
valstybinese organizacijose, 
neisztikimu nusistatymu, kaip 
ir su praneszimais apie atsiža- 
dejima isztikimumo Suv. Vals
tybėms.

DEPARTMENT OF JUSTICE 
Washington, D. C.

militarinese vietose ir bendra-[ 
darbaus su Alien Property 'Cus-1 
todian Leo T. Crowley, formų-1 
liuoti 'bendra nusistatymą kas- 
link turto suimto nuo prieszu 
nacijonalu. Tikima, kad szios 
vienetos galės prisitaikinti prie 
žemdirbystes. Japonu niaicijo- 
nala-i iszkraustyti isz militari
niu zonų prie Pacifiko pa- 
kraszczio jau dirba Colorados 
buroku laukuose.

Ateiviai, kurie insiraszys in 
“darbo vienetas” bus skiriami 
prie tinkamu darbu suriszta su 
karo produkcijos veikla. Kurie 
insiraszys turės tarnauti per 
visa karo laika. Insteigimas 
szio War Rcloeations Authori
ty padės iszriszti darbininku 
stokos problema vakaruose.

War Production Board, 
Washington, D. C.

Nepaprasta Pakilta

Daugelis vyru geistu turėti 
naujausios mados automobi
lius, 1942 modelio o paczia. pa
gal 1900 modeli.

Jude j imias Amer ikoniszk u 
Lietuviu daug sumažėjo, dva
sia nupuolė žemiau ne kaip ke
liolika metu adgal.Veikėjai ant 
‘ ‘ LietuvisZko pudimo ’ ’ aplei
do rankas ir “kaput.” Taip, už 
keliolika metu, Lietuvei ženk- 
lyvai susimažins, Lietuviszkas 
parapijas apims Airisziai o 
Lietuvisizki kunigai bus tiktai 
už pastumdėlius po valdžia Ai- 
risziu ar Vokiėcziu.

Jau sziadien nėkuriose Len- 
kiszkose parapijose Airiszei 
apvaldė parapijas o Lenku ku
nigai turi tarnauti del ju kaipo 
vikarai.

Nekarta 'žmones sau užduoda 
klausymą : del ko svogūnai (ci
bulei) iszspaudlžia aszaras žmo
ni ems isz akiu? Sztai yra atsa
kymas amt to:

Kvapas, arba “duja” kuri 
iszeina, lupant svogūnus, aipsi- 
reiszkia dviem įbuidais — stip
ria Ikvapsnimi kuri yra tu pjaus 
pajaucziama uoslei ir ėdimu 
akiu, kurios 'būdamos jauslios, 
nepalkenczia tos medžiagos, su 
kuria, nėra apsipnatusios.

Akies nervai tuojaus duoda 
ganda smegenims kad pasiuns- 
tu aszaras arba skystimą kuri 
■kūnas iszsunkia kaipo nuprau- 
sima akims. Szitas skystimas, 
užejas ant alkiu, uždengia jas 
nuo “duju

’■ r :
• f. . ( ■ • •

-' Vienas isz žymiausiu Ameri- 
konisžku daktaru, Prof. E. G.
V- <'-■A-"'."- '
Putniam, kalba jog jeigu gei- 
ūžiame būtie sveiki, tai turime 
gerti daug vandenio. Turime 
gerti szeszis stiklus alnt dienos: 
viena isz ryto, du tarp pusry- 
cZiu ir pietų, du po piet ir vie
na einant gult o taip darant 
kežnas bus sveikas ir ilgai gy- 
yens.

Receptas yra lengvas ir leng- 
yąj galima ji iszpildyt bet del

Skaitykite “Saule”

— Floridos gyventojai val
go mesa, mariniu vilku arba 
sh ark u.

— Kiekvienas žino tai ge
rai ir nieks tam nepriesztaraius, 
kad musu gyvenimas yra ko
medija ir .kiekvienas žmogus 
jaime turi loszti savo role. 
Nieks ineužginczis ir tos teisy
bes, kad idant gerai loszt ko
medija reikia atsireiszkimo, 
tai kodėl moteriszke kuri turi 
pirmybia, kuri jau nuo kūdi
kystes loszia gyvenimo kome
dija, net tada, kada gyvenimo 
: cena apleidžia, pamato kaipo 
paikas buvo jos pasielgimas; 
kad be reikalo visa gyvenimą 
praleido ant “ntodavinejimu?”

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,

-k

50c <

Tūloje Lietuviu parapijos 
mokykloj, vienuole paliepė vie
nam isz vaiku paraszyti apie 
garni ir kokiu paukszcziu jis 
yra. Vaikiukas sekancziai ap- 
rasze istorija apie garni:

“ Garnys yra dideliu pauksz
cziu kuris turi ilgas kojas ir to
dėl vadinasi garnys. Priguli jis 
rie pakeleivingu ipaukszteziu ir 
atnesza in namus gyvus vaikus 
kuriuos paprastai pagauna 
klampynėse po tam atnesza 
juos per kamina ir padeda ma
mytei ant lovos o ne tėveliui 
nes jis nemoka peneti vaiku ir 
juos vystyti. To'kis vaikas po 
tam yra pramintas (broliuku ar
ba sesutė, priguli nuo to, ar jis 
neszioja kelnaites ar szlebukes. 
Pasenia garnei nuolatos stovi 
ant vienos kojos ir rija varles, 
sliekus ir kitas bjaurės kirmė
laitės.”

Ar vaikas likos apdovanotas 
auksiniu medaliu ar ne, už 
ki apraszyma apie garni, 
apie tai nedažinojome.

to
tai

^Niekam nerupi ar žmogus 
paėjo isz molio ar isz beždžio
nes bet daugiau svarbu kad jis 
visa savo gyvenimą nepasilik
tu moline 'beždžione.

Pagal naujas tiesas tai tieji, 
kprie raszys kerszimanczius 
laiszkus del kitu ir siuns juos 
per paczta, bus baudžiami ant 
trijų tukstan'cziu doleriu ir tri
jų metu in kalėjimą.

Gal tas sulaikys nepurias mo
terėles nuo siuntinėjimo tokiu 
laisžku per paczta, kurios ne
gali iszlieti savo piktumą ypa- 
tiszkai.

- B - CELA"
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Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki 
taip jusu laiszkas neaptaręs jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co.. 
Mahanoy City, Pa.

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

In Papilvius atvažiavo ma
žas cii-kus'as susidedant isz tri
jų arkliu, klauno (juok-dario) 
kuris buvo ir dirėktorium cir
ko kaipo ir vienos aktorkos ku
ri taipgi užsiiminėjo virimu 
valgio del savo pono.

Buvo tai keliolika sanvaicziii 
priesz Velykas, klaunas, ku
ris taipgi buvo akrobatas, nu
tarė pasinaudoti isz tos progos 
ir prieiti iszpažinties. Po isz- 
pažinties senas kunigas už
klausė jo:

— Tu ne czionaitinis, mano 
' vaikeli?

— Ne.
— O kuom tu užsiiminėji?
— Esmių ciikuso akrobatu.
— Akrobatu? Kas tai yra?

— įklausė kunigas kuris savo 
gyvastyje ndbuvo apleidęs Pa
pilves ir negiiidejo apie tokias 
dalykus.

— Sztai teveli, asz darau vi
sokius perstatymus, vaikszczio- 
ju, ant ranku, stoviu ant galvos 
ir kitokius perstatymus.

— Ant galvos atsistoji ir 
vaikszczioji ant ranku, tai la
bai akyva, negiidejau apie tai. 
Kaip tai iszrodo?

— Tuojaus parodysiu kuni
gėliui, — atsiliepe klaunas ir 
iszejas isz klausyklos pradeda 
lodyti siavo p-erstatyma o ant 
galo užbaigė atsistojas ant gal
vos su kojoms iszkeltoms in 
virszu.

Bažnyczioje tame laike raičio
si kelios moteres. Viena isz ju, 
paregėjus žmogų stovinti ant 
galvos, -atsisuko in savo mer
gaite sznabždedaima jai in ausi:

— Dievulėliau, žiūrėk Ma
riuk. Begkic greieziau namon 
ir užsitrauk czystom kelnem... 
Jau nežine kas tam musu kuni
gėliui sziadien atsitiko. Ar-gi 
kas girdėjo idant užduotu žmo- 
'niems tokia! paku ta. Gal ir tau 

dirbti su savo asmeniniu turtu užduos tokia. —F.

Darbo Vienetos Atei- 
viams-Prieszams

Nacijcnalai Japonijos, Vo
kietijos ir Italijos, kurie buvo 
iszkraustyti isz militariniu vie
tų galės prisidėti prie Suv. I 
Tautu karo veiklos, insiraszy- 
dami in “darbo vienetas,” pre
zidento Roosevelto insteigtas.

'“Darbo vienetu” programa 
yra dalis pres. Roosevelto pa
stangų insteigti būda kuris 
veiks “netik pripažinti bet ir; 
vartoti sugebama ir patyrimą 
grupiu ir asmenų kurie nacijo- 
nalai prieszingu szaliu ir dėlto

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO 5

64 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, 10c.
“SAULE ” 

MAHANOY CITY, PA.

I
*

ir neleidžia joms turėjo apleisti militarines vie- 
pasidkti akies nervas ir jiems tas- Insiraszymas in “darbo 

vienetą” yra saivanoringas; ne- 
randasi bus jokios prievartos. Bet tiki- 

a'kyse. 'Su ikožnu mirksniu ma- ma> kad tukstaneziai Japonu, 
žytis aszaru laszelis pasilieja Vokiecziu ir Italu ateiviu pri

sidės.
Prezidento egzdkutyvis insa- 

War Reloca- 
sulyg kurio

pakenkt.
Aszaru visuomet

vienetą” yra savanoringas; ne-

virszum akies obuolio ir nu- 
plauja nuo ju dulkes kurios ten 
susirenka. Bet kada szitas kyrnas insteige 
skystimas teka taip smarkiai lion Authority,
kad jis nespėja subėgti nosių ateiviai iszkraustyti isz milita- 
talku esancziu ties akies kerte, 
tašyk aszaros ritasi skruostais 
žemyn.

— Abrahomas Geesing isz 
Dorsey, Nevada, ana diena už
baigė 103 metus savo gyvenimo 
ir da yra sveikas ir jaueziasi 
gana drūtas.

❖ •: ❖

— Fredas Morran, 64 metu 
ana diena apsipaeziavo su 
penkta motere. Keturis palai
dojo isz kuriu viena pasikorė.

— Sala Bermuda turi 
tukstancziu gyventoju.

60

Teismas Priesz Neiszti- 
kimus Naturalizuotus i • > t '' ‘"v • ■ T -
Pilieczius Prasideda
Teisingumo Departamento 

valdininkai dabar laiko serija 
konferencijų su'Suv. Valstybių 
Advokatais isz vietų, kurios tu
ri didelius skaitlius sveturgi- 
musiu ju gyventoju tarpe, tiks
lui palengvinti atnaturalizavi- 
ina (denaturalized) veikimus 
priesz pilieczius, kurie veiklus 
Bund'e ir kitose aszies-valdyto- 
;ie draugystėse.

Pilietybe 'bus greitai atimta 
nuo tu asmeninu, kuriu veiki
mai priesz natūralizacija buvo 
toki kad kuomet jie tapo natu- 
ralizuoti jie vis palaike isztiki- 
muma svetimoms szalims. Na
ryste in Bunda ar panasziose 
organizacijose laikoma kaipo 
darodymas kad asmuo nėr isz- 
tikimas Suv. Valstybėms.

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

Moraliszka Kabala

i į 
1
> k k
I 
!
ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25^ ::
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— Galonas vandens Oat
man, Arizonoje kastuoje 30 
centu.

— Valstija Piza, Italijoj turi 
253 malimus del malimo kvie- 
cziu

riniu žonu savanoriai insira- 
szys in “War Relocation Work 
Corps.” Jis yra dalis Office of 
Emergency Management ir jos 
vadu bus Milton S. Eisenhow
er, buvęs žemes vartojimo 
ordinatorius žemdirbystes 
partamente.

Prezidentas autorizavo 
senhower invylkdyti iszkr;

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

Tikriausia Burykla

ko- 
de-

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

Ei- 
■aus- 

tijima visu ateiviu-prieszu isz 
militariniu zonų kuriuos ne- 
praszalino armija ir kiek gali
ma parūpinti sziems tinkamo 
darbo pramonėj, komercijoj, 
žemdirbystėj arba prie vieszu 
projektu.

Eisenhower nustatys darbo 
sanlygas, valandas ir molkes- 
ties ratas darbo vienetoms. Jis 
padės jiems sutvarkyti ir apsi-

OPp VISOS TRYS 
KNYGUTES 

"SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Septyni Brolei Sugryžo Namo

ISTORIJE apie Ha isz ma 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
ba kaip ir visos Bobos. 15<?.
SAULE PUBLISHING CO',

“Kožnas deszimtukas 
ir doleris, be kurio ga
lime apsieiti privalo 

būtie sunaudotas del pirkimo
KARISZKU BONU IR MAR- 1 
KIU idant prigial'beti musu 
kareiviams laimėti kare.” taip 
sako — Fr. D. Rooseveltas. 
Prezidentas Suvien. Valstijų.

BUY
WAR 

BONDS
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Manstykite apie Kare! Pasiel
gi nekit Karisžkai! Pirkinekito 
KARISZKUS BONUS — Nors 
mažiausia lOta procentą tavo 
pedes, kožna pede!

& /th -M

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.

Sztai septyni brolei Patten’ai, kurie iszliko gyvais isz 
paskandyto laivo “Lexington Jie randasi tūlam krome 
su tėvu parduodanti kariszkus bonus,

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

Preke, 15c.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.
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kiek mokėjo, ka motina buvo 
iszmokinus, tai užmirszo, nie
kas jai apie Dieva neprimine. 
Augo kaip laukine aulguole 
kurios niėkas nesergsti ir ne
prižiūri.

Turėjo pajautima ant gero
žmones po dieniniam nes pikti bobos apsiejimai vis

ką užstel'binejo o prie to badas

Ant lanko vieszpatavo pusė
tinas szaltis. Kelei ir dirvonai 
buvo uždengti sniegu o ant me- 
džiil ir stogu kabojo ledines 
žvakes ir nuo saules szviesos 
žibėjo, ‘kaip rodos krisztolines.

Saule už girriu ir kalnu nu
sileido ;
darbui rengėsi sziltose grinėze- 
lese ant atsilsio ir žvirbliai 
stogu kraiguose pasislėpė; szu- 
nes ir tūnojo savo būdose.

Keliu per kaima ėjo mergai
te su naszta malku ant pecziu. 
Turėjo ant saves suplyszusia 
jekute ir telki jau andarokeli, 
kuris apderiginejo silpna isz- 
varginta kūneli. Ant kojų tu
rėjo nagines o ant galvos vieto
je skepetėlės sudriskusia puod- 
kelia. Szalta. jai buvo —drebė
jo kaip drebules lapelis o vie
nok malkas nesze ir sunkini dū
savo.

Buvo tai asztuoniu metu 
Katriuka kuria kaime vadino 
raganos auigytine.

Paigirryje, toliaus nuo kaimo, 
stovėjo pakumpus grinczele, 
pusiau suirus, kurioje gyveno 
sierata su savo globoja. Dabar 
ėjo in ta grinczele idant pada- 
rytie ugni ir iszvirt sziokia to
kia vakariene nors isz keliu 
bulviu.

Katriuka turėjo šzeszis me
tus kada numirė jos tėveliai, 
palikdami ja ir dvylikos metu 
broliuką be szmotelio duonos ir 
be pastoges. Kokis tai geras po
nas paėmė vaikina ant augini
mo ir iszveže toli in svietą; ja- 
gi paeime Szimiene ir parsivedė 
jau in žinoma .pągirryje grin
czele.

Szimiene buvo tai netikus 
boba ir be szirdies. Nuolatos 
ubagavo ir už parduota almu'ž- 
na pirkinėjo arielka o dirbt tin
gėjo. Žmones ja vadino ragana 
o vaikai nuo jos, kaip szunes 
nuo vilko, kavojosi ir szauke:

— Ragana eina! Žiūrėkite, 
ragana nuo Pilkojo kalno!

Inpykus, boba už tas pravar- 
dear, akmenais vaikus mete ir 
baisiai keikę. In tokias tai ran
kas gavosi sieratele Katriuka. 
Varginga mergaite ilgai nega
lėjo su savo globėja apsiprasi 
ir tankei kampelyje pasislėpus 
su aszaromis kalbėjo:

— Kur mano motinėlė! Kur 
tėtulis ir brolelis! Man nubodo 
be ju, man czion negerai ir szal
ta. Nenoriu pas Szimiene būti 
— pabėgsiu pas tėvelius ir apie 
viską pasakysiu.

Teveliu jau nebuvo... Dievas 
pasžauke juos pas save o ir bro
lelis jau numirė. Bego dienos ir 
meteliai. Katriuka augo plak
ta ir persekiota: allkyj, varge, 
szaltyj ir atitolinta nuo Dievo 
ir žmonių. Kaimo vaikai neno
rėjo žiūrėt ant raganos auigyti- 
nes; melstis in Dievą nemokėjo 
lies niekas nemokino o kad ir

4>*44******4->M-*********

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS

Pirkie mažiausia už Deszimta Pro
centą Kares Bonu ir Markiu nuo savo 
uždarbio, kožna pede o tuomi suszelp- 
si Amerika supliekti nevidonus ! I I

Skaitykite “Saule”

ir vargas pastuminejo in nedo
rybe; kuomi galėjo, tuom Szi- 
mieniai atkerszindavo, nežiūrė
dama ant plegu, kurias per tai 
nupelnydavo. Ne viena karta, 
nakties laike, girta boba gujo 
mergiuke in kareziama par- 
neszt arielkos arba in girria 
malku. Drdbejo isz baimes bet 
ka galėjo daryt? Negalėjo atsi
sakyt — turėjo bobos norus už- 
ganadint nes už mažiausia ne
paklausytais musze ir už plau
ku taše.

Graudžiai verke sieratele pa
sislėpus kampelyje ir szaukesi 
tėvu idant ant jos susimylėtu.

Kada pavasario saulele 
žaliumynais ir žiedais užžibe- 
davo ir paukszteliai gimžeda- 
vo, Katriuka didesne dali lai
ko praleisdavo girrioje, kad 
tik kotoliausia būti nuo bobos. 
Žiurėjo in dangų akeles pakė
lus, mislijo apie praeitus lai
mingus laikus, kada gyveno 
prie savo teveliu. Tokiose va
landose u'žmirszdavo apie ne
dorybes bobos ir įkalbėdavo in 
save:

— Kad turecziau pauksztelio 
sparnelius, nulekcziau toli, la
bai toli, kur randasi geresni 
vaikai kaip musu kaimo. Ga- 
nycziau aveles ir žąseles, val- 
gycziau pieną ir bulvine kosze- 
le.

Varginga mergele nežinojo 
jog ant svieto randasi puikus 
dvarai, knygos ir mokintojai,

Viena diena, dienoje Panos 
Szvencziausios, kada Szimiene 
buvo iszsivilkus toli in svietą, 
Katriuka su kitais žmonimis 
nuėjo in bažnyczia ne del ko ki
to, tiktai akyvumo patraukta.

Kada pardgejo prie altoriaus 
puikiuose rūbuose kunigą, dau
gybe žvakių ir kada iszgirdo 
baisa vargonų, persieme lyg 
gilumo duszios — 'klaupė su ki
tais priesz altorių ir sudėjus 
nobažnai rankeles, žiurėjo in 
abroza Motinos Dievo, užmirsz- 
dama apie svietą ir savo var
gus.

Jai nudavė jog ani uolas 
skraido ties jos galva, kuris 
rodos norėjo ja nuneszt pas tė
velius ir broleli. Žmones besi- 
ki'mszdami pastūmėjo ja bet ji 
suvis to nejautė, nieko nematė 
kaip tik altorių ir abroza.

Regėjimas bažnyczios ir diev- 
maldystes pervėrė jos duszia.

Kada 'parojo namon, paregė
jo ant slenksczio girta stovin- 
czia Szimiene. Jau nedege ant 
bobos rustybia bet nusiszypso- 
jus pabueziavo jai ranka. Szi
miene nustūmė ja nuo saves 
tardama:

— Traukis nuo manes tu pra
keikta! Kur valkiojaisi taip il
gai, sakyk greieziaus jeigu ne- 
nori kad kaip szuniui su lazda 
kaili iszmuscziau.

— Buvau bažnytėlėj, kur gy
vena Dievas su aniolais — at
sake mergaite, slinkidamasi in 
szali nes jau boba su lazda už- 
sikeisejo. Vienok ant to nepa
sibaigė — pavijus davė su laz-1 
da per galva szaukdama priki- .

mušiu balsu:
j — Tai turi! tu prakeikta val
kata, kitu kartu be mano žinios 
nesivalkiosi.

| Instume nebagelia in tamsia 
|kamaraite, kur alkana ir dre
bėdama per ciela nakti perse- 

Įdejo. Kada ant,rytojaus boba 
kamaraite atidarė, kad ja pa
leist, rado savo krepszius ant 
skutu sudraskytus ir lazda su- 

I laužyta. Buvo tai darbas Kat
riukės, isz piktumo padarytas 
už tai jog bereikalo boba ja mu
sze.

* * *
Taip persitrauke pora metu 

bet jokio palengvinimo del var
gingos sieratos nebuvo.

Viena diena, vasaros laike, 
atėjo in kaima ubagas, senas 
žmogus, be rankos ir kojos, ap
driskęs, su žila barzda. Kaimo 
vaikai, tarp kuriu radosi daug 
niekam netikusiu, pradėjo isz 
jo iszjuokt szaukdami:

— Kur, ubage, padėjai koja? 
Gal szokdamas pametei, ka? 
Gal su mumis paszoiksi!

— Nesijuokite isz vargingo 
koliekos — tarė senis keldamas 
akis in dangų, — kad ir jus 
Dievas nenukorotu; melskitės, 
idant Jis jus saugotu.

— Ana ve, kokis szlubis 
sziauszus! Kaip rodos vaitas 
arba nasztininkas... Na-gi ty- 
czia tave, ubagėli, paszolkinsi- 
me — ir apstojo seni norėdami 
kriuki atimt. Tame pasirodė 
juodas Szimienes szuo ir rody
damas dantis garsiai lojo, ka 
vaikai paregeja pradėjo bėgt. 
Tame ir Katriuka pasirodė ir 
pradėjo szuni ant vaiku siun- 
dyt:

— Dužia, szuneh! liužia! — 
szauke juokdamasi linksmai o 
ežia szunelis pleszo kelnaites 
vankams. Szuo inpykes genio- 
josi vaikus o tieji bego in grin- 
czias net žeme dulkėjo.

— Eisime, ubagėli,. — tarė 
mergaite, — eisime nuo tu ra- 
kaliu in mus grinczele, tenais 
pasilsėsi — ir nuėjo pamaželi.

Kada jau buvo netoli grin- 
czeles, keli drąsesni isz vaiku 
atsivijo su akmenais nes juo
džius užpuolė ant ju, vienam 
pusėtinai koja perkando, ka ki
ti pamate, leidosi isz baimes 
namon szaukdami:

— Palauk tu ragana! nesi
džiaugsi tuom szunim, tegul 
tiktai atbėgs in kaima, tai mes 
jam pirti užkursime jog net isz 
skuros iszsiners.

— 0 tai tai! juoczkus kelnes 
sutirpo — atkirto Katriuka 
bet jau jie tu žodžiu negirdejo.

Ubagėlis liūdnai galva nulei
dęs ėjo paskui Katriuka; szir- 
dis jo graudinosi jog tie vaikai 
yra taip iszdykia ir isz kolieko

Mokys Moteres 
Sveikatos

Miss Katre Van Resselaer 
' likos paskirta per valdžia 

mokyti kaip moteres turi už
laikyti savo sveikata WAAC 
abazuose. Paliko ji net tris 
darbus kad priimti szita.

žmogaus iszjuokia. Kada prisi- skrynia tėtuli ir užde ja ant ne
artino prie grinczeles, sėdo 
ubagėlis ant kraszto pamatinio 
akmenio o Katriuka pirszteliu 
veidą parėmus žiurėjo in sene
li, paskui paklausė:

— Gal tu, seneli, alkanas.’ 
Asz turiu szmoteli duonos, tai 
mudu pasidalinsime.

— Tegul tau Dievas laimina, 
apie ka kožnoje maldoje Dievo 
melsiu už tave. Asz neesu alka
nas, da ir savo krepszyje turiu 
kvietini pynaga nes vis turiu 
prie saves ir duodu del doru 
vaiku. Tu norint neesi suvis do
ra bet matyt jog turi gera szir- 
di, kad nori paskutini kąsni 
duonos su vargszu pasidalint.

Iszeme kvietini pailgo pyra
gą, isz krępszio ir duodamas 
Katriukai tarė:

— Suvalgyk, mano kūdiki, 
gal senei o ir niekad tokio nera
gavai.

Būdama iszalkus o ir per go
dumą pagriebė isz ubago ranku 
pyragaiti ir godžiai pradėjo 
valgyt. Akys jos praszvito, ant 
veido raudonumas prasimusze. 
Toki pyraga buvo valgius tik 
pas tęva. Szimiene penėjo ja 
sena supelijusia duona. Senis 
su gailesezia žiurėjo in iszgel- 
tusi mergiukes veidą ir nugru
busius nuo dabbo pirsztelius.

— Seskie szale manes, mano 
kūdiki ir pasakyk, kaip tavo 
vardas ? ar turi tėvus ir del ko 
tave kaimo vaikai vadino ra
gana ?

— Mano vardas Katriuka. 
Tevelei jau senei numirė, pali- 
kia mane ir broleli Juozuką 
varge. Broleli paėmė ant augi
nimo, kokis tai ponas; mane- 
gi paėmė Szimiene. Kaime ja 
vadina ragana nes ji nuolatos 
geri arielka o gerdama 'keikia 
ir plusta. Vaikai nuo jos bėga 
ir pramane jog kada ant katro 
akis iszverczia, tai tas persi
maino in pikta dvasia ir eina 
in pekla. O Ikad asz pas ja bunu, 
tai su manim vaikai nenori už
sidėt ir vadina raganos augyti- 
ne.

— O! tai netikia vaikai! ra-

žimo iszveže. Manes motinėlė 
nenorėjo su savim imtie, tiktai 
paliko su broleliu namie. Ka-' 
da motinėlė sugryžo, gule in lo
va ir jau daugiaus nekele, — 
taipgi užmigo, kaip tėtulis.' 
.Brolelis pasakė man jog jau' 
daugiaus nepabus nes Dievulis 
paėmė pas save. O! motinėlė 
mano... nepabudo, nenorėjo, 
akiu atidaryt nors szaukeme i'- 
nuolat budinome. Raukos jos 
buvo szaltO'S kaip ledas o lupos 
buvo mėlynos. Indejo ja in to
kia jau skrynia, kaip ir tėtuli 
ir iszvėže. Veikeme ir begome 
paskui vežimą, in kuri mus 
žmones inkele ir daugiaus ne
pamenu kas nusidėjo nes užmi
gau o kada pabudau tai mano 
brolelio niekur negalėjau rast 
nes žmones pasakė jog kas te
kis paėmė ir dar pamenu ta, jog 
labai bijojau kada Szimiene 
atėjo vestis su savim.

Per aszaras negalėjo dau
giau kalbėt. Atmintis tėvu, bro
lio ir laimingos praeities, apie 
ka kaip per sapnus atsiminėjo, 
suvis mergaitei pajiegas atėmė.

— Tylėk, kūdiki, — ramino 
ubagėlis, — Dievas geras, pa
ėmė in dangų tėvelius, kur del 
ju labai gerai, jie meldžiasi pas 
Dievą, idant tu butai gera, pa
klusni ir mylėtai Dievą ir žmo
nes.

’ — Kaip asz galiu Dievą my
lėt kąd nežinau ’kas jis yra ir 
kur gyvena?

— Dievas, mano kūdiki, tai 
Vieszpats ir Sutvertojas viso 
svieto. Viską, ka matai apie 
save: žemia, girrias, kalnus ir 
pakalnes, žmones, žvėris ir žvė
relius, kirmėlės ir kirmėlaites, 
vabalėlius ir viso'kes auguoles, 
yra tai Jo ranku darbas. Die
vas, mano kūdiki, tai Sutverto
jas mielaszirdingas, kuris vis
ką myli ir visus po savo apglo- 
ba turi, kuris isz virszaus ant 
mus žiūrėdamas mato musu ge
rus ir piktus darbus, kuris už 
gerus darbus laimina o už pik
tus koroja.

(Bus daugiau)

ganu nėra ant svieto, sunkiai 
tas griesžija, kas in tokius nie
kus intiki. — O dėl tavęs ar ge
ra Szimiene?

— Kur-gi gera! kada girta, 
tai mislija jog nejaueziu jos už
duotu smagiu. Kad susimylėtu 
ant mano aszaru ir praszyme 
bet ji da l'abiaus musza ir stum
do. Baisiai jos nekeneziu, ant 
kerszto vis jai darau ir savo 
varau;,o del kaimo vaiku taipgi 
nepraleidžiu — su akmenais 
duodu kaip szunims o kaip kat
ram pataikau tai net cypia 
kraujais apsiliejas.

— Tai negerai darai, kūdiki, 
kas-gi mate ir girdėjo tiek ne
dorybes savyje turėt. Už pikta 
privalai geru užsimoket ir duo- 
tie isz saves puikia pavyzdi. 
O kas tau valgyt duoda?

— Laikais Szimiene supeli- 
i josios duonos szmoteli numeta, 
laikais prirenka i\ut bulviena 
bulviu arba žirniu, tai sau isz- 
siverdu. Vascos laike begu ii) 
girria grybaut, uogaut arba rie- 
szutaut, tai privalgau invales.

— Ar savo tėvus nors kiek 
' pameni ?

— Pamenu kaip mamule su 
manim glamonėjosi o tėtulis isz 
jomarko parveždavo žiedeli ar
ba pyragėli. Szilta buvo muša 
grinczeleje o mudu su Juozuku 
visados turėjome czystas szle- 
bukes ir nenuplyszusias kur
paites. Vėliaus tėtulis apsirgo 
ir užmigo... Mamule verke ir 
verkė... Žmones padare ilga isz 
lentų skrynia, indejo in ta

— Suvienytosia Valstijosią 
kas metais lieka užmuszta dau
giau kaip 50,000 ypatų, o ketu
ri milijonai sužeista visokiuo
se atsitikimuose.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
(aikraszczio. PASKUBINKITE I I I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Dovana Del Karaliuko

Kada karalius Iraqo, Fei- 
sel II-trasis, susilaukė septy
nių metu, užlipo ant stogo 
kur surado maža eroplana 
paslėpta ten, garnio lizde, del 
jo. Tėvas mažo karaliaus už
tiko ji in laika ir nuėmė nuo 
stogo.

į TARADAIKA

Nekurios merginos Nevarke, 
Labai save apsiszauke,

—- Valstijoj Kansas yra 75,- ? 
214 marg’u lauĮo ’paskirta del 
,užvedimo “homesteads”, tai 
yra nauju ukiu.

— Michig'ane liko$ isz- 
siunsta 246,000,000 svaru Vario 
praeita meta. Isz Arizonos 
600,000,000 svaru.

—■ Ben Adams, hotelinis 
tanias ana diena aplalke 25,000

I doleriu po mįreziai savo dėdės
'Kalifornijoj'.į --r .. > ,«;i

gAPNORmfl
O tokios puikios kad negali, 

Kaip (katra ka gauna, tai vali,
Ant nieko nežiūri, 

Ir jokios sarmatos neturi.
Gerai mergeles darote, 
Jeigu telki bizni varote, 
Už tai neilgai gyvensite, 
i Greitai pasensite, 
Pekla' sau užsitrauksite,
Ir greitai gala gausite,

■ Po velniu besarmates, 
Kvailiukes, pasmirdėlės.

* * *
Miczigane nesenei 'buvau, 

Apie bevaikes ten dažinojau, 
Del ko Vaiku nenori,

Ba su vaikais ergeli turi, 
Mat, stuboje turi sėdėt,

Ir vaikus prižiūrėt, 
Kaip vyrai kada in darbus 

iszeina,' 
Tuojaus kelios bobos sueina,

Velkasi in ikromus, 
Ar kelkio pelno nebus.

Mat kaip kėlios ineina ir pra- 
dedal deret,

Tai sunlku prižiūrėt, 
Kožna turi ka pavogt, 

Paskui isz szt-orninko 
įprisijuokt.

Bet nesenei tas atsibuvo, 
Kad viena 'bevaike pagavo, 

Pasikiszo ceikio ant krutinės, 
Bet ant savo nelaimes, .

Ir kada namo ėjo, 
Tame klerką ja nužiūrėjo, 
Vytis ir szaulkti pradėjo, 
Kad vagilka sulaikytu, 

Ir vogta daigta sugražintu. 
O ka, ar gražu taip daryti, 

Be pinigu plikinėti?
Bet ant to nežiūri, 

Norints sarmata turi,
O kaip jos burdingierius 

užlaiko ?
Valgi suvis nepataiko, 
Kaip virala pagamina, 
Tai vidurius apsirgdina,

Turi dejuoti, 
Kėlės dienas lovoje gulėti.

* * *
Waukegane boba be dantų, 
Kenkia labai del žmonių, 

Inkanda kožna, norints tik vie
na danti turi,

Nors žmones ja keikia bet to 
nežiūri,

Su akmeniu pataikintu, 
Ir ta pati dantį iszbelstu,

Taip turi padaryti, 
Arba nors pamėginti.

* * *
| Didelis yra miestas, 

Tasai Detroitas,
Ten yra nemažai Lietuviu, 
Prigimžeje isz visu szaliu.

Merginos net po pusiaunakeziu 
valkiojasi,

Prie visokiu kabinasi, 
Badai ndkurios triuibeli turi, 

Kad žmoniems in akis nežiūri.
O-ida Dievulis n Ūbaus,
Kaip dovanele gaus,

Kaip jau viena gavo, 
Turi džiaugtis kaip su savo,

Tara-ta-ta-ta,
Ar-gi ne sarmata.

SKAITYKIT

Su 283 Naujai* Paveikslai* J 

160 Dideliu Puslapiu

8 coliu ilgio - S H coliu ploczie 

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

Preke Tiktai - $1.00
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

— Kada daktarai padare o- 
peracija ant Mikėld Sounders 
isz Big Arch, Kalifornijos, ra
do jo pilve tris sidabrinius 
is'zauks'ztukus. ’■*'

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

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

Prisiuskite 250 o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

— Ant kožno nevedusio 
žmogaus pripuola 48 prasižen
gėliai. ant kožno szirnto, tarp 
paeziuotu vyru tiktai 16 prasi- 
ženlgeliu alnt kožno tulkstanezio.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

“SAULE” Saule Publishing Co., 
PLATINKI! ’ Mahanoy City, Pa.

j:
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SAULE” MAHANOY CITY, PA.

v:rtii»««ISUTIKo nepažins- L1D10S VlCtinCS tama ant trūkio
Naminis Frontas karoii’astaiigoj NeI®oniaJ'į<e::

Pryszakys
Paliko Jai $10,000
Springfield, Ohio — Kada 

Mrs. Edna Moyer važiavo 
Pennsylvania trukiu, atsisėdo

— Petnyczioje pripuola. Szv. 
Kristinos, Panos.

—■ Ponios Morta Bružins
kiene ir Ona Jenkertiene, lan
kėsi ana diena pas savo gimi
nes: ir- pažinstamus Wilkes- prie jos kokis tai nepažinsta- 
Barin ir Hazletone.

— Szia įsanvaite muisu bu- 
ezerdi daug skundėsi kad nega
li gauti paprastos mėsos kokia :tere jam atsakinėjo mandagiai, 
žmonys daugiausia naudoja,'apreikszdama. nepažinstamui 
nes mėsa daug pabrango ir Pa
keriai negali josios pristatyti 
del mesininiku isz priežasties 
brangenybes.

— Ateinanti PUnedeli 
laikraisiztis “Saule” sulauks 54 
metus savo gyvasties, nuo kada 
pradėjo iszeitineti Mahanojuj 
Liepos 27-ta diena 1888 mete, 
kuri uždėjo a. a. D. T. Bocz- 
kauskas.

—• Viktoras Balinskas, isz 
Brooklyn, N. Y., lankėsi pas 
savo gimines ir pažystamus 
musu paviete kėlės 'dienas. Po
nas Balinskas kitados gyveno 
Maizevilleje, Pa., kur laike val
gomųjų tavoru kroma.

— Moterių Bažnytine Drau
gystė Szv. Magdalenos laike 
savo • metini iszvažiąvima 
Lakewood Parke Nedelioje ir 
prie tos progos apvai'ksztinejo 
savo 25-mlet’ini sidabrini julbilc- 
ju nuo kada toji draugyste li
kos uždėta. Moterėles pasilink
smino ant szviežio oro, pavalgo 
skanius pietus ir sulgryžo namo 
užganaidintos. Vėliname Szv. 
Magdalenos draugystei ilgo pa
sidarbavimo del savo sesueziu 
ir sulaukti auksinio jubilejaus.

— Užtomdinlimas miesto bu
vo visiszkas ir gana tamsus, ne 
jokio žiburio nebuvo matyt ir 
žmonių ant ulycziu nesirado.

— Seržantas Franas Les- 
kauskas, kuris randasi ant tar
nystes Newfoundlande ir pana 
Alberta Miller, gyvenanti Shc- 
nandoryje, ana diena l'ahkesi 
pas savo gimines ir pažysta
mus. Abudu yra susižadeja ir 
neužilgio atsibus ju szliu'bas. 
Szeimyna Leskausku kitados 
gyveno Mahanojuj bet dabar 
gyvena Shenandoryje.

mas žmogus kuris pradėjo su 
ja kalba apie kasdieninius rei
kalus ir apie jos szeimyna. Mo-

buk ji turi vyra ir dvylika vai
ku. Kada pribuvo in Altoona, 
nepažinstamas iszsedo isz trū
kio nes ketino važiuoti in Pitts- 
burga, atsisveikino su Moyer’- 
iene, paklausė jos adreso ir 
dingo jai isz akiu.

Ana diena motere aplaike 
laiszka nuo advokato isz Pitts- 
burgo, kuris jai pranesze buk 
daktaras Jerome Weiss mire, 
palikdamas jai deszimts tuks- 
taneziu doleriu. Motere taja 
dovana labai nudžiugo ir mel
dėsi už savo geradeja kurio ne
pažinojo nes tik ta viena karta 
savo gyvenime buvo ji regėjus. 
Didesne dali tuju pinigu mote
re iszleis ant mokslo keturiu 
jauniausiu vaiku.

Amerikos, gamyba,—kuri to
kia didelia pažanga padare, ga
lutinai sutriųiszkins Aszies jo
gas su stebėtinų gaminimu ka
ro ginklu, Liet. Gėn. William 
S. Knudsen pasakė grupei ka
ro pramonininku. Michigane po 
N edeldieniniu peržiurejimu iii-. 
staigu kurios dirbo pilna laika.

“Mels iszleto pykstame, ir 
tas ant kiek mus sulaikė, bet 
mes galutinai sutvarkėme -savo 
karo pastanga taip kad nuste
binsime Hitlerį ir tuos kitus,” 
Armijos Karines Gamybos vir- 
szihinkas pareiszke. ‘ ‘ Ameri
kos pramonininkai mėgsta sau 
nustatyti “negalimas” kvotas 
ir jas netik iszpildyti bet ir 
pervirszyti. ’ ’

“Bus ilga, ir sunki kova, mu
su darbas tik prasidėjo,” jis sa
ke.. “Bet, tikrai, mes kovosi
me iki laimėsimo, nepaisant 
kaip ilgai tas bus.”

“Daugiau 'kaip 8 bilijonai 
doleriu del karo reikmenų pa
skirta sziai industrijai (pra
monei) iki pabaigos sziu me
tu; daugiau kaip penki bilijo
nai priesz Perlu Uosto užpuoli
mą.. Tai tik pradžia.

“Kada iszdirbysta gamins 
tiek Įtiek ji galea, jpagal dabar
tiniu planu, kak^ reikmenys 
persiūto sZeszta-dali visos ka
ri neis gamybos visos Suv. Val
stijų. ' i

.. “Per Gegužes [May] menesi, 
szi iszdirbysta. pagamino už 63 
milijonus doleriu lėktuvams 
maszinu, ir 24 milijonus dole
riu tanku. Su sziu metu pabai
ga, maszinu iszdirbimas turi 
pasiekti 150 milijonu doleriu 
per menesi, ir tanku iszdirbima 
turi ketveriopai pasidauginti.

dymai ir atsisakymai bendra- 
darbauti “Naujoje Tvarkoje.”

Brangus Merginimas
Chandler, Ariz. — Benny 

Barton draugavo su pana Ida 
Kesserling, per 20 metu su nuo
latiniu prižadėjimu jog su ja 
apsives. Mergina paseno ir pra
žilo o Benny ne nemislino apie 
apsipacziavima. Ant galo mer
gina nutarė jeszkoti pagialbos 
sude, apskunsdama Benny už 
nedalaikyma duoto žodžio, 
jeszkodama piniginio pleisterio 
ant sužeistos szirdeles. Teis
mas traukėsi beveik du metus 
ir tik ana diena užsibaigė. Su
das pripažino merginai 15,825 
dolerius kuriuos Benny ir už
mokėjo nes sziadien jis yra tur
tingu bankierium ir nesigaili 
pinigu nes, kaip pats sake, jam 
laisve yra brangesne ne kaip 
moteriszki rysziai. — Gal tuii 
tame teisybia.

Visa-tauta liecziantis vajus 
rinkti riebalus (prasidėjo Lie
pos (July) 13 diena. iSzeiminin- 
kes .prdszomos taupyt visus rie
balus nuo laszinuku, steiiku, 
kepsniu ir kitokios mėsos. Su
rinkus švara arba daugiau ji 
įgali nuneszti in bu'czerne isz 
kur paskirtu laiku tas riebalas 
bus renkamas ir pristatytas 
kariniu reikalu iszdirbejams 
del gaminimo karo medžiagų ir 
kitu reikalingu daiktu kaip 
muilo. Reikia riebalus persunk
ti ir inlpilti in bleszinukes, ne 
in 'bonkas ar maiszus. 
tesis nesustojan'cziai.

Szis karas parodo, kad lais
vas 'žmogus geriau dirbo negu 
vergas. Suv. Tautu gerai-aip- 
mokamas, patriotinis darbinin
kas parodo ka laisvi vyrai gali 
padaryti iszdirbystes kovo
je kuomet botagais varomi dar
bininkai Aszies valdytu szaliu 
gamina mažiau ir mažiau po 
žveriszkais‘vadais.

Karo Vyru Pajėgu Boardo 
pirmininkas Paul V. McNutt, 
pranešta, kad darbai karo ga
mybose padvigubinti pereitais 
septyniais menesiais po Perlu 
Uostu užpuolimo. Sziadien 12,- 
5Q0, Q00 darbininku prie darbo, 
dirba .kaipo laisvi vyrai užlai
kyti ; laisva tauta. Jis tiki, 
kad. kiti 5,000,000 prisidės su 
Sausio (Jan.) 1 dienos 1943 m. 
Su musu gamybos iszsivystiji- 
mu ir auganeziu skaitliu dar
bininku, mes iszri'szime savo 
dalykus taipgi. Darbininku 
trukumas pasirodo invairiose 
iszdirbystes centruose ir gal 
iszsiples sekamais keliais me
nesiais. Moteres, jaunuoliai dar 
nesulaukia drafto amžiaus ir 
seni darbininkai turės įstoti 
darban, ne todėl kad juos kais 
verezia taip daryti, bet todėl, 
kad jie nori užlaikyti demokra
tija ir j u pareiga yra dirb ti.

War Production Board, 
Washington, D. C.

Kas Turi Tiesa
Nubausti Kūdiki?

Vaju

Gamybos linija .... ga
minimas ginklu didžiajam už- 
klupimui priesz Aszi, padare 
dideliu pažanga.

Donald Nelson, 
mybos Tarybos 
ipasako nariams

SHENANDOAH, PA
— Seržantas Frainas Les- 

kauslkas, sukus Antano Leskau- 
sko pribuvo atlankyti savo te
veliąs ąnt 15 dienu. Frainas tar
nauja k ariu omenie j e Newfound
land. Ponstva Leslkauskai taip
gi turi du kitus sūnūs kariuo
menėje: Williama, kuris randa
si Chaffee, Arkansuose ir Nor
bertą, kuris randasi Camp Ca- 
lihan, Kalifornijoj.

Kenosha, Wis. — Ponstva 
Juozai Andrekei persikėle in 
savo nauja nuosavybia, ant 
Rt. Nr. '2, taipgi reikia ir tai 
primiyt kad ponia Andrekiene 
ana diena pasiliko bobute, nes 
josios duktė Marcele Cestes 
susilaukė patogia ir sveika 
dukrelg Chicago, III., isz ko I 
tėvukas ir bobute labai nu
džiugo.

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

IGF “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

Karines Ga- 
pirmininkas, 
Automotive 

Council for War Production,
nesenei, Suv. Valstijų fabrikai 
pagaminę reikmenų iki 45 bili
jonu doleriu vertes szimet. Ir 
1943 mete reikmenys pasieks 
70 arba 75 bilijonu doleriu.

Kalbėdamas apie svarbia ro
le kuria Amerikos milžiniszka 
automotyviu industrija loszia

Hitleriui trūksta vyru pajė
gu ir jo darbo jėgos sudalytos 
isz inpykusiu 'žmonių. Jugo
slavijoj 16 met. amžiaus vaikai 
priversti įstoti in Vokietijos 
armija be jokio medikalinio 
peržiūrėjimo. Gestapo agen
tai Belgijoj suima vaikus nuo 
15 iki 17 metu militarinej tar
nystėj. Norvegijos vaikai 15 
metu ir senes! stoja prie pri
verstino darbo pareigu Vokie
tijoj. Daugiau kaip 3,000 jau
nųjų isz Pabaltijos valstybių 
dirba Vokietijos fabrikuose.

Norvegija, kur invyko stip
rus pasiprieszinimas naciams 
szauke daug streiku protestuo
dami priesz Quislingo sutarti 
is'zsiunsti 50,000 Norvegu in 
Reichą priverstinam darbui. 
H Olandijoj invyko tiek daug 
sabotažo veiksmu, kad V Dide
li jos kareiviai suėmė daug gar
siųjų Holandu kaipo inkaitai. 
Visoj Europoj neapykantos 
sekios naciu pasėtos jau žydi. 
Visur invyksita sabotažai, žu-

Portsmouth, Va. — Pagal nu
sprendimą czionaitines džiures 
tai privalumas nubausti kūdiki 
mokykloje yra daraktorkos o 
ne motinos. Toki tai viroka isz- 
dave džiure laike teismo Mares 
Halderman laike teismo darak
torkos Fay Ilman, kuria ap
skundė Elzbieta Beekman.

Daraktorka nubaudė jos kū
diki už nepaklusnumą. Ant ry
tojaus, kada daraktorka ėjo na
mo isz mokyklos, motina kūdi
kio užklupo ant jos ir atsibuvo 
draskymas ir peszimas plauku, 
kalbėdama buk daraktorka ne
turėjo tiesos nubausti jos kū
diki nes tik jai priguli tas pa
daryt o ne daraktorkai.

Džiure pripažino tiesa nu
baudimo kūdikio daraktorkai 
nes tame laike mokinys radosi 
po jos priežiūra. Motina likos 
nubausta ant užmokėjimo 
doleriu bausmes ir kasztus 
do.

25 
su-

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Ateis Diena

AMERIKA TURI PAJIEGAS, NES YRA 
PASIRENGUS DEL TAUTOS BIZNIO KAIP 
ELEKTRIKISZKAS PRAMONES ... 90 
NUOSZIMTIS TUJU PAJIEGU YRA PRI
STATOMOS PER TAISĖS PRAMONES . . . 
TOKIOS KOKIOS RANDASI JUSU MIESTE.

tVCTORY

Hitų
WAR BONDS

Istorija Kares Ir Kares Bonu
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f GAVE A MAN!
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Will you give at least 10% 
of your pay in War Bonds?
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Szitas apgarsinimas bus praplatintas po visa Amerika 
ant pardavinėjimo Kares Bonu ir Ženkleliu.

Neturi Pasilsio Laukdami Ant Nevidono

n

Musu Amerikoniszki lekioto j ai kartais turi labai mažai 
pasilsio ir kada turi kiek laiko tai ir ant stalu truputi pra- 
snaudžia. Paveikslas parodo musu lekiotojus kur ten Aus
tralijoj, laukdami ant prisiartinancziu Japonu kad juos pa
sveikint su bomboms. ----- —
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— Jokūbas Stauffer isz 
Mountville, Arkansas, likos pa
talpintas in kalėjimą už pri
vertima savo 16 metu dukters 
ant- iszmelžimo kas diena 18 
karvių.

— Washingtone randasi

malonus Ben Sherman, kuris 
dirba prie Kapitulos ■ jau 45 
metus.

— Pietines valstijos turi 
260 milijonus margu žemes gu- 
lincziu be jokios vertes.

Kada Szitokis Jaunas Vyrukas 
Valdys Musu Kompanija

Yra tai labai svarbu.. .taip pradėjo 
didesne dalis darbininku szios kompa
nijos. Pasekme to yra, kad lavinti 
žmones szioje apylinkėje kurie pralei
do savo gyvastį sziam biznije. Taip
gi tie kurie yra jusu prietelei ir kaimy- 

i,nai, kurie supranta jusu pareikalavi
mus.

Patarnavimas jums yra svarbus 
sziadieninis užsiėmimas. Elektri- 
kiszka pajiega yra neatbūtinai reika
linga iszdirbysteje laivu, tanku, ero- 
planu ir ginklų. Bet Amerika turi 
taisės pajiegas dirbti juos. Daugiau 
pajiegu ne kaip Vokietije ir josios 
draugai sudėti in viena.

Kono vaikas! Gal tai bus jusu... 
arba jusu kaimyno. Gal ateinantis 
prezidentas musu kompanijos sziadien 
randasi mandiere.. .stengdamas kad 
užlaikyti Amerika laisvu ateityje.

Ateis diena kada jisai sugryž ir pri- .4 .
stos prie mus. Kaipo mažas darbi
ninkas. Arba rasztininku. Arba 
inžinierium. Kuris iszpildines tuo
sius darbus. Jo pradže bus sunki 
bet ja iszpildys, ir laimes ateityje. 
Tai Amerikcniszkas būdas... laisve 
pramonysta szio sklypo ir kožnam 
žmogui proga visame.

Pennsylvania
POWER & LIGHT COMPANY

‘S/

1




