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Isz Amerikos
62 METU SENUKE 
PLAUKE PER 9 VAU.

Iszgialbcti Savo 
Gyvasti

St. Petersburg, Fla. — Senu
kę motere, 62 metu, kuri plau
kinėje per devynes valandas, 
nuneszta per vilnis ir veja net 
at Gulf of Mexico, likos suras
ta per pakrasztinius sargus ku
rie jos jeszkojo per devynes va
landas. Buvo tai Mrs. Jessie 
Arnold, kuri laiko viesznami 
czionais ir yra gera plaukike. 
Kada ja sargai surado, ji buvo 
labai silpna ir kovojo su smer- 
czia- pakol ja atrado. Laike 
tamsumos ji nežinojo kur ran
dasi ir kaip ilgai plauke.

Zokoninkai Francisz- 
konai Pirko Teatra

Už $600,000

Chicago — Zokoninkai Fran- 
įciszkonai ana diena nupirko 
jiama Woods Teatra, vidur- 
jniestyje, užmokėdami už ji 600 
tukstaneziu doleriu. Teatras, 
kuris- radosi ant virszaus, bus 
permainytas ant bažnyczios o 
kiti kambarei ant ofisu ir 
kliosztoriaus.

3 Svarai Geležies Inei- 
ga In Krutamuosius 

Paveikslus

Harrisburg, Pa. — Rugpiu- 
fczio (Aug.) 10-ta d., 800 teat- 
yeliuose po visa Pennsylvani- 
jos valstija buk renkama sena 
geležis ir plienas. Tieji teatre 
liai priiminės tris svarus gele
žies ar plieno kaipo ineiga ant 
perstatymo. Isz priežasties di
delio štoko tojo metalio, val
džia praszo teatru surinkti to
kiu budu kodaugiausia metalio 
po tam jBinteiks dirbtuvėms 
įant padifbimo kariszku daly
ku. Perstatymai bus laikomi po 
piet ir kas tik atnesz tris svarus 
igeležies bus inleistas dykai.
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Ugnis Vienuolyne; Pa- 
į dare Bledes Ant 

$50,000 
r —

Lancaster, Pa. — Didelis 
tvartas, prigulintis prie Szv. 
,Onos Katalikiszko vienuolyno, 
£irti Mountville, kėlės mylės 
nuo czionais, sudege, per ka 
yienuolynas apturėjo bledes 
pnt 50 tukstaneziu doleriu. Szv. 
Juozapo prieglauda del seneliu 
nebuvo dalypsteta ir 64 senu
kai joje nesirado pavojuje. Su 
tvartu sudege penki gyvuliai, 
Visas szienas, daug daržovių ir 
Ukiszku padaru. Vienuolynas 
yra užlaikomas per zokona Szv. 
Kraujo, del senu žmonių nepai
sant kokio tikėjimo ar iszpaži- 
pimo jie butu.

Sztai naujo budo tankas M-3 kuris yra daug greitesnis 
už senoviszkus. Tankas turi 77-mm. armota kuria gali
ma paslėpti in vidurį kada josios nenaudoja, ir szaudo to- 
liaus ir greieziau.

Anglekasiai Spiriasi
Daugiau Mokesties

Scranton, Pa. — Pennsylva- 
nijos anglekasei ant savo susi
rinkimo nutarė praszyti savo 
prezidento Lewis’o kad steng
tųsi jiems iszgauti daugiau 
mokesties už j u darba nes isz 
priežasties pabrangimo viso
kio maisto ir kitu dalyku reika
lingu pragyvenimui, sziadieni- 
nes mokesties jiems neužtenka.

Automobiliu Blekutes
Su Laisnais Bus 

Mažesnes

Harrisburg, Pa. — Ateinan- 
cziam 1943 mete automobiliu 
blekutes su laisnais bus daug 
mažesnes, raudonos ir juodos. 
Valdžia užkalbino tuju bleku- 
cziu 2,500,000. Ant blekucziu 
bus pažymėta diena j u pasibai
gimo, su numariu.

Ringling Cirkuse Kilo 
Ugnis; Daug Žvėrių

Sudege
Cleveland, Ohio —7 Kada 

Ringling Broliu cirkusas davi
nėjo perstatymus czionais ant 
Lake Front per ketures dienas, 
staigai kilo ugnis žverineziuje 
ir apie 40 visokiu žvėrių sude
ge. Tarp ju sudege 10 verbliu- 
du, trys sloniai, trys ilga-kak- 
lei ir apie dvideszimts visokiu 
tigru, levu ir lempartu. Apie 
penki tukstaneziai žmonių pri- 
sižiurinejo liepsnai. Nekurie 
žvėrys iszsigavo ant liuosybes 
ir tarp žmonių kilo didelis su- 
miszimas.

Harrisburg, Pa. — Valdžia 
atpigino preke ant gazolino, 
Pennsylvanijoj, ant 2% centu, 
nes buvo 22% centu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

NUPLAKĖ VAIKA
ANT SMERT

Plieninis Milžinas Del Dėdės Šamo NEISZSIPILDE
JO SAPNAS

Apie Dideli Turtą
Detroit, Mich. — Marino 

Marzuello aplaike telegrama 
buk jis iszlaimejo penkis tuks- 
tanezius Meksikoniszkoje lote
rijoj. Isz tojo didelio džiaugs
mo parengė del savo draugu 
parte. Kada jau visi buvo susė
dę prie stalo, atėjo kitas tele
gramas apreiszkiantis buk tai 
buvo padaryta klaida nes tik 
per viena numeri jo giliukis 
dingo. Marino taip inirszo kad1 
sveczius iszvare isz stubos ir 
nuėjo pas bosą praszyti savo 
darbo nes ji buvo pamėtės ka
da dažinojo apie savo laime ir 
sapnavo apie nupirkimą name
lio su iszlaimetais pinigais. — 
Ka daryt, viltis nekarta žmogų 
baisei apgauna.

Atmete Dideli Turtą 
Del Meiles

Louisville, Ky. — Agniesz
ka Moyer, 20 metu, dirbdama 
marszkiniu dirbtuvėje, atmete 
turtą vertes 50 tukstaneziu do
leriu kad galėtu iszteket už vy
ro kuri ji myli.

Merginos dede, Roy Foster, 
turtingas farmeris, isz Nebras- 
kos, savo testamente užrasze 
jai visa savo turtą, su tom isz- 
lygom kad isztekes už Mikolo 
De Grane, gyvenanezio Nebras- 
koje, sunaus savo kaimyno. Pa
gal palikta testamenta, turi ji 
iszteket už jo ne vėliaus kaip 
už dvieju metu bet jeigu to ne- 
iszpildys tai 50 tukstaneziu 
pasilieka del Mikolo.

Mergina šaške: “Nemyliu jo 
ir nenoriu mano dėdės turto tik 
meiles. Myliu labai tūla vaiki
na isz Detroito ir visi pinigai 
ant svieto neprivers mane isz- 
teketi už kito.”

Trūkis Užmusze 10 
Darbininku

Warrenton, Mo. — Kada 
darbininkai taisė geležinkeli 
Wabash, staigai atbėgo ekspre
sinis trūkis trenkdamas in juos, 
užmuszdamas deszimts ant vie
tos. Darbininkai negirdejo pri- 
siartinanezio trūkio kuris ad- 
bego isz užkrantes o inžinierius 
taipgi ju nemate.

Petronėle Yensus, isz New 
York, N. Y., raszo : Prisiuncziu 
tamistoms užmokesti ant viso 
meto už laiknaszti ‘ '“Saule.” 
Mano motynele laibai myli skai
tyti ““Saule,” todėl prisiunti- 
mas užmokesties nuo manės 
yra tai maža dovanele kokia 
gailiu inteikti del mano mielos 
motyneles už josios iszaiugmi- 
ma ir rulpės'ti del manes. Yra

20 Metu In Kalėjimą

Roseland, Ind. — Fred Hol
den, 38 metu, likos pripažintas 
per džiure už žudinsta antram 
laipsnyje už suplakima savo 
posūnio, keturiu metu amžiaus, 
ant smert. Už toki žveriszka 
pasielgimą likos nubaustas ant 
20 metu in kalėjimą.

Motina vaiko taipgi likos nu
bausta ir dabar ji spiriasi nau
jo teismo bet jeigu jos teismas 
bus atnaujintas tai vyras ker- 
szina kad liūdins priesz ja nes 
ir ji neturėjo mielaszirdystes 
ant savo locno vaiko ir ji taip
gi paniekino visokiais budais.

Senukas Pavogė 
Buczki

Newbridge, Mass. — Char
les Walker, 68 metu senukas, 
likos nubaustas ant 50 doleriu 
bausmes ir 10 dienu in kalėji
mą už užkalbinimą jaunu mer
ginu. ant. ulycziu.. Viena, isz 
mergaieziu liepe ji aresztavoti 
už pavogimą nuo jos buczkio, 
kada jis sutiko ja tamsioje uly- 
czaiteje.

18 m. Vaikinas Nuszo- 
ve Savo Mylima 14 m.

Reading, Pa. — Paul Reis, 
18 metu, likos surastas savo 
automobiliu j e negyvas nuo 
persiszovimo, po susibarimui 
su savo mylima, 14 metu am
žiaus mergaite. Paliko jai 
laiszkeli kuriame pažymėjo 
kad palieka savo draugui pen
kis guminius
ratus del savo draugu ir kad 
juos jam inteiktu ant jo atmin
ties.

tai maža dovanele 'bet isz jos 
motynelie yra labai u'žganadyta 

automobilinius!ir man linksma Ikad galiu jai 
1 padaryti taja linksmy'bia.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

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

Stalingradas
Pavojuje

Vokiecziai Nusiyrė 50 Myliu, 
Smarkus Musziai Tęsęsi; Kazo
kai Iszskerde 300 Vokiecziu 
Prie Kuszczevko; Hitleris Va

ro Žmones Isz Sklypu
MOSKVA — Vokiecziai nusiyrė net 50. 

myliu toliaus, artimoje Stalingrado o smarkus 
musziai tęsęsi prie Kuszczevko kur Kazokai isz
skerde apie 3,000 Vokiecziu. Prie Rostovo 600 
Vokiecziu žuvo smarkiam muszyje ir prie Kau
kazo. Prie Kleczkaja 1,200 Vokiecziu likos už- 
muszta smarkiam muszyje. Rusija sziadien yra 
dideliam pavojuje nes Vokiecziai karsztai sten
giasi apimti taisės dalis kur randasi daug alie
jaus idant nukirsti Maskoliams aliejų. Prie 
Tsimlyansko Maskoliai buvo priversti trauktis 
in užpakali. *

Jugoslavijoj likos užmuszta 1,400 ir su
žeista 600 Vokiecziu per Bulgarus ir Kroetus. 
Visoje apielinkeje eina smarkus musziai o ypa
tingai prie Travniko. Vokiecziai užklupo ant 
Icelandįjos kur bombardavo eroplanu ir karisz- 
kas stotis per 48 valandas bet padare mažai 
bledes. Artimoje Wake Island Amerikoniszki 
eroplanai suszaude 4 Japonu eroplanus o kiti 
pabėgo. Mariu žibintis likos sugriauta per bom
bas. Indijoj tautiszkas vadas Mahatma Gandhi 
apreiszke Anglijai kad jo pasėkėjai neklausys 
daugiau Anglijos ir jai ilgiau netarnaus pakol 
aplaikys savo laisve ir visa Indija bus sugražin
ta gyventojams. Anglija neduos Indijai laisves 
tik žada jai duoti po karei.

Hitleris Varo Žmones 
Isz Savo Sklypu Būti

Jo Nevalninkais
London, Anglija.— Hitlerio J 

pageidimas sziadien yra pada
ryti visus nelaisviais, kurie 
randasi po jo padu. Lyg szia
dien tasai budelis iszsiunte 
daugiau kaip tris milijonus 
žmonių isz Holandijos, Belgi
jos, Francijos, Lenkijos, Jugo
slavijos, Czekoslovakijos, Nor
vegijos, Denmarko ir Grekijos 
in Vokietija, būti jo nelaisviais 
kur jie turės dirbti fabrikuo
sią, ant ukiu ir dirbti naujas 
drutvietes. Tokiu budu isz- 
tusztins užimtas vietas, kad 
gyventojai negalėtu sukelti jo
kiu pasikėlimu ir prigialbet 
savo tautiecziams.

Rusai Užmusze 9,500 
Vokiecziu Prie

Stalingrado
Moskva, Rusija — Musziuose 

kurie atsibuvo artimoje Stalin
grado prie Dono upes, likos už
muszta 9,500 Vokiecziu, o prie 
Kletkaya užmuszta 1,300 Vo
kiecziu in laika vienos paros 
musziu. Paimta taipgi 300 vi 
sokiu troku ir tanku. Daug 
Kazoku eme dalybas tuose mu
sziuose. Vokiecziai siunezia 
naujas rezervas, bet be jokios 
pasekmes.

Lenkas Barberys 
Perpjovė Gerkle

Generolui
London.— Per reidio isz Ku- 

fciszevo, Lenkiszki patrijotai 
apskelbė kad atėmė gyvasti 
Generolui von Killingeriui 
kaipo “didžiausiui budeliui,” 
kuris buvo kaltas netekimo 
szimtu gyvaseziu Varszave nuo 
kada Vokiecziai užėmė ta j i 
miestą. Kada generolas atėjo 
pas barberi ir sėdėjo ant krės
lo, barberys patraukė jam per 
gerkle su britva. Generolas 
mire in deszimts minutu vė
liaus. Barberys po tam pabė
go, už jo suėmimą Vokiecziai 
paskyrė dovanu 200 tukstan- 
czius zlotu arba 40 tukstaneziu 
doleriu. Lyg sziam laikui bar-

Moteres Šukele Mai- 
szaczius Už Maista;

57 Užmusztos
London. — Praeita menesi 

Hamburge kilo smarkus mai- 
szatis už maista per moteres, 
kurios spyrėsi daugiau duonos 
del savo szeimynu. Isz tos prie
žasties 45 likos užmusztos, ka
da palicija apmalszinejo maisz- 
tininkes ir daug sužeista. Priek 
tam Hamburge ir kitose dalyse 
Vokietijos prasiplatina tifu- 
sas ir kitos ligos.

Vichy, Francija. — Kelios 
moteres likos užmusztos ir keli 
vyrai, už sukėlimą maisto mai- 
szacziu Paryžiuje. Vokie
cziai užgriebė tenais maista ir 
drapanas ir siunezia pas savisz- 

kius. Ana diena apie tris tuks
taneziai moterių šukele mai- 
szati spirdamosios kad valdžia 
duotu joms maisto, nes maži 
vaikai mirszta nuo bado.

Kinai Aplaikys PasziaL 
pa Isz Amerikos

Chungking, Kinai — Prezi
dentas Rooseveltas prižadėjo 
Kinams visokia paszialpa 
greitam laike kaip: maisto, 
amunicijos ir ginklu. Sziadien 
amunicija Kinams yra gabena
ma per Indija nes tik tokiu bu
du galima jiems pristatyt.

Crystal Springs, Miss, — Trū
kis trenke in pasažierini bosą, 
užmuszdamas 8 pasažierius ir 
sužeisdamas 30 ant skerskelio.

1
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Kas Girdėt
banditu. SUV. VALS. VALSTY- ligijos, kurie yra gatavi ir nori kunigu, — visu. nieko nevalgėme nes jau nieko

Ana diena laiikraszcziai skel
bia du atsitikimus kurie radosi 
szale viens kito. — Vienas atsi
likimas buvo apie pastipima

BES SEKRETORIAUS

Antras kariszfcas frantas! .
Amerikoniszlki ir Angliszkip1’ laidotuves mažo Kiniszko 

gyventojai spiriasi kad atida- szunyczio “Pong” o kitas buvo 
ryti antra karisžka frantą kad|a'Pie mįrti ir laidotuves mažos 
iszgialbeti Rusija kuri isztik- 
ruju randasi dideliam pavoju
je.

Bet Angliszka kamanda nie
ko nedaro tame kad pradėti 
musztis ant kito franto prie- 
szais Vokielczius, kur ten ant 
Žiemiu dalies.

Žinome gerai kad kare nebus 
isalaimeta per visokius skelbi
kus laikraszcziuose, per reidio 
komentatorius, redaktorius ir 
politikierius kurie sėdi sau 
malsziai hoteliūose ir apie tai 
apsvarstineja.

Laimėjimas kares priguli nuo 
musu ginkluotu kareiviu ir va
du’kurie apie tai rūpinasi ir ap- 
svarstineja diena ir nakti.

Nėra abejones kad allijentu 
kamanda žino ka daro ir jau tu
ri sutvarkytus planus ant pra
dėjimo antro frunto; pareng
dami visokius pasirengimus 
taip, kad nepasiantrintu kaip 
tai buvo Dunkirke, Singapore 
ir Libijoj.

“Too little and too late” —- 
“per mažai ir ijoer vėlai ’ ’ — bu
vo priežastim dideliu nepasi
sekimu allijentu ant tuju fran
tu toje kareje.

Norints visuomene spiriasi 
pradėjimo antro franto bet al
lijentu kamanda neiszdave jo
kiu planu kurioms galėtu pasi
naudoti neprietelius. Galima 
tvirtint kad pasirengimai ant 
atidarymo antro franto eina vi
soms spėkoms ir ant didelio 
laipsnio.

Imdami 
prąejasio 
kaimanda

mergaites Floretta Almeria, 
kuri gyveno tarpe vargingiau
siu žmonių San Franciske.

Abudu turėjo po devynis me
tus. Szuo prigulėjo prie turtin
gos aktorkos kuri gyveno pui
kiuose rūmuose. Mergaite gy
veno dideliam varge. Szuo tu
rėjo puikias laidotuves kurios 
kasztavo apie tūkstanti dole
riu o mergaite likos palaidota 
pigiam grabelyje kuris kaszta
vo 60 doleriu.

Kada “Pong” apsirgo, likos 
iszduota ant daktaru daug pi
nigu idant sugražinti jam svei
kata. Kada mergaite apsirgo, 
tėvai, neturėdami pinigu, ne
galėjo paszaukti daktara ir ji 
negalėjo iszvažiuoti ant ukes 
ant szviežio oro.

iSztai galas tu dvieju apra- 
szymu. Bet perskaitė juos, skai
tytojas pradės apmaustyti, ar 
yra teisingysta ant svieto?

Motere kuri turėjo szunyti, 
galėjo pinigus praleisti ant jo. 
Juk szunyc'ziai yra geri drau
gai žmonių, už tai ja negalima 
kaltint. Bet kodėl tureziai ir 
draugiszka visuomene neužbe- 
ga tokiems atsitikimams. Ko
kis czion do sklypas kuris pa
vėlina idant szuo turėtu viso- 
kes vigadas o apie gyvastį kū 
dikio Visai nesirūpina kuriam 
duoda mirti isz bado ir netin
kamos priežiūros ir tik 60 do
leriu ant laidotuvių o szuo tu
rėjo laidotuves už tūkstanti do
leriu?

pamokinimą nuo 
dasekimo, allijentu 
pasirengineja taip, 

kad nepasiantrintu panesztos
bledes praeityje — “Too little 
and too late. ’ ’

Bukime kantrus o susilauk
sime pasekmingu žinių isz Eu- 
ropiszko frunto.

Štebetinds ir negirdėtas pa- 
sielginaas!

Teismas apie suimtus Vo- 
fcišzkus sznipus arba saboterus, 
Kuris tęsęsi priesz specialiszka 
Įkarįszfca kamisija, Washingto- 
ne, p'ersieme stebėtinai ir ne- 
(girdėtinai.

Zalcziai žmogiszkam ikune, 
Sturie pribuvo in czionais isz 
jVokiszku submarinu su pa
rengtais sprogstaneziais mate- 
■rijolais del žadinimo žmonių ir 
ffiaikinimo musu laivu ir dirb
tuvių, pasiprieszino priesz pa
statymo juos priesz kariszka 
sndai. Tieji Hitlerio žadintojai 
pasiprieszino sakydami buk 
prezidentas Rposevelta's neturi 
tiesos priesz kariszka suda ir 
padavė praszyma iri augsz- 
cziausia suda kad atmestu taji 
teismą. Praszymas ju likos pri
imtas abt apsvarstymo.

Isztikruju trūksta žodžiu isz- 
reikszti toiki pasielgimą apie 
Aimerikonisz'ka teisingysta 
ežiam laisvam sklype. Vokieti
joj sznipat butu senei suszau- 
dyti, be jokio teismo. Ar-gi ant 
to perkame bonus ir mokame 
padofkus idant apginti Hitle
rio sznipus kuriu tikslas yra 
(naikinti musu turtą, kareivius, 
laivus ir falbrikus?
’ Nėra iko stebėtis kad demo- 
kratiszkos (laisvos): vieszpa- 
.iystes taip greitai nupuolineja 
įr gaunasi įjį rankas Vo'kiszkų

CORDELL HULL
KALBA

(Vice-Pr ezidentas
Wallace ir Valstybes Sekreto
riaus padėjėjas Sumner Welles 
nesenei kalbose smulkmenisz- 
kai pabrėžė kaip pasaulis ture-

Henry

priimti laisves atsakomybes. 
Buvo musu tikslas praeityje — 
ir pasiliks musus tikslu ateity
je — naudoti visa musu ištek
ine pasaulio sutvarkymui lais
ves. Kiekviena tauta privalo 
bendradarbauti su kitomis tau
tomis kuomet reikia apsaugo
ti taika.

Su pergale turėsime užtik
rinti pasaulio tautoms netik

Svarbiausi pokariniai darbai 
bus — insteigti tautu tarpe vie- 
szoje tvarka, visoms tautoms 
užtikrinti taika, tarp visu tau
tu investi laisva prekyba ir pi
nigu malinyba, padėti nu
skriaustoms tautoms atsistaty
ti ir pasitvarkyti.

Jr0,,8^0 ^ai0‘ Dabai,į taika, i])et įr proga paezedžiai ŽMOGUS-ŽVERIS
i z-k -»• z-i I I—I iz l l 1/ »-» I -T-1--r* l-\ r*. z.

ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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namie nebeturime.
Tuomet asz perpykęs rėžiau 

savo žmonai per veidą taip 
smarkiai kad ji sykiu su kūdi
kiu parvirto ant žemes. Tuomi 
nepatenkintas asz pagriebiau 
savo brangiąja žmonele už ran
kos ir sykiu su mažesniuoju 'kū
dikiu iszmecziau' už duru ant 
siego nes tuomet 'buvo žiemos 
metas. Bet tuomi dar nepasi
tenkino mano žveriszkumas. 
Pamatęs ant suolo gulinti vy
resni ji sūneli, kuris žiurėjo in 
mane didžiai persigandęs, pla- 
cziai atvertomis akelėmis, pa
griebiau ji isz ten ir norėjau 
taip-gi iszmesti už duru bet 
biednas vaikelis visomis jėgo
mis laikėsi už manės nusitve
ręs ir szauke:

— Tetuszeli, tetuszeli!
Nepaisydamas jo szauksme, 

asz atstūmiau nuo saves nelai
minga kūdiki ir iszmecziau ji 
už duru. Bet kadangi jis pasi
griebė viena rankyte už duru, 
tai smarkiai jas užtrenkdamas 
asz priveriau pirszta savo kū
dikiui iki krauju.

Paskui ramiai, tarytum nie
ko nėra buvę, asz atsiguliau in 
lova, dar visiszkai girtas ir už
migau nieko nemanydamas 
apie savo artimiausius.

Ant rytojaus anksti ryte pa
budau iszsiblaives ir priminiau 
sau žmona: greitai atidariau 
duris ir pamaeziau savo varg- 
sze su savo kūdikiu. Ai man, 
abudu jau 'buvo nebegyvi, su
stirę. Numirė nuo szalczio.

Kaip padūkęs isz skausmo 
asz nubėgau in policija ir pats 
save apsiskundžiau. Bet 'kame 
yra mano biednas sužeistas sū
nelis? Pasigailėk manes, ger
biamasis klebone, pasirūpink 
sujeszikoti vaikeli ir malonėk 
man praneszti nes beveik mirsz- 
tu isz nerimasties del kūdikio 
likimo.
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Cordell Hull, Valstybes Sekre-,. v . , f “ *,. „ , ir zmomszkai gyventi. Kada 
■prieszu armijos bus in veiktos, 
Idaug szaliu žmones neturės isz 
ko pramisti; neturės namu, nei 
neturės isz ko pataisyti senus 
arba pastatyti naujus; ju že
mes iszdegintos; j u gyvuliai 
užmuszti; ju išrankiai dinge, 
ju fabrikai ir kasyklos sunai
kintos; ju keliai ir pervežimas 
sugriauta. Nesuskaitomi mili
jonai bus toli nuo namu -— karo 
belaisviai, suvarytu in nelais- 
viu stoeziu gyventojai, versti
no darbo darbininkai svetimo
se žemese — pabėgėliai nuo ko
vu, nuo žveriszkumo nuo bado. 
Ligos ir pavojai visur vieszpa- 
taus. Nekuriose szalyse bus be
tvarke ir sumiszimai su karo pa 
baiga. Su ergale reikes greitai 
viską tvarkyti. Ir paežiu laiku, 
visos szalys — tos kurios pa- 
szalpos reikalaus ir laiminges
nes — turės pereinamojo laiko
tarpio užduotis.

Per szi pereinamąjį laikotar
pi Suv. Tautos turės sutartinai 
veikti — kad nauja santvarka 
butu insteigta; turės urnai su
teikti pagialba szalims ir atsta
tyti sugriautus krasztus.

Pasmerkdamas Ikrasztutin i 
tautiszikuma, Sekretorius sake 
kad tautlszkumas netik trukdė 
žmoniszka gerove bet davė pro
gos diktatoriams veistis. Visi 
sutinka kad tautiszikumas ir 
tautiszkumo dvasia yra svar
bus politiniai ir paezedžei žmo
nių gyvybei bet iszejas isz rybu 
jis yra pavojingas ir mirtingas, 
jis praszalina arba sulaiko 
tarptautini draugavima.

Ateityje paczedumo sferoj, 
kiekviena tauta turės prisidė
ti ir remti draugiszkumo ir pa
czedumo geroves programa su 
didesne gamyba visu gerovei, 
specialams interesams, ypa- 
tiszkiems ir viesziems nebus 
vietos. Reiszikia kad kiekviena 
tauta turės pilnai remti pašau- cziamas. 
liniu santykiu sistema, kuri 
palengvins gamyba ir siuntimą 
reikmenų pagal reikalingumo. 
Savitarpinis iszsivystijimas 
tautu ir asmenų pasekmingame 
bendradarbavime su kitais yra 
sveikas ir teisingas kelias in 
auksztesnius gyvenimo stan- 
dardus kuriuos mes visi pagei
daujame.

Kiekvienai tautai bus sunku. 
Nei pergale nei bet kuris bū
das po-karinio sutarimo nein- 
steigs “milleniuma”. Mes tik

• torius pasakė svarbia kalba

Tūlas žmogelis užklausė: 
“Kas tai yra pekla?”

Yra tali moterisžkas ryszys 
kuriame motere reikalauja už 
daug o vyras turi maža alga ir 
negali motere prisotyt viskuom 
ko ji reikalauja.

įSevilloje, Iszpanijoj, nesenei 
inire' turtingas De 'Castello, ku
ris paliko juokinga testamen
ta. Mirusis paskyrė po 500 pe
setų kožnam isz savo giminiu, 
jeigu jie neateis ant jo laidotu
vių. Ir isztikruju ant jo laido
tuvių niekas isz giminiu neatė
jo tiktai vienas seserunas, ku
ris nenorėjo priimti 500 pesetų 
bet vėlino ateiti ant dėdės lai
dotuvių ne kaip aplaikyti pini
gus. Tik graborius ir seseru
nas palydėjo velioni ant kapi
niu. In koki tai laika po dėdės 
mireziai, advokatas jam įpra- 
nesze ’buk dede ipaliko ir kita 
testamenta kuriame palieka 
visa savo turtą tiems giminėms 
kurie atsilankys ant laidotu
vių o kad tik jis vienas buvo 
ant laidotuvių, todėl jam palie
ka 50 tukstaneziu pesetų. Liku
sieji gimines velionio dabar 
graužia pirsztus isz piktumo o 
seserunas džiaugiasi.

Pagal surasza trijų žymiau
siu akiniu daktaru priesz kare, 
Europoje radosi 300 tukstaii
cziu žmonių neregiu. Daugiau
sia neregiu randasi Rusijoj ir 
Balkanuose kur akiu ligos yra 
laibai prasiplatinę isz priežas
ties apsileidimo. Sklypuose 
kur gyventojai kalba Vokisz- 
kai, turi 36 tukstanezius nere
giu. Todėl Europoje randasi 
daugiau kaip 300 ypatų kurie 
nemato dienines szviesos, ,pa
ežiu, vaiku ir tėvu. _ i

apie pasaulio sutvarkymą poi 
karo iszdestydamas Amerikos 
siėkimus. Sziadien svarbiausia 
užduotis yra laimėti szi kara, 
p. Hull sako. Laimėti kuogrei- 
cziausia ir nulemiancziai. Po 
karo, Suv. Tautos veikdamos 
tokioj paezioj benclradaibavi- 
mo dvasioj kokioj jos dabar va
to ju karo pastangas, turės už
tvirtinti ir palaikyti geresne 
gerove. Tas reiszikia pripažini
mą laisves visiems pasaulio 
žmoniems — asmenine ir pa- 
czedžia. Reiszikia laisva preky
ba. Reis^kia teisingesni pada- 
linima pasaulio reikmenų ir pa
tarnavimu. Czia paduodame 
isztrauku isz Sekretoriaus Kal
bos.)

* * *
Sziadien dvideszimts-asztuo- 

nios Suv. Tautos kovoja priesz 
žmonijos užkariautojus ir pa
vergė jus. Mes žinome už ka ko
vojame. Sziadlienos žverisžki 
užpuolikai nieko nepaiso — nei 
gyvybes, nei dorumo, nei gar
bes, nei prižadu, nei inproeziu, 
nei tautiniu instaigu, nei žmo
nių tikybos. Ju siekis yra su
naikinti žmonių ir tautu teisiu 
visus ženklus; ju vietoj, visa
me pasaulyje investi savo bai
sia prispaudė; jis siekia pa
vergti visa žmonija; pakeisti 
pasaulio du bilijonu gyventoju 
in vergijos aukas ir inrabkius 
savo bjauriems tikslams.

Mes judarbus mateme ju už
imtose szalyse — žudymą ne
apsiginklavusiu vyru, moterų 
ir vaiku; žiaurus kankinimus, 
iszpleszas; masini iszbaugini- 
ma; inkaitu juodaji būda; skur
dą ir bada'; tokia vergija ko
kios pasaulis lyg sziol niekad 
nebuvo mates.

Tai taip vadinama “Nauja 
Tvarka” Hitlerio ir Japonu 
karo vadu — iszejas isz visu 
ribų žiaurumas, kuris atgaivi
no istorijos tamsiausio amžiaus 
baisiausias praktikas.

Jeigu yra žmonių, kurie tiki 
nuo Hitlerio arba Japonu ka- 
ro-vadu sulaukti didesne dali 
lalisves arba progų del laisves, 
negu jie dabar turi, jie turi tik 
matyti didelius skaitlius nu- 
szautu žmonių Lenkijoj, Czeko- 
slovakijoj, Norvegijoj, Franci- 
joj, Jugoslavijoj, koncentraci
jos stovyklas Vokietijoj ir Aus
trijoj. Tegul jie mato panieki
nimą verstinu darbininku isz- 
tremtu isz kiekvienos užimtos galėsime praszalinti eikvoji- 
saelies.- Jie gali sužinoti apie mus, insteigti tautinius ir tarp- 
apgavinga laisve nuo Chinu. tautinius budus, insteigti nau- 
Naukinge, nuo Filipinų Mani-Į jus budus kuriais pasaulio 
Ibj, nuo gyventoju Rytu Indi-[gamtos turtai ir žmogaus rait
ijos. Žmoniems pilna laisve bus ku ir proto iszdiibimai bus pa
gražinta tik kada laisvi žmones sėkmingiau vartojami žmoni

jos labui.

Vienas darbininkas kol ne
gėrė alaus ir degtines tai lai
mingai gyveno su savo szeirny- 
nele. Bet kaip tik pradėjo alko- 
holiniius gerymus vartoti, eime 
vis labiau ir labiau girtuok
liauti, pasidarė inpratusiu gir
tuokliu ir žverisžkai pasielgė 
su savo žmona ir kūdikiais.

Pakliuvęs už tai in kalėjimą 
Berlyne, jis eme apgailėti savo 
nelaiminga gyvenimą ir bjau
rėtis savo negerais darbais. Isz 
kalėjimo jis parasze laiszka 
klebonui tos parapijos, kame 
jis pirma gyveno. Tas jo laisz- 
kas, kuris paskui buvo at- 
spauzdintas viename darbinin
ku laikrasztyje, taip skamba:

“Gerbiamasis kunige, klebo
ne! — Pirm ketveriu metu, ger
biamasis kunige, palaiminai 
musu moterystes ryszi. Isz pra
džių abu su žmona, gyvenome 
ramiai ir laimingai. Antrais 
metais po vestuvių užgimė mu
dviem sūnelis ir mudu pasiju
tome dar laimingesni esanti. 
Nieko mums netruko, buvau 
geras darbinikas ir daug už
pelnydavau, taip galėjome įgy
venti be rupesties aipie kasdie
nine duona.

Bet greitu laiku musu dirb
tuvėje prasidėjo strėikai. Nuo 
to laiko kasdien ikarcziamoje 
atlikdavome visokius pasitari
mus, iszgerdami žinoma, nema
žai alaus ir degtines ir dažnai 
girtas namon sugryždavau. 
Pragerdavome kareziamoje vi
sas paszialpas, kurias gaudavo
me — asz ir mano draugai. Mu- 
su-gi žmonos su kūdikiais tu
rėjo paežios savimi rūpintis ir 
nekarta, bada kentėdavo. Mano 
žmonai ir-gi ne geriau se'kesi. 
Tiesa, ji mokėjo siūti ir turėjo 
nuo ryto iki nakeziai dirbti, 
asz tuo tarpu dykinėjau po kar-
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isz'laimes.
Szioj milžiniszkoj kovoj mes, Pilnai vesti kara — pasek- 

Amerikiecziai, vieningai stovi- mingai vesti — Suv. Tautos j 
me su tais, kurie lygiai J 
mes kovoja užlaikyti savo lais
ve; su tais, kurie kovoja atgau
ti laisve kuri taip žverisžkai 
nuo ju atimta; su tais, kurie 
kovoja in vykdyti laisve.

Mes visada tikėjome — ir Į kuris reikalaus netik valdžių 
mes sziadien tikime — kad lais- kuo-rimeziausia apsvarstijima 

‘bus gražinta visiems žmoniems, bet parama kiekvienos tautos- 
Ineskiriant rases, spalvos ar re- visu žmonių — tėvu, mokytoju,

Asz smarkiai puoliau kaskart 
. žemyn, vis in didesne prapulti.

Nors < streikas pasibaigė ibet 
manes jau atgal in dirbtuve ne
priėmė, kaipo girtuokli nuo 
darbo atpratusi. Tad pasilikęs 
be daibo ant gatves akmenų, 
asz dar labiau ėmiau save ra
minti svaiginaneziais gery-^ 
mais nes ir kitose dirbtuvėse 
taipgi negalėjau daibo gauti. |

Pasidariau tikru alkoholio 
nuodu vergu, visiszkai nesirū
pinau nei apie žmona nei apie 
savo vaikus nes tuo laiku gimė 
mudviem antras kūdikis. Nors 
mano žmona vargsze per kiau- 

!fas dienas ir naktis dirbo mud-, 
vieju ir vaikucziu iszlaikymui, 
bet asz dažnai būdavau jai pik
tu ir nedoru vyru.

Viena vakara asz sugryžau, 
kaip paprastai, girtas, namon, 
ir atradau savo žmona su ma-

* * *
Didžiauseis žmonių prieszas 

— yra tai alkoholio nuodai ku
rie randasi degtinėje, aluje, vy
ne ir kituose svaiginaneziuose 
gerymuose ir tas alkoholinis 
kapitalas, kur tuos alkoholi
nius gerymus gamina ir plati
na juos žmonių tarpe. Tiktai 
blaiviomis galvomis ir stipriais 
nervais Lietuvei darbo žmones 
tegalės sau ir savo vaikams pa
gaminti laimingesne ateiti.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
miražo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 ! < 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa

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

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

Tikriausia Burykla

tovi- mingai vesti — ouv. rautos j “ —
kaip Į laikas nuo laiko .privalo skėlb-1žesniu ėdikiu už krosnies be-

. i* n i v» i • ' nzl i n Af/i o oi? n i'm n I n i e onai ai o iiti bendras' pažiūras, 
žmonijai nustatys iszmintinga 
kelia. Reikia iszvystyti pagar
sinta žmonių nuomone. Tai 
milžiniszkas ir sunkus darbas

kurios sedinezia, skarmalais apsisiau-
tusia, vyresnysis-gi sūnelis 
taip-gi prastai apvilktas gulėjo 
ant suolo. Asz tuoj paliepiau 
žmonai kad duotu man vaka
rienes bet ji greitai atsistojusi 
tarė man:

— Vyreli tu mano! Asz pati 
su vaikucziais sziadiena dar

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

HJTp VISOS TRYS 
KNYGUTES 

"SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon
das ir Markes.

TIKTAI 500 O APLANKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.

SETAS Nr. 100 ‘ %

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikelis 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Nelobulas Žmogas, Po‘ 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Saulo, 
Menesi, Žvaigždes ^r Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI, ... 50c <

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

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

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKI?
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sesele, isz mano mįslių kelis stovėjo ir įprisižiurinejo 
neiszejai: ar iprie zobovu, ar in turtinga poną. Nedrąsiai žiu- 
valgant, ar prie kokio užsieni! - rojo in Katriuka ir tarp saves 
mo, nuolatos apie tave misti- kalbėjo jog jau dabar nenorės 
jau. su jais užsidėt. Klydo labai ta- J

(Tęsinys)

Taip praėjo (keli metai.
Viena diena atėjo nuo grafo 

gromata jog už keliu dienu jis 
parvažiuos su paezia.

Visi pradžiugo taja naujiena 
tiktai Zigmantas tare in mane:

— Dabar tu galėsi su savo ži
nioms pasirodyt. Kaip rodos 
mano dedei patiksi, kuris veluk 
butu nevažiavęs isz užrubežes. 
Parvažiuos ne del ko kito, tik 
del pinigu ir prisipildęs 'kisze- 
nius, vėla dums in ten, isz kur 
parvažiuos.

Asz iszgirdes tokia nedora 
kalba, sudrėbėjau. Turėjo tai 
ant mano veido jis suprast nes 
mostėlejas ranka ipaszauke:

— Tu buvai kvailas ir busi! 
— ir nubėgo in arlklinyczia.

Buvd tai Subata, graži ir 
szviesi diena. Asz, pasipraszes 
daraktoriaus, nubėgau pas 
kluonus idant važiuot su ber
nais in laukus vežt rugius ikad 
sztai pritroszikes atbėga Zig
muntas:

— Asz važiuosiu ant to veži
mo, ;— jis szauke mane nu
stumdamas.

— Abudu galime važiuot, su- 
tilpsime.

— Traukis szalin, tu smir
dantis kame! Žinai, jog aszpir
mesnis o ne tu!

— Na-gi pažiūrėsime: katras 
busime drūtesnis, tas ir pirmes
nis, — atsakiau juokdamasis ir 
inszokau in vežimą bet ir jis 
paszauke inpykes:

— Ar tu misliji jog asz visa
dos tavęs lenksiuos. Man geda 
buvo su tokiu karnų lyg sziol 
drau'gaut.

Tie žodžiai taip mane pereme 
jog net užmirszau apie duota 
žodi. Pagriebiau ji už apykak
les kaip koki krepszi, iszme- 
cziau isz vežimo ir pats iszli- 
pau nes jau atsinorejo man va
žiuot.

Zigmuntas paszoko nuo že
mes, mėtėsi prie manes ir kiek 
turėdamas pajiegu, griebe ma
ne už plauku ir paszauke:

— Neiszsisuksi, tu prakeik
tas žalty, isz mano ranku.

Mislijau jog jis mane už
smaugs kad sztai kas tokis nu- 
plesze ji nuo manes. Augsztas 
vyras, pakeleivinguose drabu
žiuose, stovėjo tarpe mudviejų; 
užpakalyje jo stovėjo ponas Ni- 
žinskas ir daraktorius. Buvo 
tai grafas, kuris ka tik parva
žiavęs, ėjo peržiūrėdamas savo 
gerybių ir mate ir girdėjo kas 
tarpe mudviejų atsitiko.

— Puikiai elgiesi, mano vai
ke ! —- atsiliepe storu balsu gra
fas. — Mislijau jog rasiu tave 
iszmintingesniu ir doresnių 
bet kaip matau tai su metais ir 
tavo nedorybe pasididino. — 
Ponas Nižinski, — tarė atsilgry- 
žes in Nižinska — atliuosuoju 
poną nuo to vaikino; paimsiu ji 
prie saves o pažiūrėsiu, kas isz 
jo bus.

Sunku buvo žiūrėt in isz- 
blyszkusi Zigmunta nes jis la
bai bijojo dėdės rūstybes. Sė
dėjo Uždarytas pakajuje ir tu
rėjo skaityt be pertraukos kny
gas, nes buvo nuo grafo darak
toriui prisakyta kad lyg laikui 
Zigmunta niekur isz pakaju ne- 
iszleistu ir kad prie knygų sė
dėtu ir lekajui buvo prisakyta 
jog kada atnesz valgi tai kad 
su juo nekalbėtu.

Grafas labai mane pamylėjo; 
rūpinausi apie Zigmunta ir

taikseziausi praszyt grafo del 
Zigmanto atlaidos bet negalė
jau prisitaikini.

Viena karta prislinkau ir ne ■ 
drasei prasziau del jo atlaidos 
bet gavau atsakyma:

— Prasikalto, tegul pakuta- 
voja. Tegul žino jog toki dar
bai negali taip praeit. Jeigu tu 
nori ji atlankyt tai paveliju. 
Gal tu ji kiek savo pavyzdim 
pataisysi.

Paddkavojau grafui ir nusi-
daviau pas Zigunta. Sėdėjo na
bagėlis prie knygos, iszblysz- 
kes o paregejas mane, paszoko 
nuo kėdės ir tarė:

— Ko ežia inejai? Ar pasi
džiaugt isz mano nelaimes? 
Szelauk isz czion, jeigu nori tu
rėt ciela galva!

Asz stovėjau malsziai ir žiu
rėjau kaip in beproti o už va
landėlės atsakiau

— Asz neatėjau isz tavęs 
juoktis tiktai tave suramini. 
Pyksti ant manės bet jeigu ge
rai apsimislytum tai suprastu
mei jog asz nei tu neprivalom 
pykt. Kiek tu man nuo pat pra
džių daedei, tai tu pats žinau 
Visados asz apsileidau bet ka
da jau pervirsz dagrisai, tada 
turėjau kitaip apsieit ir dėl to 
dabar atėjau tave už mano stai
ga perpraszsyt — ir isztieses 
jam ranka tariau: — atleiski e 
man ir nepyk o asz viską už- 
mirsziu;

Nedave man rankos tik at- 
szokes toliaus paszaulke:

— Traukis po velniu nuo ma
nes, — eikie isz kur atėjai!

— Asz neeisiu pakol tu ne<- 
atsileisi.

— 0! tai ilgai turėtai laukt 
— net lyg sūdo dienai.

— Tai ir lauksiu; 'žinai, jog 
esu kantrus.

Tai pasakęs, sėdau prie stalo 
o Zigmuntas vaikszcziojo po 
pakaju placziais žingsniais ir 
už valandos prakalbėjo:

— Tū kalbi jog esi mano prie- 
teliuim. Asz in tokia prietelysta 
netikiu. Ar sžiadien czionais 
sedecziau kad ne tu? Ne'ken- 
ežiu tavęs kaip szuns!

— Kodėl tu nuolatos kita 
kaltini o in savo enti niekad ne
dirsteli? Tikėk man jog tiesa 
kalbu, ne tik asz, bet tavo dede 
ir visi isz duszios trokszta tavo 
pataisos; tu misliji jog czion 
sėdi uždarytas už bereikala? 
Ne! Už savo piktybes.

0-gi mėtėsi ir draskėsi kaip 
szeszfcas, ant galo apsimalszi- 
nes padavė man ranka ir mel
de kad tankiau ji atlankycziau. 
Atlankinejau po kelis kartus 
ant dienos ir kas kartas ilgiaus 
užtrukinejau. Kalbėjome apie 
visokius daigtus; rodėsi jog 
Dvasia Szventa inženge in jo 
duszia.

Grafas, dažinojas apie gera 
Zigmunto permaina, dekavojo 
labaii man ir pavelijo, po trijų 
salivaicziu, isz kalinio iszeiti. 
Dabar visi mislijo jog bus jis 
kitokis ir nebus taip iszdykes.

Gyvenome laibai laimingai 
ir linksmai nes lakstėme visur, 
kur tik užsimanėme.

Musiu Amerikos ka- 
reivei iszpildo savo 
užduoti. Bet mes czio
nais namie galime at

likti savo dali per piikima

Mano globėjai, ant mano me nes Katriuka buvo kitokios 
karszto praszymo, jeszkojo ta- mislies.
ves visur, kada pajeszkojimaiĮ Brolis atvežė sesutei visokiu! 
buvo dovani, pražudžiau vilti daigtu bet ji prasze idant jai 
suradimo tavęs. pavėlintu iszdalinti juos kai-l

Viena nakti, kada drueziai mo vaikams. Jis ant to tiko o ji I 
miegojau, sztai kokis tai trenk- 'kožna apteikė dovana, vienok 
amas ir vaitojimas pabudino' Matauszams daugiausia pate- 
mane, paszokau kaip isz karsz-Jko.
to vandenio. Tamsumoje nieko — Jau mes, Katriuk, su ta- 
negailejau matyt, tame isz kito vim neilgai džiaugsimės, — ta- 
pakajaus atbėga daraktorius re Matausziene. — Kaip rodos, 
su užžibinta žvžake rankoje, brolelis vežszis su savim. O gai- 
Regėjimas del mus persistatė ta mums, gaila, tu brangi uo-(
baisus, jog net dabar drebu, 
kada atsimenu. — Ant žemes 
gulėjo be žado Zigmuntas. 
Kraujas isz galvos sunkėsi. 
Daug turėjom triūso, pakol po 
ilgai valandai atgaivinom. Isz 
dideles kanezios vela atkrito ir 
per kėlės sanvaites vos gyvas 
gulėjo.

Vargingas vaikinas likos pa
žeistu ant visos gyvasties. Ka
da jau galėjo kalbėt, pradėjo 
apsakinet savo atsitikima per 
ka labai gailėjosi. Ta pat nakti, 
norėdamas iszgazdint mane, 
parimęs isz lovos paklode apsi
supo, paėmė in dantis degan- 
czia angli, priėjo prie mano 
kambario duriu ir užlipo ant 
kėdės. Durys nebuvo uždary
tos, tiktai privertos ir kada jis 
in jas pasirėmė, tos atsidarė o 
Zigmuntas griuvo per duris in 
mano pakaju, pataikindamas 
Su akia in kampa stalelio; akis 
likos sunkiai sužeista ir dabai’ 
likos be akies ant visados o ir 
ant kitos akies nedaug ka ma
to.

Nuo to laiko buvau dėl jo 
broliu. Vedžiojau po soda, sikai- 
cziau jam visokes pasakas ir 
ant pijano skambinau. Mylėjo
mės isz szirdies ir jokis tarpe 
mudviejų ginezas nepastojo.

Zigmuntas dabar pinigu ant 
niek nemete, dąlino juos del 
pavargėliu o kožna valanda ap- 
vertinejo ant naudingu užsi
ėmimu. Zigmunto senovės bu
do nei trupuezio nepasiliko.

Kada numirė mano globėjai 
—-Nižinskiai, jis buvo man kaip 
tikru broliu ir ramino mane 
smuike. Kada dažinojau apie 
tave, jis labai nusidžiaugė; bu
tu ir jis drauge su manim va
žiavęs bet 'kaipo mažos sveika
tos, turėjo liktis namie. Kada 
atsisveikinejau, tare in mane:

— Važiuokle sveikas, Juozu- 
ti ir gryžkie su varginga savo 
sesute, pasaldinsim jos kentėji
mus.

Tokis tai mano gyvenimas, 
panaszus in tavo. Tu pataisei 
Szimiene, žmonių meile ingiai; 
asz vela stengiausi pataisyt pa
klydusi vaikina ir dabar turiu 
isz jo prieteli ir broli. Dabar, 
sesele, pasakyk man atvirai, ar 
nori pasilikti czion, ar važiuo
si su manim.

— Sziczion noriu pasilikt, 
broleli, asz nesutverta ant po
nios o ir palociuose but — inva- 
les man bus grinczeles o ir ra
mu tarp žmonių, kurie mane 
myli. Czion troksztu gyvent o 
tu, broleli brangus, jeigu gali, 
ir-gi gyvenkie tarpe mus o pa
matysi, kaip tau czion bus ge
rai ir ramu.

Juozas užsimislijo ir negale-

gute! — ir prade jo verkt o pas
kui! ir vaikai ir ant galo tokis 
verksmas pastojo jog net kai
mynai atėjo pažiūrėt ka tai 
ženklina.

— Ąpsimalszinkite, — tarė 
Katriuka^ -—liksiuos czion kur 
užaugau ir gyvensiu toliaus. 
Brolis ant. to tiks o gal ir pats 
czion apsigyvens...

Ir isztikro, netrukus Juozas 
pirko czionais keliolika valaku 
dirvos su girria ir apsigyveno.

Grafas netrukus taipgi nu
mirė o visas turtas liko Zig- 
muntui bet jis ta viską atidavė 
Juozui ir pats prie jo gyveno.

Katriuka, dabar ponia, pui
kiai pasirėdžius, bet nuo kai 
mynu nesiszalina, ypaez su jais 
gražiai apsieina; del ju vaiku 
laiko daraktorių.

Jaunikiu Katriuka neapsigi
na o vis, vaikine, popai, tik ne- 
žine katra isz ju iszsirinks. 
Pažiūrėsime...

•— GALAS —

Lekiojentis Tigras

George Burgard, isz Sun
bury, Pa., kuris likos pra
mintas per savo draugus kai
po “Lėkio j antis Tigras,’’ a- 
teme nuo tūlo Japono szita 
karda. Burgard dabar lan
kosi Miamoj del pasilsio po 
nuszovimui 12 Japoniszku 
eroplanu Burmoje, kuris pri- 
sirasze prie liuosnoriu lekio
to j u in Angliszka pulką.

jo toje valandoje nieko tvirto 
atsakyt ant ko Katriuka tarė:

— Darykie kaip geriaus, asz, 
broleli, ant visko tinku.

* * *
Amerikos Kares Bonu ir Mar
kiu sžiadien!

ISTORIJEapie Ila isz 
-----------------  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-

Vai mano dėduli,
Mano Taradaikeli, 

Susimildamas rodą duok, 
Isz bėdos mane iszlliuosuok,

Nežinau ka darysiu,
Ir kaip toliaus gyvensiu, 

Ne isz gero pas tave raszau, 
Ir rodos del saves praszau, 
Keturi metai kaip apsi- 

paeziavau, 
Rodos paezia neszlėkta gavau, 
Vyrus kelis ant kurdo laikiau,

Ir jokio baderio neturėjau,
O kad asz butau žinojas,

Ir ta seniau datyres,
Kad tokis pasidarys triobelis, 

Kad velnes taip mudviejų
insikisz,

Butau tam visam užbėgės, 
Tosios nelaimes nedasileides. 
Pradėjo, vyreli, boba manes

Suvisu nekenst,
Kada in darba nuėjau,

Ir vakare parėjau,
Savo mylimos neradau, 

Misliihau, gal su reikalu in 
sztora nuėjo,

Laukiau ir laukiau, boba 
neparėjo,

Sugryžo ir visi vyrai, 
Bet bobos nėra — negerai, 
Begi in stalcziu kur pinigai 

buvo,
Sztai ir tieji pražuvo.

Ka asz vargszas dabar darysiu, 
Ir ka 'dabar pradėsiu?

Mano kaimirikos adbego, 
Su dideliu strioku inbego, 

Szauke, ar tavo misiukes nėra? 
Vakar matėm ja ir koki vyra, 

Ėjo abudu isz pat ryto, 
Skubino abudu ant dypo, 

Ir Jonuką su savim vedesi, 
O motina ant jo barėsi, 

Kad ne verktu, 
Tiktai skubintu.

Nieko kumuti nedarykie, 
Nusiduokie pas skvajeri ir 

skubinikie, 
Kaip pasakė taip ir padariau, 
Laukiu paezios, jokios žinios 

negavau.
Ar tai veja sugaudysi, 

Ar kur nusidavęs surasi? 
Tai pas tave dėduli dabar 

raszau, 
Ir su aszaromis praszau, 

Gal tu ja kur užtiksi, 
Ar nuo ko iszgirsi,

Asz dėkingas tau busiu, 
Ir da puikei apdovanosiu. 
Ne gaila man jos, tiktai 

sūnelio, 
Mano mylimo vaikelio, 
O kad ji kur prasmegtu,
Ar sprandą nusisuktu.

* * *
Z Vusteri viena boba, 

Badai labai nedora,
Savo vyra ant niek verte, 

Gal butu jam padarius smerti, 
Bet žmogelis ja pamėtė,
Ba negalėjo dalaikyti, 

Bobai tik to reikėjo, 
Ba szirdeles kita turėjo, 

Sžiadien sau lėbauja, 
Antra vyra garbavoja.

Dužiuoju kaimo gyventojai ba kaip ir visos Bobos. 15<S. 
kas ežia atsitiko, isz tolo po. SAULE PUBLISHING CO.,

Indekie Savo Pinigus In Laisve!!!

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

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

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

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

TEMYKITE
SKAITYTOJAI:

i ____
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
li markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio [f ' 'adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

— Suvienyto'sia Vals'tijosią 
praeita mota iszdirbta 140,000,- 
000 galonu spirito.

— New Yoi'ke r a n d a s i 
5,600 visokiu lioteliu ir restau
racijų kuriose dirba 80,000 ku- 
koriu, tarnu ir pagialbininku.

— Padirbimas aluminum 
S'zimet Suv. Vals., daeis iki 100 
milijonu svaru.

— Ant kožno szimto 'žmo
nių kurie mirszta, tik 18 yra 
apdrausti ant savo gyvaseziu.

— Nekurie mokyti žmonis
tvirtina, buk saules szviesa yra 
mėlyna. .

SAPNAS MOTINOS

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

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

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

Prisiuskite 25^ o gau
site per paezia.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Skaitykite “Saule”

Naujas LietuviszkasSAPNO RIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju pavei'ksliu, 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.

SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.

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

Preke, 15c.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.



“SAULE MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Isz Amerikos
— Panedelyje Szv. Lauren- 

to, Kankytinio.
— Profesorius ir kompozi

torius muzikes, Mikolas E. Sla
vickas ii' jo pacziule isz New 
Yorko ana diena lankėsi mies
te pas savo gimines ir pažinsta- 
mus. Profesorius Slavickas turi 
užsiėmimą su didele iszdavys- 
te muzikes.

— Kuopa vyruku, suside
danti isz 88 priimtu, apleido 
miestą Ketvergo ryta iszva- 
žiuodami in Camp Meade, Md., 
ant kariszkos tarnystes. Kaiero 
bravoras ir ugninis signolas 
apreiszke ju iszvažiavima. 
Daugelis žmonių atsisveikino 
su vyrukais linkėdami jiems 
pasekmes ir giliukningo sugry- 
žimo namo po karei.

— Vienuole Juzefina, kuri 
vede parapijine mokykla per 
keturis metus Amsterdam, N. 
Y., dabar ves mokykla! Szv. 
Juozapo ir vargoininkauja mu
su parapijoj.

SHENANDOAH, PA.

—• Liepos menesi czionaiti- 
aiejo ligonbuteje Locust Mt, 
gimė net 50 kūdikiu, didžiauses 
skaitlis vienam menesyje nuo 
'uižs'idejimo tosios ligonbutes.

— Laisnus ant apsivedimo 
is žem e Juozais Modkaitis 21 
metu isz Brandonville, su pana 
Jean Siemanovicziute, 17 metu 
isz miesto Taipgi Benas Yodis 
44 metu, su pana Morta Poli, 
33 metu isz miesto.

t Katro Akeliene, pati An
driaus nuo 17 W. Centre uly., 
mire Jefferson ligonbuteje Fi
ladelfijoj praeita Nedelia. Jo
sios vyras yra laiszka-nesziu 
mieste. Velione prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos. Paliko 
savo vyra, viena įsunu, motina 
Rože Tamkevicziene, tris se- 
seres ir penkis brolius.

— Loeust Mountain ligon
buteje gydosi Juzefina Dudie- 
ne, Rože Valinskiene ir Izabele 
Jurgiene.

— Dr. Eugeniuszas Kere- 
viczius, 436 W. Coal uly., pa
sekmingai užbaigė mokslą den- 
tisto Temple universitete. Yra 
tai sūnūs ponios Viktorijos Ke

SUSIZADEJO
SU MERGINA

Toji Jam Uždavė Ant 
Miego Ir Paėmė Nuo

Jo $1,500
Clifton, Conn. — Czionaiti- 

niam sude atsibuvo akvas teis
mas priesz Magdalena Shimek, 
isz New Yorko, kuri likos ap- 
skunsta už apvogimą Chaluko 
Bogun ant 1,500 doleriu. Taip 
tai užsibaigė jeszkojimas pa- 
czios per laikraszti.

Chalukas sujeszkojo sau mer
gina už paczia per tūla laik
raszti, na ir susirasze su Mag
dalena kuri pribuvo isz New 
Yorko. Kada susitarė apsives
ti, mergina prikalbino Chaluka 
kad iszsitrauktu pinigus isz 
bankos. Ant nelaimes Chalukas 
apsirgo o jo mylima pasakė 
jam kad ji iszgydins. Pagami-‘ 
no jam gyduolių kurias jis isz- 
gere ir kada pabudo, nerado 
savo mylimos ne pinigu.

Palicijai pasisekė surasti 
mergina ir atveže ja in czionais. 
Po tyrinėjimui mergina likos 
pastatyta po $2,000 kaucijos 
lyg teismui. Chalukui atsino- 
rejo daugiau pacziuotis.

Norėjo Sudegint Dūk- 
tere Dievo Garbei

Maynes, Miss. — Gyvenda
mas netoli czionais, Bruce 
Voght norėjo paaukaut Dievui 
savo maža deszimts metu duk
rele. Sukures ugni pagavo duk
rele ir eme ja degint. Giliuku 
kad motina iszgirdo riksmą 
dukreles ir suszauke kaimynus 
kurie iszpleszse mergaite isz 
ranku pasiutėlio. Mergaite bu
vo taip pavojingai apdeginta 
kad badai nuo to mirs. Tęva 
palicija uždare kalėjime.

Pittsburgh — Isz priežasties 
nesutikimo ant naujo kontrak
to 200 darbininku ipamete savo 
darbus National Bearing Met
als Co. dirbtuvėje.

Nors Karta Atsirado
Gera Moczeka

Newark, N. J. — Ant galo 
likos surasta gera moczeka ku
ri myli savo povaikius rodos 
kad tai butu jos tikri. Toji mo- 
tere yra Anna Stebins, 30 metu, 
kuri buvo tikra motina del sze 
sziu vaiku per asztuonis me
tus. Tiktai du isz j u asztuoniu 
vaiku yra jos tikri vaikai o sze- 
szi liko po mireziai pirmos mo- 
teres jos vyro.

Ana diena motere turėjo ko
ki tai nesupratimą su savo vy
ru o kada viena isz kaiminku 
norėjo pasiimti viena isz jo vai
ku ant iszauginimo, motere at
sake jai: “Už jokius pinigus 
nesiskirsiu su savo vaikais ku
riuos myliu visus lygiai ir kol 
gyva busiu stengsiuosiu jiems 
būti kaip tikra motina. ’ ’

Tarp musu Lietuviszku mo- 
czeku randasi ir nekurios ku
rios yra kaip tikros motinos 
del savo povaikiu ir buna geros 
kaip tikros ju motinos.

Banditai Apsigavo

Centerhill, Pa. — In kroma 
Mark Speer inpuole du bandi
tai kurie su revolveriais priver
tė žmogeli ant atidarymo gele
žines szepos. Banditai taip sku
bino savo darbe kad vietoje pa
imti pinigus, paėmė muilo ku
ponus o nepateminia paliko ke
lis szimtus doleriu bumaszkose. 
Locnininkas kremo tuojaus nu- 
nesze pinigus in banka kad ve
la banditai nesugryžtu pama
te savo klaida.

Atėmė Sau Gyvasti 
Bažnyczioje

Landsdale, Ind. — Mrs. Da
niel Hasgrove iszgere truciznos 
ir tuojaus mirė Metodistu baž- 
ny ežio j e laike pamaldų laido
tuvėse 20 metu Fred Stockton, 
kuri surado nuszauta netoli 
miesto, automobiliu j e, per ne
žinomas ypatas. Del ko motere 
atėmė sau gyvasti tai da neisz- 
tyrineta.

— Vienas svaras baltu do
bilu turi savyje 686,400 seklu.

Reikalingi Darbininkai Del Ligonbutes

GERAI ŽINOMA LIGONBUTE NEW ENGLAND 
REIKALAUJA MOTERIŲ IR MERGINU 

DEL NAMINIO DARBO

Gera užmokestis, geras gyvenimas, artimoje randasi 
bažnyczios, kromai ir pasilinksminimo vietos. Devy
nios valandos darbo ant dienos, viena diena liuoso lai
ko kas sanvaite, kelios dienos liuoso laiko kas antra 
menesi. Nereikalaujama turėti ligonbutinio mokslo, dar
bininkes bus iszmokytos per ligonbutes nares. Darbas 
yra: Naminis paprastas darbas, pritarnavimas prie sta
lu ir prie valgiu. Paraszykie vardus kur kitados dirbai.

Adresavokite szitaip:
200 RETREAT AVE., HARTFORD, CONN.

ISZ GAILESTIES
DEL SUNAUS

Norėjo Atimti Sau 
Gyvasti

Rochester, N. Y. — Petras 
Sakovski pare j as namo po sun
kiam darbui, užtiko ant grindų 
savo paczia, gulinezia be žado. 
Szale jos gulėjo tuszczia bon- 
kute kurioje buvo truciznos. 
Motina buvo isztusztinus visa 
bonkute. Vyras nubėgo pas 
kaiminka melsdamas jos idant 
butu prie moteres o jis paszau- 
ke palicija kuri nuveže motere 
in ligonbute kur daktarai isz- 
gavo trucizna isz jos viduriu. 
Priežastis užsikeisejimo mote
res ant savo gyvasties buvo ta, 
kad motere baisei liūdėjo pas 
kui jos sunu kuris randasi ka
riuomenėje ir kada dagirdo kad 
ji iszveže kur ten in Afrika, mo
tina nenorėjo ilgiaus gyventi 
be savo mylimo sūnelio. Mote 
re randasi pavojingam padėji
me.

Užsimylejas Palicijan- 
tas Likos Prigautas

New York — Sudžia nubau
dė E d ward a Savaneli ant de
szimts dienu in kalėjimą. Už 
ka? O-gi tai trumpa istorija. 
Pali cij antas Patrick Mullen 
radosi ant baliaus kur susipa
žino su patogia baltplaukiu 
mergaite o ypatingai turėjo ji 

patogias kojeles. Ponas palici- 
j antas insimylejo staezia gal
va ir nuvede mergina namo, 
melsdamas jos idant pasiliktu 
jo pati. Mergina garsei nusi
juokė apreikszdama palicijan- 
tui buk ji yra ne mergina bet 
vyras pasirėdęs in moteriszkas 
drapanas. Palicijantas nuvede 
“mergina” ant palicijos o isz 
ten pasodino už grotelu ant de
szimts dienu. Sudžia apreiszke 
buk palicijantas turi apsaugoti 
vyrus nuo tokiu “merginu” o 
ypatingai sziuose pavojinguo
se laikuose, laike kares.

Nepasiseke Užmany
mas; Pats Nusižudė

Beachwood, N. J. — Pearce 
Hancock nutarė nužudyti savo 
motere o idant butu pasirengęs 
ant visko, eidamas namo nu
pirko puiku bukietą žiedu prie 
kurio prikabino kortele su pa- 
raszu: “del mano mylimos pa- 
czios nuo jos mylimo vyro.”

Pare j as namo pagriebė ma
ža kirvuką ir bėgiojo paskui 
motere kaip farmeris paskui 
viszta, kuris geidžia jai nukirs
ti galvele. Bet jam nepasiseke 
užmanymas nes motere iszbego 
pas kaimynus o vyras isz bai
mes kad ji aresztavos už užsi- 
keisejima ant moteres gyvas
ties, pats sau padare mirti.

Dabar motere permaine rasz- 
teli ant kurio paraszyta: “Nuo 
mylimos paezios del savo my
limo vyro, su amžinu atsilsiu.”

Naminis Frontas 
Pryszakys

Namu įpryszakys prasi deda 
musu pryszakiniame darželyje 
ir musu apielinkeje. Apsau 
goti szi pryszaky, apsaugoti 
gyvybe ir turtą sziame pryisza- 
ky mums reikia milžinis®ka 
kariu omenia. Kariuomenia, 
prie kurios vis daugiau liuqs- 
noriu turi prisidėti kad atlikus 
dideli ir laibai svarbu darba. 
Szi kariuomene turi būti su- 
szaukta veikti 'kaip tik pavo
jaus pirmais ženklas duotas.

Jeigu kares eroplanai-bom- 
beriai užpultu ant Amerikos 
miestu, galimas daigtas, kad 
bus siu apdegimo [incendiary] 
bombomis. Miesto gaisra-gesiai 
negales apsidirbti su szimltais 
gaisru, kurie ant syk gali pra
sidėt su bomlbu sprogimu. To 
de’lgi, del kiekvieno 1,000 gy
ventoju, 4 kuopos gaisra-gesiu 
yra reikalingi sulaikyti Iprieszo 
bombų sprogimus. Szie vyrai, 
vietiniu gaisro departamentu 
iszlaviuti, su pirmu Užtemimo 
[blackouto] ženklu pradeda 
veikti. Su jais dirba is'argybi- 
niaii [fire watchers], ant stogu 
ir kitose patogiose vietose, te- 
myti ir praneszti apie puolan- 
czias bombas.

Kuopos palicininkų— 4 vy
rai del kiekvieno 1,000 žmonių 
gyventoju — su oro užpuolimu 
turi invykdinti visuotina ap- 
temdyma, saugoti dokus, tiltus 
ir fabrikus nuo sabotažo ir su
laikyti p'leszima griuvUsiu sza- 
pu ir namu. Ir jie privalo pa
dėti oro pa'licijantams (war
dens) kontroliuoti trafika.

Bet svarbiausia darba namu- 
pryszakio karo atlieka Iszgel- 
bejimo Skraidai. Jeigu bomba 
pataiko in narna, ji's puola ir jo 
griu,vėsai trenkia vyrus, mote- 
ris ir vaikus. Ypatinga parei
ga Iszgebejimo Slkvadu yra 
iszgel’beti sziuos nelaiminguo
sius ir teikti pirmąją pagelba 
kur reikalinga.

Szie Piliecziu Apsigynimo 
Skyriaus vyrai ir moterys au
koja savo laika ir energija 
kad tik iszmolkti kaip teikti 
pirmąją pagelba kaip kovoti 
gaisrus, kas daryti kaip guzo

vamzdžiai sutrūksta ir 'pan. Į
Jeigu bombos pultu ant NeW 

Yorko, Detroito, San Franei'scp 
arba Nashville nariai Piliecziu 
Apsigynimo Skyriaus bus pri
sirengė apsiverkti sli jomis. »

Maisto Kainu
•i

Kontroliavimas 
i- - i

Musu namimniame pryszak y 
maištas, kuri OPA nevaldo žy,- 
miaii pabrango pereitais keliais 
menesiais. Aviena, kuriai ne*- 
nustatyta “lubos”, pabrango 
net 10 nuoszimti nuo Gegužes 
vidurio iki Birželio menesio 
vidurio ir visztiena beveik 9-t&

■ • • . ., . i
nuoszimti paežiam laikui. 1

Obuoliai, kuriu prfeke arba 
kaina yra nekontroliuojami! 
pakilo 25% paežiu laiku ir da
bar ju kaina yra 50% >uksi|- 
teisne negu pereito Kovo-Mar., 
menesi. Tuo paežiu laiku tru
puti atpigo maisto dalykai ku
riem nustatyta kainu “lubos’.’ 
kaip jautiena, versziena ij’ 
kiauliena.

Prekių arba kainu Adminis)- 
tratorius Leon Henįdersou sa
ko, kad ’kur valdžios kontrolia
vimas kainu ir nuomu veikia 
jis siulaiko gyvenimo iszkaszcz- 
ius bet nekontroliuojamos- kai
nos bando pasiekti pavojingai 
aukszta lygmeni. . Bet ponas 
Henderson saiko kad “prezi- 
de'iito programa veiks ir koVa 
priesz palkylima kainu bus isz- 
laimeta.” ,

Office War Infonnation, 
Washington, D. C.

— Ukys atnesze pelno sa
vo locnininkams praeita meta 
Amerike 10 bilijonu doleriu.

— Ant iilvcztu NetvYorke 
kas metas 200 vaiku buna už- 
musztais per strytkarius ir au
tomobilius, o apie 6;000 buna 
•sužeistais.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRAĖOR1US]

Laidoja kunus nurtilraliu. Pasam
do automobilius del laidotuViu, 
kriksztiniu, vestuvih ir kitokiems 
reikalams. Telefono Numeraa 78, 
S2O W. Centre St., Mahanojr City

leviczienes.

Girardville, Pa. — Nedėliojo 
biznierių ir saliuninku draugu- 
ve laikys savo metini pikniką 
Ashland Gun Club darže. Apie 
200 ketina dalyvauti tame isz- 
važiavime.

— Aslilando ligonbuteje 
randasi Antanas Peseviczius o 
Loteust Mountain ligonbuteje 
gydosi Arlina ir Terese Cliiko- 
tas.

DARBO ŽINUTES

Cleveland, Ohio — Apie 2,100 
darbininku prie Bell telefono 
kompanijos iszejo ant straikos 
už didesne mokesti.

Columbus, Ohio — Jack Kroll, 
prezidentas ezionaitiniu ang- 
lekasiu suspendavo net 17,500 
anjglekasiu už tai kad jie neuž
mokėjo savo menešines duok
les.

Pottstown, Pa. — Beveik 1,- 
700 darbininku isz Bethlehem 
Steel Co., dirbtuvių iszejo ant 
straikos užmetinedami buk 
kompanijos palicija insikiszi- 
nejo už daug prie •darbininku 
veikalu ir kad prigulėtu prie 
JOTO unijos.

WAR BONDS
VICTORY

ELEKTRIKAS KURIS TAU TIEK PRI- 1 
GIALBSTI SZIADIENINIAM GYVENIME I 
DAUG PRISIDĖJO PRIE NAUJO GYVENI- I 
MO CZION AMERIKE . . . TURI NAUJA I 
UŽDUOTI . . . UŽDUOTI PRISTATYMO I 
PAJIEGU . . . DEL TAVO APGYNIMO . . . I 
PAJIEGAS .DIRBT .LAIVUS, . EROPLA-" 
NŪS, TANKUS IR GINKLUS. IR MES I 
STENGSIMĖS ISZPILDYTI TA UŽDUOTI \
KUOGERIAUSIA

Mrs. Milleriene 
žino apie ka mes kalbame

Mrs. Milleriene buvo geltonplauke 
mergaite deszimts metu senumo, kada 
tai iszradejas elektriko Edison’as pa
dirbo savo pirmutine elektrikine stoti. 
Ji mate viską nuo pradžios ka tai elek
trikas padare . . . nuo kada elektri
kas davė mums tik szviesa, bet, szidien 
yra svarbus musu gyvenime.

Sziadien paspausk guzikeii ir turi 
szviesa. Indek kamszti (plug) in

skilute, o gali sau iszvirti kava ir pa
gaminti sau valgius. Sziadien elek
trikas yra reikalingas tavo kasdieni
niam gyvenime!

Taip, sziadien elektrikas tau tar- 
nauje daugiau kaip per pus-szimtme- 
ti, kad padaryti tavo gyvenimą 
lengvesni ir tinkamesni ir tavo darbai 
butu lengvesni.

Pennsylvania ,
POWER & LIGHT COMPANY
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