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Isz Amerikos|kare
PALIKO V. JĖZUI 

$25,000

Pinigai Bus Inteikti V. 
■ Jėzui kada Jis Vela

Ateis Ant Žemes

San Francisco, Cal. — Jeigu 
Jėzus Kristus vela kada su- 
gryžtu ant žemes, tai galėtu 
nuvažiuoti in czionais ir eiti in 
banka First National Bank ir 
ten atsiimti 25 tukstanczius 
doleriu, paliktus jam per koki 
tai Nathan Schreider, kuris 
mirė du metus adgal. Nesenei 
augszcziauses sūdąs nusprendė 
buk paliktas turtas Jėzui, kuri 
tasai žmogelis sunkei dirbda
mas susiczedino, per daugeli 
metu, turi būti iszmoketas pa
gal jo testamenta.

Nathan užsiimdavo lopinimu 
senu czeveryku ir mirė susilau
kęs 82 metu amžiaus. Tikėjo jis 
in tai kad niekad nemirs o ka
da jam daktaras ir gimines isz- 
aiszkino kad tikrai turės mirti, 
liepe idant jam pastatytu pui
ku antgrabi kur jo kūnas galė
tu silsėtis lyg prisikėlimui.

Gimines užvede skunda ant 
sulaužymo taip nepaprasto tes
tamento bet liūdinto j ai pripa
žino buk senukas kanecz užsi
spyrė palikti turtą Kristui o 
kada jam iszaiszkino kad tokis 
ter-tamentas nebutu priimtas, 
tada užrasze ji del Protesto- 
niskos prieglaudos del sierate- 
liu ir senu žmonių su tokiu prie- 
raszu kad prieglaudai butu pa
vėlinta naudoti tik maža pro
centą nuo tuju pinigu nes laike, 
jeigu Kristus ateitu antra kar
ta ant svieto tai pinigai turi 
būti Jam atiduoti. Advokatas 
norėjo pripažint senuką pami- 
szeliu sakydamas jog jis neži
nojo ka dare bet kiti advokatai 
buvo prieszingi tam prirodyda- 
mi panaszu atsitikima kur New 
Yorke tūlas turczius mirdamas 
paliko $50,000 del draugavęs 
prižiūrėjimo gyvuliu nes jis ti
kėjo buk žmogaus duszia po 
mircziai pereina in gyvuli. To
dėl sūdąs nusprendė kad žmo
gus, nežinodamas savo ateities, 
gali tikėti in ka jis nori.

t y— -.......................................... ■

Motina Paskandino Du 
Vaikus Ir Pati Save
Chicago — Mrs. Libby Cor- 

ren, 34 metu, pati daktaro, isz- 
plaūke su luoteliu ant Michi- 
gagn ežero su savo dviems vai
kais, 2 ir 4 metu. Kada jau isz- 
plauke gana toli nuo kraszto, 
mete vaikus in vandeni po tam 
pati szoko in ji. Motina ir vai
kai nuskendo. Luotelyje palici- 
ja surado laiszkeli kuriame 
motere rasze buk taip padare 
isz rupesties buk vaikai sirgo 
neiszgydoma liga. Jos vyras, 
daktaras Corren tuomi labai 
nusistebėjo nes mane jog vai
kai buvo sveiki ir negali su
prasti kas pristūmė jo paczia 
ant tokio pasielgimo.

VARGINGI
NELAISVIAI

Sztai Ka Apsakinėja 
Tula Rusiszka Mergina

Buvus Vokiszkoje 
Nelaisvėje

Moskva (O.N.A.) — Sztai 
papasakojimas Rusiszkos mer
ginos, Marijos Semianovnos, 
kuri gyvena kaime Kurove, 
Smolensko aplinkinėje isz ku
rio praeita žiema likos iszguiti 
Vokiecziai isz kur Mare likos 
paimta per Vokieczius in ne
laisve. Po trijų menesiu jai bu
vo pavėlinta sugryžti in savo 
gimtini kaimeli, paliegus ant 
sveikatos ir vos gyva. Sztai 
kaip ji apie tai pasakojo:

“Asz su kitoms merginoms 
isz musu kaimelio, buvome pri
verstos inlipti in gyvulini tru
ki, kuris jau buvo pripildytas 
su vargszais isz Smolensko ir 
buvome nuvežti in nelaisviu 
abaza kur ant manės prikabi
no lentele ant kurios radosi nu- 
meras 24. Tame vagone radosi 
net 65 žmones. Kelionėje, per 
10 dienu, neaplaikeme ne szmo- 
telio duonos. Kada pribuvome 
ant vietos, 600 isz mus buvo 
varomi per ulyczaite kaip gy
vuliai, žmones ant mus žiurėjo 
kaip ant kokiu nesutverimu ir 
kiti mete akmenis in mus.

“Anksti ryte buvome pabu
dintos ir nuvarytos prie viso
kiu darbu. Ant piet aplaikeme 
po du mažus ridikus o ant va
karienes tris sukapotas ropes 
ir dvi uncijas duonos. Ketvirta 
diena asz apslobau prie darbo, 
dažiuretojas ate j as, dirstelėjo 
ant manes kalbėdamas in ki
tus: “ Tegul j i ten guli, ’ ’ o dak ■ 
taro man neprisiunte. Dirbau 
da kėlės dienas bet ant galo ne
galėjau dalaikyti ir vela apsir
gau. Kitos merginos taipgi su
krisdavo prie darbu ir buvo 
labai silpnos.

“Tula diena atėjo keli karei
viai ir baisiai mus suplakė ne- 
žine už ka. Ant rytojaus mane 
nusiuntė in abaza kur iszgule- 
jau dvi sanvaites. Maniau isz 
tenais pabėgti bet neturėjau 
progos nes mus vare kaip gal
vijus isz vieno in kita abaza 
kur panaszus padėjimas buvo 
toks pat: ligos, neszvarumas ir 
plakimas kad vos iszlikome gy
vos. Ant galo taip nuilsau kad 
daktaras pripažino jog ilgiaus 
negalėsiu czionais iszlaikyt ir 
turiu būti nusiunsta namo. Pri
buvau in savo gimtini kaimeli 
pusgyve. Pasveikau ir sziadien 
esmių gyva apsakytie svietui 
ka asz iszkentejau Vokiszkoje 
nelaisvėje. Vokiecziai užginczi- 
na jog pasielgineja bjauriai su 
nelaisviais bet asz pati esmių 
persitikrinus kokis ten padėji
mas ir kaip su jais pasielgineja 
Vokiecziai. Dieve, apsaugok 
kitus nuo tuju kancziu.”

Generolas Ramirez Isz- 
rinkas Prezidentu

Argentinos
Montevideo, Uruguay, Piet, 

Amerika — Kariszkas ministe- 
ris, generolas Pedro Ramirez, 
ana diena likos prisiegdintas 
kaipo naujas prezidentas Ar
gentinos in vieta atsisakiusio 
generolo Rawson. Naujas pre
zidentas prižada apmalszinti 
revoliucija ir būti prielankus 
Suv. Valstijoms ir būti geru 
kaimynu kaipo ir atsikratyt 
nuo intekmes Vokiecziu kurie 
prispyrineja Argentina ant j u 
prigialbejimo.

Rusai Suszaude 752 
Vokiszku Eroplanu

In Viena Sanvaite
Moskva — In viena sanvaite 

Rusai nuszove 752 Vokiszkus 
eroplanus bet ir Rusai neteko 
212 eroplanu. Vokiecziai vela 
užklupo ant nekuriu daliu Ru
sijos, kaip Lisiczansko, prie 
Donato upes, bet ir ten panesze 
milžiniszkas bledes. Dažinota 
isz geru szaltiniu buk Vokie
cziai pradėjo netekti smarkiu 
spėkų ore nes j u dirbtuves jau 
negali pristatyti tiek eroplanu 
kiek Rusija suszaudo, su pa- 
gialba Allijentu o ypatingai ap- 
laikydami daugeli eroplanu isz 
Amerikos.

500,000 Eroplanu 
Amerikoj

Washington, D. C. — Ameri- 
ko tikisi turėti, 1950 mete, pu
se milijono visokiu eroplanu 
del kariuomenes, privatiszko 
naudojimo ir gabenimo tavoro. 
Szimet valdžia ketina naudoti 
dideli skaitlį tuju eroplanu 
kaip tik juos užbaigs dirbti. 
Verte tuju eroplanu bus dau
giau kaip 20 bilijonu doleriu.

Žemlapis Parodo Kur Amerikonai Rand asi Ant Pacifiko

Žemlapis parodo Attu Sala, Aleutiane, kur randasi didelis skaitlis Amerikonu, kovo- 
janeziu priesz Japonus. Japonai buvo užemia taisės salas praeita meta, bet dabar randasi 
po Amerikoniszka valdžia.

17,600 Amerikonu
Randasi Nelaisvėje

Washington, D. C. — Ameri- 
koniszkas kariszkas sekreto
rius Stimson apgarsino buk 
17,600 Amerikoniszku kareiviu 
ir laivoriu randasi neprieteliu 
nelaisvėje; isz tojo skaitliaus 
11,307 randasi nelaisvėje pas 
Japonus. Tik tuju pravardes 
randasi skaitliuje kurie likos 
suraszyti per Tautiszka Rau
dona Kryžių, Vokietijoj randa
si nelaisvėje 3,312 Amerikonu 
o Italijoj 2,464.

Simpsonas sako, kad visi pa
kelei, siuncziami del musu ka
reiviu in Vokietija ir Italija, 
yra priimami bet Japonai da 
ant to nesutiko ir uždraudė pa
kelius siuntinėti del musu ka
reiviu.

Žveriszki Pasielgimai 
Vokiecziu Lenkijoj
London (O.N.A.) — Slapta 

reidio stotis “Swit” pranesza 
buk mieste Krasnystaw, Vokie
cziai privertė gyventojus nusi
duoti ant kapiniu ir iszkasti 
mirusius kad padaryti vietos 
del mirusiu Vokiecziu. Neku
rtos moteres, užimtos tuom dar
bu, neteko proto, kitos atsisa
kė nuo tokio darbo todėl dau
gelis likos aresztavota. Keli vy
rai likos suszaudyti.

Tas pat reidio pranesza buk 
miestelyje Duninoje likos su- 
szaudyta vienuolika gyventoju 
kurie meldėsi prie stovylo Szv. 
Marijos Panos, taipgi sunaiki
no Kristaus Muka ant kryžiaus 
prie kelio ir sunaikino bažny- 
czia.

Vokiecziai pakurstineja gy
ventojus ant sukėlimo maisza- 
cziu kad po tam galėtu gyven
tojus aresztavoti ir suszaudyt.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Sala Pantelleria
Bombarduota

Jeigu Nepasiduos Allijentams 
Tai Bus Isztremta Nuo Žemes; 
Rusai Plaka Vokieczius; Kinai 

Supliekė Japonus; 17,600 
Amerikonu Randasi

Nelaisvėje
Y _______

London — Lenkai nužudė 
tris Vokiszkus slaptus agentus 
kada pribuvo ant szokio Var- 
szavoj. Buvo tai atkerszinimas 
Lenku už suszaudyma 500 Len
ku Paviako kaklejime.

Moskva — Palicija iszsznipi- 
nejo suokalbi nužudyti Musso
lini. Szimtai nužiūrėtu žmonių 
ir virszininku likos aresztavo
ti.

London — Keli tukstancziai 
gyventoju Holandijoj likos su
szaudyti per Vokieczius už su
kėlimą daugelio straiku, kurie 
atsisakė būti toliaus nevalnin- 
kais Vokiecziu.

Fort Bragg, N. C. — Dide
lis eroplanas, kuriame leke 20 
kareiviu, susidaužė artimoje 
Lauringburg. Eroplanas buvo 
iszbandomas per kareivius ka
da nelaime atsitiko.

London — Tarp paikeleliu ir 
Vokiecziu, Grekijoj, prasidėjo 
musziai, kuriuose daugelis Vo
kiecziu ir Italu likos užmuszta.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

LONDON — Sala Pantelleria, kuri pri
guli prie Italijos, ana diena likos bombarduota 
140 kartu per Allijentus - Anglikus ir Ameriko
nus. Tame bombardavime 12 Vokiszku eropla- 
nu likos suszaudyti, Italiszkos eroplanu stotys 
likos sunaikintos ir badai daug žmonių užmusz- 
ta. Allijentai pasiūlė tosios salos valdžiai kad 
gervalei pasiduotu kad apsaugoti gyventojus -. • 
nuo tolimesniu skerdynių bet valdžia atsisakė 
pasiduoti. Keli Italiszki laivai taipgi likos pa- 
skandyti. Ana diena suėjo trys metai nuo kada 
Italija instojo in szia kare netekdama daug tuks- 
tancziu kareiviu, laivu ir eroplanu. Jeigu Italija 
neatiduos Pantellerios tai Allijentai nepaliaus 
bombarduoti sala pakol visiszkai ja sunaikins ir 
sulygins su žeme. Sala Pantelleria yra 5 myliu 
ploczio ir 8 myliu ilgio. Allijentai ja nori paim
ti po savo valdžia nes tai tinkamiausia vieta isz 
kur galėtu užklupti ant Vokietijos ir Japonijos.

Rusijoj 3,000 Vokiecziu užklupo ant Mas
kolių artimoje Szevsko, Kursko aplinkinėje bet 
likos atmuszti ir supliekti, palikdami 600 už- 
musztuju Vokiecziu ant kariszko lauko. Mas
kolių eroplanai sunaikino kėlės Vokiszkas ero
planu stotis su didėlėms bledems, Musziuose li
kos suszaudyti 150 Vokiszku eroplanu isz skait- 
liaus 200 kurie atlėkė in Gorki aplinkine. Mas- 
kolei neteko 46 eroplanu.

Ant Kiniszko frunto Japonai likos supliek
ti smarkiai aplinkinėje Tungting, taipgi aterne 
nuo Japonu keturis miestelius.

(

Naujas Karabinas Szau- 
na 450 Kulku Per

Minuta
Washington, D. C. — Szio- 

mis dienomis dirbasi ginklu 
dirbtuvėse naujas karabinas 
kuris szauna 450 kulku ant mi- 
nuto ir jau pradėjo būti naudo
jamas per Amerikoniszkus ka
reivius. Yra tai panaszus inma- 

szinini karabina bet yra didu
mo revolverio ir szauna kulkas 
45 kalibro didumo. Sveria jis 
tik devynis svarus.

Washington, D. C. — Prade
dant nuo Augusto menesio, 
pusantro milijono vyruku, nuo 
18 metu ir vedusieji vyrai, bus 
traukiami ant kariszkos tar
nystes. Toji žinia likos iszduo- 
ta per Drafto Taryba.



’‘SAULE” MAHANOY CITY, PA-

_ Imecžlkiu ir 'baksuka sziuszaino.
I Grosersztoryje paimkie Grau
džiu, tu for faif, pycziu ir ta- 

, jineicziu o už nikeli kendžiu ir
-------  Ipėkicz cziugumo, keiksu, ketu- 

Kaip žmogus gali suezedint11 Pa.ius, keczapo, peka patei-

Kas Girdėt
Ateiviai Gali Gauti Se 

natves Pensija New
Yorko Valstijoj

Kiekvienas

pinigu, jeigu tik turi ant to no
rą, pasirodo isz sekanezio atsi
tikimo; kaip pats apraszineja 
apie tai:

“Septynis metus adgal, tūla 
ryta peikratinejau savo kisze- 
nus ir radau senoje kamzoleje 
38 centus. Padėjau tuosius cen
tus ant stalo ir liepiau paežiai 
iszdalinti tuosius centus tarp!.11' 
vaiku. Bet mano pati, būdama 
protingesne už mane, darodijo 
man, idant visus centus czedin- 
tumem ant ateities, kalbėdama, ' 
jeigu negalime atidėti stambes
niu tai czedinsime nors centus.

Sutikau ant jos noro ir nuo 
tosios dienos czedinom visus 
centus nuo mėsininko, groser- 
ninko ir kur tik aplaikydavom 
koki centą, dėjau in dėžutė ir 
per neikuri laika prisipildė ji 
pilna. Džiaugėmės isz to kaip 
džiaugiasi dailyde kada mato 
kad jo namas greitai auga.
' Pirmam mete musu czedini- 
mo, susirinko tuju centu 48 do
leriai ir 64 centai, kuriuos nu- 
nesziau in kanka. Tai buvo 
pradžia musu paezedumo ban
ke. Po tam su didesniu noru 
dejom in banka ne tik centus 
bet ir dolerius o dabar turime 
gana puiku turteli banke kuri 
pradėjom rinkimu centu ir už- 
tikrinom sau būvi ant senat
vės. ’ ’

Taip, nuo cento užauga szim- 
tai. Pradek czedyt panasziai o 
ne nepasijusi kaip surinksi 
szimtus o gal ir tukstanezius.

ežiu ir dvi postlkartes su pik-!na 
czieriais ir stempoms. Eidamas Dewey, 
namon nžbekie in holseli ir už- duoda 
ordoriuokie dvi kvortas viskes 
ir puse bakso papo ir krimso- 
des ir neužmirsz'kie nuneszt 
mano siutą ant iszklyninimo. 
Te ti'kieta ant karuko o kaip

, Gubernatorius Thomas E. 
isze Biliu, kuris 
ateiviams, New 
os gyventojams.

statymas yra labai svarbus, 
nes daugiau kaip ketvirta da

trytuosiu tau kelis skunerius 
ir viske o vakare eisim ant mu- 
vingpikezeriu. ’ ’

“Sziur, — atsake Imrdingie-I 
rius — viekas bus all rait.”

Kiek tai musu tautiecziu 
naudoja panaszia 'kalba kas
diena? O ka jau Lietuviszkos 
motinos kalba Angliszkai in sa
vo vaikus tai klausant net szir- 
pulei perbėga per kuna kaip 
pradeda kalbėti in juos. x

lia New Yorko valstijoj.
Gubernatoriaus Dewey Patvir 

tinime Praneszimas

del Senatvės Pensijos, ar tai 
pilietis ar ateivis, turi sutikti 
>u sziais patvarkymais.

Valsitjos, Kurios Dvcda 
Pensijas Ateiviams

Szis naujas instatymas ne
bus sunkenybe taksu mokėto
jams. Kaip Gubernatorius De
wey inrode neapsu akins bet pa
lengvins ju taksu naszta. 
kainas Gubernatoriaus 
noZzimas yra indomus.

“Szis Biliuis teikia,

p ru

pi rm.u

Skaillius valstija, kurios 
Juoda Senatvės Pensijas atei
viams, kurie sutinka su reika- 
’avimais vis auga. Pagal Ame
rican Association for Sočia' 
Security, net 21 valstijos Birže
lio Į.June| 1 d., 1943 m., davė 
’misijas ateiviams, ir galimas

TARADAIKA S

atyma. Dau- 
stiju, raportą?

co Pensijos 
guma sziu 
larodo, yra 
abai mažai's'vetimszaliu, natu- 
ralizuotu arba ateiviu.

Sekamos valstijos duoda Se
natvės 'Pensijas ateiviams: 
Alabama, Arkansas, Georgia. 
Idaho, Kansas, Louisiana, Mi
chigan, Mississippi, Missouri.

Kaip in Filadelfija nuvykau, 
Ten daug funiu pamaeziau, 
Pirmiausia pas kriaueziu 

nulapsejau,
Ba mat reikalą turėjau.

O reikalu turėjau toki, 
Ne kitoiki:

Koteli užsisteliuoti norėjau, 
Ba. jau in svietą pasirodyt

PASAKA lėtu greitai prie vietos prieiti.

APIE KOMANDAS

.Senoveje proseniai daug ge
riau turėjo, todėl kad in Dieva 
tvireziau tikėjo.

Sziadien ne tikėjimo ne pro
to neturi, tamsybėje kaip span
gį, guli. Proseniai dvasiszkuo- 
.sius guodoneje laike, kitaip žo
di del dvasiszkuju ir senesniu 
taikė. Sziadien snargliuotas 
varvalas o pasipūtės kaip apuo
kas.

Kaip musu Lietuviai kalba 
sziadien! Gal ne visi žino kad 
czionais Amerikoj, tarp 
zavotos tautos, randasi 
labai prasiplatinusi po 
Lietuviszkas kolionijas, 
vangei ir kalbos žinunai galėtu 
.suprasti. Ant pavyzdies tosios 
kalbos prisiuntė mums apra- 
szyrna tūlas skaitytojas, isz Fi
ladelfijos. Toji kalba buvo gir
dėta tarp burdingbosio ir vieno 
isz jo burdingieriu, kuri sikam-

Amerikoniszki laikraszcziai 
sziadien užsitarnavo ant gar
bes medalio už ju pasiszventi Į 
ma ir pasidarbavimu del save 
sklypo, kaip iszsitare Miss Eve 
lyn Shuler, dirdktorka infor
macijos Penu Mutual Insur
ance kompanijos, ant laikrasz- 
tininku susirinkimo kotelyje 
Adelphia, Philadelphijoj, ana 
diena.

“Laikraszcziai Amerikoj pa
aukavo daugiau kaip už 6( 
milijonu doleriu apgarsinimu 
dykai, del valdžios, per ku
riuos parduota daug bonu 
ženkleliu ir kitokiu užmanymu 
Amerikoniszki laikraszcziai 
panesze didesne sunkenybe ne 
kaip kas sau mano, ant naminic 
franto bet už taji patarnavimi 
mažai aplaike padėkos ir jai 
laikas kad valdžia pripažinti 
juos irgi, kaipo gerus kareivi m 
ir aipdovanotu kožna su garbes 
medaliu.”

Pana. Shuler turi tiesa ne 
laikraszcziai patalpino apgar 
sinimus del valdžios už dyka c 
svetimtautisžki laikraszcziai >
ne tik juos talpino už dyka be; 
turėjo juos perversdint ant sa 
vo kalbos todėl turėjo dviguba' 
tiek darbo 'kiek Ameri'koniszk 
laikraszcziai.

gialba taipgi akliems gyvento 
jams valstijos, kurie yra atei
viai. Lyg sziol, tokia pagialba 
po Social Welfare Instatymu 
liete vientik pilieczius. Ji? 
užbaigia’ nepateisinama skirtu 
m a tarpe piliecziu ir ateivi; 
kasi ink paszalpos.

“Szis pakeitimas instatymi 
kasztuos arba kainuos valstijai 
mažiau negu jei pakeitimas ne- 

I butu (padarytas. Federaliai pi
nigai sumažins paszalpa vals
tijai.”

“Asmenys, kuriems pagelba 
būtinai reikalinga, turi ja gau
ti nepaisant ar piliecziai ar ne 
piliecziai.”

Įplikantas, Pilietis ar Ateivis 
Turi Sutikti Su Sekamais 

Reikalavimais

•o, Oklahoma, Oregon Pennsyl
vania, South Dakota, Tenne
ssee, Utah, Virginia, 'Washing
ton ir West Virginia. Szeszios 
valstijos, kurios duos Senatve- 
Pensijas ateiviams, kurie gy
vena ilga laika Suv. Valstijose, 
ir kiek laiko, yra sekamos: 
Iowa, 25 motus; Minnesota 25 
metus; North Carolina 10 metu 
r (“pirmas popieras”); North 
Dakota, 30 metu 1 penki isz ju 
nepertraukiamai ir priesz pat 
padavimu aplikacijos]; Rhode 
Island 10 metu; Wyoming 15 
metu. —C.C.F.A.U.

Būti tinkamu gauti Senatvės 
Pensija New Yorko valstijoj, 
įplikantas privalo būti 65 me
ili amžiaus arba daugiau. Ku-

civili- 
kalba 
visas 
kuria

“Sei, Džianai! Sziadien pa
ėmei dei off szapoje tai turi 
sziadien laca tairn tai nulipk 
nuo poreziu ir kaman, horiop, 
turiu tau fain džiaba. Nusivilk 
kotą, užsimauk overalsus, 
džiompyk ant stepsu ir upsters 
ir beibu'kiu bedruimi, iszimik 
isz balkso kapinterio tulszis, 
nuneszkie in szailte ant jardo, 
iszklynyk fain ir papiksyk kas 
reikia aplink auza. Po tam in- 
dekie tulszis in baksa nuo oran- 
džiu, paimkie vilbari ir per ele 
nuei'kie in sekandhend sztora, 
ten brikliauze ant !kornerio,| 
penktam bloke, bet važiuokle 
strytu idant tave neresztytu 
palys. Kada gausi už tulszis 
kesz, džiompyk in lendre, pa
imk mano vest ir svederi, nu
pirk! e buezerneje kelis slaistus 
poitkczapsu, švara steiko ir 
liverwursto o sztore nupirk 
paipa del gazo, du baksukus

Beveik trys czvertys Ameri 
koniszku gyventoju padavė sa
vo nuomone jog vela iszrinkt 
prezidentą Roosevelta ant ket 
virto termino kaipo prezidentą 
Suv. Valstijų. Bet nekurie yr; 
tosios nuomones jog jeigu pre
zidentas sutiktu vela but prezi 
dentu tai jis butu neiszrinktas 
jeigu kare pasibaigtu da priesz 
rinkimus. Visi pripažysta Roo 
seveltui kad jis, per savo viesz- 
patavima tris kartus, padare 
gc”’Tt paredka ir dabar gerai 
valdo per szi kara.

Ii save užsilaikyti, Ir neprivalo 
.urėti giminiu, kurie gali ji už- 
aikyti, ir kurie pagal patvar
kymu New York Poor Law at
sakomi už jo užlaikyma.

Aplinkantas turi gyventi 
New Yorko valstijoje nors pen
kis metus isz devynių metu 
priesz padavimu aplikacijos

ir pa-
sku'tinis pietas paskirto laiko 
turi būti praleistas New Yorko 
valstijoj. Seni asmenys kurie 
ra įnamiai instaigu arba kurie 

del nesveikumo arba protinio 
trukumo privalo būti instaigo- 
se, negali gauti Senatvės Pen-

Moraliszka Kabala

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

VISOS TRYS 
KNYGUTES 

“SAULE’’ 
MAHANOY CITY. PA

Ka raszo p. Petras Brazaus
kas, isz Coaldale, Pa., — Pri- 
siuneziu tamistoms užmokesti 
už laikraszti “Saule,” kuri 
man labai patinka. Jau turiu 7(j 
metu ir jeigu da gyvensiu ii 
mirtis mane da ne ims, tai vis 
skaitysiu taji naudinga laik
raszti. Asz esmių vedės ir tu- 
i'iu penkis suims ir dvi tlukte- 
res, bet tame laike gyvenu su 
savo miela prisiegole.

Ponia A. Gorleskiene, Lynd
hurst, N. J., raszo: Meldžiu 
siausti laikraszti “Saule” del 
mano mylimos motinėlės, kuri 
lankėsi pas mane du metus ir 
turėjo puikes vakacijes pas 
savo dukreles bet be “Saules” 
negalėtu apsieiti,
kur tik keliauju ir 
venimas yra linksmas būdama 
tarp mano giminiu. Linkiu vi
siems savo pažystamiems labu 
dienu, lieku 'su pagarba, Jeva 
Uravicziene, isz Girardvilles, 
Pa.

Asz ja turiu 
mano gy-

Skalbimo Diena Ant Ainchitkos Salos

Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
Knygutes per paczta Pinigu* 
zalite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
bu Salamono Nose.

Tikriauses kabalas
Arba atidengimas paslap 
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.

Musu kareiviai, kurie randasi ant Amchitkos salos skal
bia savo drapanas vienatinėje skalbiamo j maszinoje, kuri 
randasi ant tosios salos. Jie skalbia ne tik Panedeliais bet 
kožna diena ir turi užtektinai darbo.

Tai buvo isz pat ryto, 
Badai ant Rožes stryto, 

Žiurau, bėga aniolai sargai, 
Sakau: ežia kas negerai.

Irkas buvo ? Per įnikti kau
lelius szndkino, 

Badai ir einiki grajino, 
Palicmonai užtiko, 
Ne vieno nepaliko.

Ir tuojaus paėmė ka nusiredia 
buvo,

Neibaigelei in nagus pakliuvo, 
In koza nugabeno, 

Kaip ponelius pasodino. 
Paskui gerai užsimokėjo, 
O katras pinigu neturėjo, 

Turėjo draugai jam parupyt, 
Kad tik Pozoje uetupet. 
Tame mieste paprastai, 
Tanikiai atsieina negerai, 

Žinoma kur tik susikuopina, 
Tai jau gana.

Kaip kipszai cypia, 
Kaip laukinei klykia, 

Nesenei teikia musztyne 
pasidarė, 

Kad dideli laruma padare. 
Kėdės ir stalai braszkejo, 
Stiklai ir guoges teszkejo, 

Vienas lenta pagriebė, 
Ir smarkiai su ja uždavė.

O kad lentoje vinis buvo, 
Tai labai skaudžiai užgavo, 
Vos ka tik nenudure suvis, 

Da prie gyvatos liko, 
Nenuclejo ant sykio.

* * *
Tai tau, isz Springsu naujiena, 
Mergina apsuko vaikina viena, 

Vaikinas paeziuotis norėjo, 
Ir jau du užsakai iszejo.

Pinigu merginai davė ant 
dreses,

Ba sake kad jau nepamesias, 
Mergina, pinigus paėmus, 

Kitaip apmislinus,
Norėjo iszrnnyti in kita miestą, 
Bet pas vaita likos nuvesta, 

Gavo ka norėjo, 
Bausmia užmokėjo,

Tokios tai naujienos ant szio 
'balto svieto, 

Neg'irdeti gero nieko.
* * *

Luzerneje vestuves atsi- 
provinejo, 

Ir vaikinas vienas atėjo, 
Pavieszino kaip reikėjo, 

Bet da kvaraibu. užsinorėjo.
Tiek to, kaip buvo,

Bet in nelaime pakliuvo, 
Taip bjauriai insiszblko, 

Jog aplaike nemažai kuloko.
Gali da tas jam pareiti, 

Kad isz svieto turės iszeiti,
O tai vis per savo durnysta, 1 

Per žveriszlka kvailysta;
Asz mislinu kad pasitaisys, 
In kur nereikia, tai nelys.

I Užduoti atlikia, Komandai 
i traukėsi per dumblą ir sniegą, 
'kada jie buvo pastebėti uikinin- 

Apžvalga sziu dienu knygų - Į ];uris (lave riksma Oreitll 
Stephen Pearce au0 kalau> .-e paste,bejo

artėjanti buri, kaimo szunes 
bego pirma, paskui vaikai su 
motinoms, kuriuos seke vyrai 
su apsiginklavusia palicija. 
Komanda turėjo pasiduoti, kad 
iszsaugoti vaikus ir moteres. 
Ju suėmimas šukele dideli pik
tumą Italijoj. Vieta kur juos 

(sugavo buvo uždrausta net ir 
l'beszaliniams ir karisziki virszi- 
ninlkai paskelbė kad szis žygis 
buvo “visapusiais nepasiseki
mas. ’ ’

Lapkriczio men., 1941 m. Ko
mandų būrys 'buvo iszsiunstas 

. padaryti insiveržima in Gen. 
Rommel namus Beda Littorijoj 
Sziaures Afri'koj. Per viesulą 
ir lietu jie galėjo pasislėpti; pa
galiau jie prislinko prie namu. 
Ju kapitonas pasibede iii duris 
ir kadangi jis prabilo Vokisz- 
kai, sargybinis tuoj juos inlei- 
do. Visas namas sukilo; vyrai 
bėginėjo szen ir ten; szuviai pa
sigirdo; szviesos užgeso. Kada 
krata padare Komandos rado, 
kad Gen. Rommel nebuvo na
mie. Bet 3 pulkininkai-leitenan- 
tai ir keli kareiviai buvo už- 
muszti.

Tarp suvienytu veiksmu, ligi 
sziol, buvo komandų užpuoli
mai ant Dieppe, St. Nazarre, 
Madagascar ir Sziaures Afri
koj. Nors Goeb'belsas isz j nokė 
szius “Indijonu” puolimus, jis 
ju bijo nes nežino'kada ir ka jie 
puls. Tas paveikia. Vokiecziu. 
upa neigiamai o užkariautiems 
žmoniems duoda vilties. Mažų
jų Tautu pasiryžimas nepasi
duoti yra sustiprintas kada jie 
žino, kad ateis diena kada kur 
nors Europos kontinente Suv. 
Tautos užduos smūgi, tiesiai in 
prieszo szirdi. Szie puolimai li
gi sziol, tiktai prisirengimai di
džiuliui žygiui visu suvienytu 
jegu. C.C/a.U.

Be jokio inspojimo, eskadri- ' 
le Britu szarvotu laiveliu pri
plaukė prie Vokiecziu užimto į 

Ruropos pakraszczio. Po durnu 
i'zydo priedanga, jie buvo nu
teisti nuo karinio laivo. Už ke
liu momentu, Komandų eska- 
Iriles pilnai apsiginlklavia insi- 
verže in krauta pasirengia da
ryti puolimus. Jie yra greiti, 
szlavinti ir gerai prisirengia 

Kovoti.
veže prie įkrauto netoli 
kad reikalui esant jie 
greitai iszplaukti. Irgi 
stovi Britu karaliszkas 
nas kuris saugoja Komandas. 
Virszui girdėti motorai R.A.F. 
(Royal Air Force).

Szimtai panasziu veikimu bu
vo sugalvota ir invykdinta nuo 
1940 m. Sujungtos Veikimu Ko
mandos (Combined Operations 
Command), po vice-admirolu 
Lord Louis Mountbatten vado
vybe. Tikroji istorija Britu Ko
mandų yra atpasakota nesenei 
iszleistoj knygoj “Combiner 
Operations”; paraszyta, be pa- 
siraszymo, vieno gerai žinomo 
Britu autoriaus.

Netik Armija, Laivynas ir 
Oro Jcga drauge iszsimokina 
kiekviena mažiausia dalykėli 
bet ir kiekvienas vyras, kuris 
dalyvauja sziuose užkllipimuo
se yra iszlavintas viename isz 
“Combined Operations Train
ing Centers.” Jis tenai iszmok- 
sta kaip kovoti prie bi kokiu 
aplinkybių. Ne tik Britu Ko
mandos bet ir tukstaneziai kitu 
nariu Allijantu jogu baigė pa- 
naszu lavinimosi sziose vietose. 
Kareiviai Kovojancziu Prancū
zu, Czeku, Lenku, Norvegu, 
Belgu ir Amerikiecziu, visi isz- 
lavinti kartu kovoti kaipo Ko
mandai.

“Susivienija Mes Pergale- 
sim” yra ju obalsis ir kiekvie
nas laikas lavinimo ir kariszko 
apmanstymo prie to siekia. Ka
reiviai yra lavinami būti jūrei
viais, jureiviai-kareiviais. Ka
rininkai ir kareiviai visi drau
gia lavinasi, kad iszmokti vie
nas 'kito darba ir gyvenimą.

Komando kovotojas iszmoks- 
ta vartoti visus kareivio gink
lus, tommy-gun, szautuva, an
ti-tank szautuva, three-inch 
mortar, nes jis turi mokėti var
toti tuos ginklus, kuriuos jam 
duoda. Jis turi mokėti kaip elg
tis invairiose vietose ir prie in- 
vaiiuu oro sanlygu ir tokiam 
darbui jis yra. prirengtas ku- 
niszkai ir protiniai. Kada pul
kai yra lavinami jie žygiuoja 
daugiau negu 60 myliu per 20 
valandų ir dar nesza su savim 
keliu dienu reikmenų. Koman
do kareivis gali gauti insaky- 
ma prisistatyti paradui per kė
lės valandas in vieta kuri ga
li būti už 100 mylių. Kaip jis 
pasiekia ta vieta yra jo daly-, 
kas bet jis turi prisistatyti nu
statytoj vietoj; paskirtam lai-J 
ke. Jis irgi turi žinoti kaip, 

(plaukti su sunkiu kroviniu, 
i kaip plaukti guminiuose lai ve
dliuose, kuriais jie priplaukia, 
jprie kraszto iszlipia isz subma-| 
rinu ir visa kita mokslą vande- 
'ninio karo.

Pirmas paraszutu puolimas 
linvyko Campagna, Italijoj. Pa- 
raszutistai nukrito netoli vau-j 
dens invados, kuri buvo skersai: 
'mažo upelio Tragino. Jie szi 

i L., u..,.. .......

Laivai, kurie juos pri
stovi, 

galėtu 
netoli
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:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 
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f1 

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Neužmirszkite Guodotini Sitai- i 

tytojai, atsilygint su prenumerata ui | 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- . 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 1 pasfata tllO j SUliaikillO ir tilteli ■ 
laikraszczin PASKUBINKITE f I » i d . I
SAULE pub. co. Mahanoy City, Pa. susprogdino kad niekas nega-

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.
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Su Kupriuku Atsitikimai
y^ZUATISZKAS miestas —•

Kasgar, prie Tartarijos ru- 
bežiaus, kitados buvo sultono 
sostapyle.

Tada tai tame mieste gyveno 
neturtingas kriauczius, kuris 
vienok su adatelia tiek uždirbo, 
kad sziaip-taip su paczia maiti
nosi.

Viena diena buvo labai užim
tas darbu, kad tame iszgirdo 
ant ulyczios linksma su bu'bne- 
liu dainele. Dirstelėjo per Įau
ga isz savo grinczios ir paregė
jo maža kupriuką, kuris tai]) 
linksmai dainuoja. Kas tik in ji 
žiurėjo, už szonu nusitveria 
juokėsi.

Ant galo sodo kupriukas prie 
kriaucziaus namelio ir pradė
jo szposus varinėti, Ikad kriau- 
cziui ne tik darbas sekesi bet ir 
laikas greicziaus bego. Uždare 
per tai duris ir pamislijo, kad 
pati labai džiaugtųsi jeigu ma
tytu ir girdėtu jo dainelias ir 
szposus. Nuėjo prie jo ir tarė:

— Klausyk, mano tu kūp
rink, jeigu turi laiko, tai eik 
szen ipas mane in grinczia ant 
vakarienes.

Kupriukas tiko ir pasiszoki- 
nedamas nuėjo su kriauczium 
in vidų, kur rado prirengta sta
lą, ant kurio stovėjo puikiai pa
gamintos žuvys. Sėdo prie sta
lo ir godžiai valgė, provinda- 
mas visokius juokus; kas-žin 
isz kur jam ir ėmėsi tie visi 
szposai, kad kriauczius su sa- 
,vo paczia negalėjo dasilaikyt 
nuo juoko.

Kupriukas kad ir juokino bet 
valgo godžiai nes buvo labai 
iszalkes; kad sztai atsitinka ne- 
gi'liukis del kupriuko: užsprin
go su žuvies aszaka ir neilgai 
trukus puolė ant žemes ir atli
ko...

Kriauczius su paczia priszo- 
ko su ipagialba bet visi ju pasi
stengimai buvo dovanai — ne- 
bagelis neatsi kvotėjo.

Kriauczius baisiai persigan
do O kada pamisimo kokius tu
rės isz' to žygius, tarė iii paczia:

— Nepažinstame to kupriu
ko, isz kur ir kaip vadinasi... 
Pats ji pasikvieeziau in savo 
narna o kada rytoj ras ji negy
va, tai visa kalte puls ant mus 
nes sakys kad asz ji užmusziau 
ir mane nekata pakars...

Pati su juom drauge verke. 
Vienok reikėjo ka nors apmis- 
lyt; rodavijosi apie tai kokiu 
budu negyvėli isz namu prasza- 
lint.

Ant galo kriaueziui atėjo ge
ra mislis.

— Ten, gale miesto — tarė 
jis, — gyvena daktaras. Jis ne 
yra Muzulmonas bet Žydas. 
Pas ji nuneszime kupriuką ir 
pasakysime kad tai ligonis. 
Kada tarnaite atidarys duris, 
liepsime kad ji pasakytu savo 
ponui jog atneszem ligoni; kaip 
ji nueis pas savo poną, mes pa
liksime negyvėli o patys bėgsi
me.

Po tai sutareziai, kriauczius 
eme negyvėli už galvos o pati 
paeine ji už kojų o kad buvo 
tamsi naktis, nunesze in namus 
daktaro — Žydo. Pabaladojo; 
tarnaite duris atidarė ir pa
klausė ko jie reikalauja.

Kriauczius davė jai in ranka 
sidabrini pinigą ir tarė:

— Paduokie ta pinigą dakta
rui ir pasakyk kad mes atnesze- 
me labai bloga ligoni kuriam 
yra reikalinga greita pagialba.

Vos tarnaite atsitraukė, jie

du nunesze kupriuką ant trepu 
augsztyn, pasodino ant pasku
tinio augszto trepo ir patys na
mon pabėgo.

Daktaras, isžklauses tarnai
te, kogreicziaiisia bego prie li
gonio o kad buvo laibai tamsu, 
nematė sedinezio negyvėlio ir 
tai]) drucziai su koja davė kad 
kupriukas nuo trepu žemyn net i 
nusiragožiavo.

— Duokie szen žiburi! — pa
szauke daktaras ant tarnaites. 
O kada žiburi atnesze, paregė
jo su didele baime kad ligonis 
jau buvo negyvas. Daktaras 
mislino kad ligonis nuo puoli
mo žemyn t repais numirė. Ne- 
vilkydamas, liepe greitai duris 
nuo ulyczios uždaryti, kada jau 
buvo negyvėli in vidų insiiie- 
szes idant niekas isz pracigiu 
nepamatytu 'kas pasidarė. Da
bar isz rupesties tarė:

— Tikrhai Ikorba Devo! Ka 
asz geibesnio padarkei! Ai vai! 
kas manim iszlosos isz tam 
erghelius!... Ne irha ka sakyt, ■O v z
asz jam užmuszk; u j, kad asz 
jam nebūtai su koja paspirhk, 
nebūt jam parhpulk o kad ne 
butu parhpolis, jam but būvis 
gyvus. Kas dabarh su manim 
bus? Keip ateja in mano namus 
rhas negyvėlis, nuves man pas 
sudžius irh saikis, kad asz už- 
muszei. Ai viii! giszedek! Tu 
Maižeszis, pamatyk pas man!...

Bet pati, Bežadindama vil
ties, davė jam tokia rodą:

— Arli tu žinei ka, Chaimke, 
anam pus musu namus stovi ki
tam namei, ant kurhem no mus 
stogei gali parhlipti. Tam sto- 
gei Įeksztus, nuneszim tam ne
gyvėlis ant tam stogei irh perh 
kaminus palai s im .

— Taip, taip! —pritarė jai 
Chaimke — gerhausiai nune
szim jam.

Tuojaus padare, kaip susi
tarė: negyvėli nunesze leksz- 
tais stogais, pariszo virve už 
pažastų ir pamaži per kamina 
nuleido.

Tas namas buvo faktoriaus. 
Faktoris ta diena buvo ant ko
kios tai zobovos ir gana vėlai 
sugryžo namon.

Kada in stuba inejo, patemi- 
jo nuo žiburio szviesos, kad ka
mine kas tokis stovi. Isz pra
džių persigando bet kada ar- 
cziaus priėjo, tikrai dažinojo, 
kad tai žmogus stovi. Laikyda- 
mas už vagi, stvėrė už skverno 
ir patraukė szaukdamas:

— Palauk tu vagie! Paminė
si tu mano rankas! — ir taip 
drucziai patraukė jog tas po jo 
kojų nusiragožiavo.

Kada ant žemes kupriukas 
gulėjo, pradėjo su kojoms ne- 
gygveli spardyt, jog net pailso. 
Bet ka? Nusistebėjo, kada be
spaudant negyvėlis nekrutėjo. 
Nubėgo kogreieziausia van
dens ir pradėjo liet bet nieką 
ncgialbejo — nekruta.

Jo piktumas persimainė in 
didele baime.

— Na, ka asz geresnio pada
riau?! — paszauke, — užmu
sziau žmogų! O nelaime mano! 
visi sakis kad asz razibaininkas. 
Tegul Dievas mane apgina, jau 
dabar po manim ! O tu prakeik
tas kupry! Ka asz dabar isz ta
vo priežasties turėsiu nukenst!

Neilgai mislydamas, nune- 
sze negyvėli ant kitos puses 
ulyczios ir pristatė prie vieno 
kremo duriu o pats greitai at
sitolinęs nubėgo namon.

Palicijantas liepe kelt kup-jdi 
liukui bet tasai nekrutėjo ir pa- i tarė: 
tyre, kad yra negyvas.

— Kas tai yra ?—suszuko ve
la palicijantas, griebė kupeziu 
už rankos ir nuvedė pas sudžia. 
Slidžia prisakė inmest kupeziu

Ta paczia naikti, turtingas 
; kupezius — Krikszczioniszkas 
I svetine pas save 'kelis savo 
1 prietelius. Po ilgam vieszcji- 
mui, szvintant, pradėjo svecziai 
skirstytis. Kupezius buvo isz 
visu blaiviausiu, nuyede viena 
apgirtusi prieteli iii jo namus.jin kalėjimu. Paskui atnesze ir 

mpriuka pas sudžia.
Kupezius isz pradžių nežino-;

jo kas su juom pasidaro bet po • kuris užmusze Muzulmona. 
valiai atsikvotejo.

Kada sudžia negyvėli apžiu
rėjo ir pats kupezius pamate,

-.r, ■■

Gryždamas ėjo pro tais du-j k 
ris, prie kuriu stovėjo kupriu
kas ir su koja pakliudė. Tas 
puldamas, rodos norėjo kup- 
cziui isz užpakalio nustvert.

Kupezius mislijo kad tai ko
kis naktinis užpuola todėl rože 
su kumszczia griuvaneziam 
tai]) smarkiai, jog kupriulkas 
szale jo gulėjo negyvas.

-r- Vagis! vagis! — reke nuo
latos muszdamas Ikup'czius. j — Gerai tau kalbėt; tavo

Ant kupeziaus riksmo sube- prieszininkas negyvas, gali mė
go sargai ir tuojaus pažino kad luot, kai]) nori. Svarbus tai da
tai Krikszczionis Muzulmona 
musza.

— Kaip drysti! — suriko sar
gai,— tai]) daužyt Muzulmona®

— Asz ji muszu savo-apgyni- 
me, — atsake kupezius. — Juk 
tai vagis ir užpuola kuris mane 
isz užpakalio užklupo...

palengvintu delei to, kad už
pultas isz paszaliu turėjo gin
tis. Bet sudžia nenorėjo ne

dykas, nenoriu imtie ant savo 
galvos, veluk perstatysiu sulto
nui: tegul apsudys pagal savo 
norą.

Sudžia nuėjo pas sultoną ir 
apie viską papasakojo.

— Ar tikrai Muzulmonas yra 
užmusztas? — paklausė. O ka-

ADMIROLAS
WM. F. HALSEY

Wm. F. Halsey, yra vienas 
isz Laivyno penkių pilno laip
snio admirolu ir Sekretoriaus 
Knox vadinamas “vienas isz 
keliu žymiu laivyno vadu isto
rijoj.” Kada jis buvo paskir
tas admirolu, jo gimtinis mies
tas, Elizabeth, New Jersey, tin
kamai ta garbe paminėjo.

Pirmame pasauliniame kare, 
Halsey priklausė prie naikin
tuvu jėgos Queenstown Airijoj, 
Jis atsižymėjo “svarbiame ir 
pavojingame darbe patruliuoti 
juras arba mares, kurios buvo 
užpuldinėtos prieszu submari- 
nais ir minoms, jis lydėjo ir 
saugojo labai svarbius konvo
jus vyru ir reikmenų, ir buvo 
apdovanotas Garbingu Meda
liu (Distinguished Service Me
dai].”
Kaipo vaikas, Admirolas Hal

sey lanke privatine mokykla 
Elizabethe. Instojo i n Anna-Į 
polis Naval Academy 1900m. 
Vėliau jis tarnavo ant naikintu
vu, dar vėliau prisidėjo prie 
Annapolis Naval Academy eg- 
zekutyvos tarybos. 60 metu 
amžiaus, jis musu vyriauses 
admirolas jurose. Puikios nuo
taikos, 'žilplaukis, laive jis ne
reikalauja kad jo vyrai užlai
kytu sunkias regulacijas tik

jeigu jos reikalingos karo pa
stangai. Jis jiems pavėlina dė
vėti “khaki” pietų laike ir jis 
pats taip daro.

Jo pirma role dabartiniame 
kare buvo kaipo darbu jegu 
komandicrius prie lėktuvu ne- 
sziotojo Pacifike. Jis tiki, kad 
lėktuvu nesziotojai yra svar
biausias ofensyvo juru ginklas, 
bet kad karo laivas vis neisz- 
pasakytai svarbus. Kaipo la
kūnas ir jūreivis, jis ypatingai 
tinkamas szios ruszies kovoms. 
“Vyras, kuris kontroliuoja ar
ba valdo jūres” jis sake, “lai
mes kara. Asz esu oro vyras.”

Priesz kiek laiko, jieszkoda- 
mas audru, pasislėpimui nuo 
prieszo ir su reidija nutildyta 
Admirolas paėmė jo vyrus lyg 
szirnta myliu. Nuo Marshall ir 
Gilbert Salų. Tada jo lėktu
vai paežiu laiku atakavo arba 
užpuolė szeszes salas, 16 
Japonu laivu sunaikinti, daug 
lėktuvu arba eroplanu, kuro 
tanku ir oro stoeziu. Tik 11 
musu bombonesziu žuvo ir du 
laivai sužaloti. Prez. Roose- 
veltas teike Admirolui Halsey 
garbinga medali už szi manev
rą.

Admirolo žodžiais: “Mums 
pasiseka del to, kad mes lau
žome visas tradicijines tai
sykles laivyninio karo. Mes 
niekad nedarome kas nuo mus 
tikėtasi. Ales tiesiog skrenda

i sudžia patvirtino, sultonas nekaltas, — reke faktorius, — šakojo. Tame prieina senas ci- 
: | asz pažinau ta kupriuką; yra ridikas, puolė in kojas sultonui

— Del to-gi eikie ir pildyk tai tas pats, kuri pastaeziau ir tarė:
'savo dinsta; susimylejimo ne- prie bromo. Gana, kad jau vie- — Szviesiauses sultone, rei- 
' gali apturet, kad užmuszei Mu- na nužudžiau, už ka save apkal- ketu dažinot, ar tas kupriukas 
zulmona. Įtinu, dabar isz mano priežas- tikrai užspringo?

Už adynos jau kartuves buvo ties turėtu kitas numirt. Slidžia Tai pasakęs, eme negyvėli 
■ liepe kupeziu paleist o pakart ant keliu, pražiodino ir po il- 
J faktorių kuris pats save apsi- gam jeszlkojimui gerkleje pa- 

jog bus pakartas Kriikszczionis, skunde. Budelis pildė sudžios1szauke su juoku:

gatavos o apgarsintojai szau- 
ke vaikszcziodami po ulyczias,

] trišakyma bet da nespėjo užde-1 Tas kupriukas keturi
i Žmones spaudėsi prie kartu- tie ant kalcio virve, kad vela da-1 kartus numirė. Pirmiausia pas 
viii, prie kuriu negyvas kup
riukas gulėjo. Sudžia ir budelis 
jau buvo ateja — nepoilgam 
atvedė ir Krikszczioni kupeziu. 
Sudžia da kart liepe viroka ap
gausint o tuom laik budelis už
dėjo jam ant kaklo virve.

Tame davėsi girdot balsas:
— Sustokite! sustokite! — ir 

spaudėsi per žmones faktorius. 
— Tasai žmogus yra nekaltas. 
Asz užmusziau kupriuką nes 
jis per kamina inlindo in mano 
narna, kad apvogt.

Laike kada faktoris sudžiui 
papasakojo apie savo kalte, bu
delis laike kupeziu už peties.

— Tasai Krikszczionis yra

vesi girdėt isz mynios balsas: Įkriaucziu užspringo, paskui
— Sustokite! sustokite! Tam pas Žydą sprandą nusisuko, ve- 

žmogei nekaltus. Asz tam kup- la pas faktorių kaili gavo isz- 
riUkus no trhepei nustūmei irh pert o ant galo kupezius ketino 
jam sprhaiidei nusisuk! Uj vai! ji dahaigt o vienok duodu žo- 
As kaltus !...

Do tu žodžiu. Žydas prisiar
tino prie sudžios, viską papasa- re sultonas, — ir jeigu in mene- 
kojo:lkaip ji tarnaite paszaulke, si pristatyti man ji gyva, tada 
kaip patamsiai bego trepais ir ne tiktai liksi mano locnu dalk- 
kaip netyczia nuo trepu nustu- tarų, bet da ir apturėsi daug
me.

— As tai padarhei, — kalbė
jo Žydas, — as esi kaltus: su 
virhve perh kaminus nulaidai 
in faktorhiaus namus, tikėda
mas, kad jam grheicziaus sul
tonus ajlais kaltybus ne keip 
man; bet tegul mane Devas

di kad jis da nėra mires!
— Jeigu sakai teisybe, — ta-

dovanu.
Uiruliikas iszeme isz kupriu- 

' ko gerkles didele aszaka ant 
kurios buvo užspringęs. Paskui 
iszeme isz kiszeniaus dėžutė ir 
inhere in uosi kupriukui dulke
liu. Sztai negyvėlis nusieziau- 
dejo pora įkartu, paszoko nuo

me in prieszo baterijos ugnia 
džiaunamus ginklus. Alus ma
to lėktuvai ant žemes. Bet ka 
mes darome, mes labai greitai 
darome.”

Priesz kiek laiko, Halsey ap
lanke Guadalcanal Solomonu 
Salose, matyti musu pastangas 
priesz Japonus ir daug myliu 
pekszczias keliavo per tanku
mynus. Jis gyre musu Kariuo
menes, Laivyno ir Marinu leJk- 
tuvus tenai. “Puikiausias bu
ris žmonių.”

Lapkriczio [Nov.] 13 d. pra
sidėjo trijų dienu kova tarp 
Amerikos ir Japonu laivu Pie
tų Pacifike, kuri užsibaigė su 
didele pergale musu Laivynui. 
Admirolas Nimitz, vyriausias 
komandierius Pacifiko Laivy
no davė Admirolui pilna kredi
tą už pasisekimu. Sekretorius 
Knox siuntė pasveikinimus a- 
biems vyrams Nimitz ir Hal
sey. Halsey sekamai atsake: 
“Gavau jusu malonu praneszi- 
ma. Dėkoju. Perdaviau jusu 
pasveikinimus narsiems vy
rams, kurie taip atsidavusiai 
kovojo. Tarpe Laivyno, Ka
riuomenes ir Marinu Korpuso 
nėra jokio skirtumo Pietų Pa
cifike. Visi suvienyti tarnauja 
Suv. Valstijoms. Su pasidi
džiavimu asz priimu szia gar
be Musu vyrams.”

—C.C.F.A.U.

Sudeda Savo Trokus Ant Kares Lauko

szergszti, kad save gelbėtai ki
to smerhczia!

Iszgirdes tai sudžia tarė:
— Jeigu sultonas nenorėjo 

dovanot Krikszczioniui, tai 
kaip gali Žydui praleist. — Ei, 
budeli, stverk Žydą!

Budelis paleido faktorių o 
uždėjo virve Žydui ant kaklo.

Laike Žydo riksmo, kad ne
baltai turi mirt, atbėga kriau
czius, kada Žydą budelis ren
gėsi tempt ir paszauke:

— Dovanokite Žydui gyvas- 
:i, jis nekaltas. Gali but jog jis 
kupriuką nustūmė nuo trepu 
bet jis jau ne'buvo gyvu. Asz 
pasodinau ten negyvėli, idant 
iszsisaugot paežiam nuo to, 
nes mano name numirė... To
jaus papasakojo sudžiui, kaip 

jis ipaprasze ta kupriuką ant 
vakarienes ir kaip tasai besi
juokdamas užspringo.

— Ar turi ant to liudininkus? 
— paklausė sudžia.

Kada kriauczius atsake jog 
;ik jis ir jo pati tada sėdėjo prie 
vakarienes, sudžia tare vela:

— Gaila man tavęs; gal ne
esi kaltu, vienok turi kabot. — 
Budeli, paleisk Žydą o imlkie 
eriaueziu!

— Jeigu del jusu mano pri- 
siega ne yra iszsiteisinimu, — 
paszauke kriauczius, — ir jei
gu isz tos priežasties ka tik tri
jų nekaltai 'būtumėt pakoria, 
tai atsiduodu ant Dievo valios. 
Kalbėjau teisingai ir nekaltai 
todėl nebijau numirt.

Budelis lauke ant prisakymo.
Tuom laik lauke sudžia ant 

siuntinio kuri buvo iszsiuntes 
pas sultoną su tuo reikalu; o 
kada parėjo, tarė:

— Vardan szviosiausio sulto
no susilai'kykit! Vakar sulto
nui prapuolė kuprotas szposi- 
ninkas, kuris ji visados links
mino. Sultonas prisakė Ikad da 
norėtu nors ir negyva, pamatyt 
ji o po draug ir tuos visus kal
tininkus. Tada sudžia su kriau
czium, Žydu, faktorium ir kup
eziu nusidavė in palociu, kur 
nunesze bude1!is ir kupriuką. 
Didele myne žmonių bego pas
kui juos. Kada sultonas iszejas 
laukan pamate negyva kupriu
ką, paszauke:

— Isz tiesu! Tai yra mano pa- 
linksmintojas! Vakar buvo ap
girtos, tai pabėgo isz palociaus. 
O kad butu veluk visi pražuvia% 
kad tik tas butu gyvas!

žemes ir pora szposu padare.
Didelis džiaugsmas kilo tarp 

visu; sultonas visus kaltinin
kus gausiai apdovanojas atlei
do; cirulika priėmė in savo pa
lociu už daktara ir visa ta atsi
tikima liepe paraszyt in knyga 
pasakų.

Sziame pavojingam, laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes. , >
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Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Netobulas Žmogas, Po 
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Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
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Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS

Amerikoniszki kareiviai gali sudėti savo trokus ne tik Amerikoje bet juos sudeda ir 
ant kares lauko. Kada laivas atgabena dalis tuju troku tai kareiviai juos sudeda taip kaip 
fabrike.

Paskui pasiklausė sudžiaus, 
katras tikrai yra žudintojum?

Czia sudžia apie viską papa-

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.
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Žinios Vietines Isz Amerikos MOTERE UZ ARKLĮ

1 >— Petnyczioj pripuola Szv. 
Barnabo, Apasztalo.
>: — Sukatoje pripuola pas
ninkas. Nedelioje Sekmines.

-—■ Nedelioje pripuola Szv. 
Antano isz Padvos.

— Nedelioje likos suriszti 
mazgu moterystes pana Mare, 
duktė Mares Bleizgienes, 916 
E. Pine uly., su Seržantu Bur
ke, 703 E. Centre uly., per vi
karu Kun. St. Venslauska, Szv. 
Juozapo bažnyczioje. Vestuves 
atsibuvo pas nuotakos motina.

— Bankai prasergsti ap
linkinius 'biznierius kad apga
vikai platina neteisingus ban
kinius czekius. Todėl nuo ne- 
pažinstamu žmonių nepriimki
te czekius.

— Nedelioje likos iszve'žta 
in Locust Mountain ligonbutc, 
Shenandoryje, ant gydymo, 
Rože Abraczinskione, motina 
ponios Mares Grineviczienes.

—- Utarninke Skulkino Mo
terių Draugiszkas Kliubas lai
ke savo mėnesini susirinkimą 
Elks svetainėje, ant kurio su
važiavo daugelis nariu isz viso 
pavieto. Ateinantis susirinki- 
toas bus laikomas Elks svetai
nėje, Shenandoryje, 13 d. Lie
pos.
' M Panedelyje pripuola tau- 
'tiszkas apvaikszcziojimas >gi- 
piimo musu Amerikoniszkos 
Vėliavos, arba Flag Day, kuria 
Visi privalome guodoti ir gerb
ti nes ji ženklina laisve ir lygy
be.

1 ■—• Mikolas Vasylinin, 29 
metu', nuo W. South uly., pasi
korė Selinsgrove, ligonbuteje 
kur radosi per koki tai laika 
ant gydymo. Lavona surado 
kabanti ant medžio szakos.

SUDŽIA TURI TIESA

Jeigu Vyras Nematytu 
Patogios Moteres Tai 
Butu Neregys Ar Serga

Baltimore, Md. — Sudžia Ro
nald Vandergrift ana diena isz- 
dave szitoki nusprendimą: 
“Vyras, kuris nemato ar neno
ri matyt praeinanezios pato
gios moterėles, serga neregioj 
liga ir j 
jautimu."

Mrs. Hilda Slatter užvede 
teismą priesz savo vyra užme- 
tinedama jam buk važiuodami 
trūky j jis baisei flirtavo su pa
togia mergina kuri sėdėjo arti 
ju ir už tai geidžia nuo jo per
siskyrimo.

Ant galo pridūrė: “Nematau 
tame nieko pikto, jeigu žmogus 
nusiszypsoja in puiku veideli 
moteres, juk ir asz dabar in ta
ve szypsojuosiu, patogi Hilda, 
o tame nieko blogo nematau 
nors ir tu in mane saldžiai 
szypsojiesi.”

Sudžia persiskyrimo Hildai 
nedave ir paliepė porelei eiti 
namo, ka jie su mielu noru pa 
dare. Motere padėkavoj o su- 
džiui už gera rodą, prižadėda
ma taipgi iszpildyti sudžiaus 
rodą, bet ka ant to pasakys jos 
vyras?

Arklys Naudingesnis 
Už Motere; Apmainė 

Ja Ant Arklio

In Studentus Kurie 
Užbaigė Auksztesnius 

Mokslus

Thermopolis, Wyo. — James 
Marston sziadien apmanstineja 
savo kvailybe kalėjime, kuria
me iszsedes septynis menesius 
už apmainyma savo pacziules 
ant arklio. Marston atėjo pas 
savo kaimyną pažiūrėti naujo 
arklio kuri kaimynas taja die 
na buvo pirkęs ant jomarko ir 

i taip jam patiko tas arklys kad 
: “Ar ži

nai ka, kaimyne? Tas arklys 
man daugiau prisiduotu ne 
kaip mano pati. Ar nemainytu- 
mei ji už mano paezia?

Po ilgam derėjimui kaimynas 
sutiko nes senei turėjo aki ant 
James paezios nes ji buvo jau
na ir patogi ir turėjo tik 28 
metus amžiaus o James jau bu
vo be pajiegu ir apie 54 metu 
todėl jam nelabai rūpėjo jauna 
pacziule.

Kaimynai, apie tai dagirde, 
pranesze valdžiai, kuri James 
uždare kalėjime. Dabar jis ne
turi ne paezios ne arklio. James 
po tam iszvažiavo paimdamas 
savo drauge su tuom pat ark
liu in svetima szalele ir lyg 
sziai dienai palicija j u nesuran
da.

“ ROBEP.T M. HUTCHINS
neturi savyje jokiu pa-, , . , .,, ipaszauke m kaimyną:

Nužudė Sesere Kad Ji
Nuolatos Verke

Pasipjovė Kad
Negalėjo Iszsimaityt

Frackville, Pa. — Ateinan- 
czia sanvaite czionais atsibus 
seimas ugnaigesiu isz szeszin 
pavietu. Daugelis ugnagosiu 
pribus ant tojo susirinkimo ir 
laikys parodas kožna diena.

Paskirstymo Ženkleliai 
Bus Naudojami Sziose 

» Dienose

Star Lake, Wis. — Kokia tai 
Mrs. Stella Franckey, negalė
dama nukensti savo sesers nuo
latinio verksmo, kelis kartus 
kerszino jai kad jeigu nepa
liaus verkti tai ja užmusz. Se
suo atsake kad nepaliaus verk
ti nes jai nubodo gyvenimas. 
Stella pagriebė revolveri isz 
stalcziaus ir szove in savo 32 
metu sesere du kartus, užmusz- 
dama ja ant vietos. Žadintoja 
pati pasidavė in rankas palici- 
jos.

Verplanck, N. Y. — Augus
tas Martens, 72 metu žmogelis, 
kuris gyveno bakūžėlėje pats 
vienas, likos surastas negyvas, 
su perpjauta gerkle. Szale la
vono palicijantas surado laisz 
keli paraszyta per savžudinto- 
ju szitaip: “Asz negalėjau isz
simaityt isz paskirtu ženkleliu 
del maisto, Man neužteko tiek, 
kiek valdžia man paskyrė pirk
ti.” ’

Jeszko Savo Motinos
Po 60 Metu

Gerai Padare, Dabar 
Vyras Turi Ramybe

Ateinanti gentkarte szia
dien užima vietas kaip mano 
užėmė praeityje. Musu protė
viai davė mums kares ir mes 
atiduodame taisės kares, da 
baisesnes ne kaip praeityje, 
kuri permainys musu būda 
gyvenimo. Jeigu praėjusi 
gentkarte negalėjo apmal- 
szyti kariszka dievaiti, tai 
dabar yra musu užduotis tai 
padaryt. Daugelis isz musu 
vyruku kaipo ir merginu in- 
žengs in kariszkas glitas ko
voti už laisve ir norints už
baigs tik augsztesnius moks
lus bet bus tinkami ant kovo
jimo priesz tolimesnes kares. 
Bet ir po karei tasai mokslas

prisiduos ant užlaikymo mu
su laisves. Negali užlaikyti 
laisves ir negali jos naudoti, 
jeigu nežinai kas tai yra toji 
laisve ir ka su ja daryti. Tik 
apszvieta gali tave apszvies
ti. Be apszvietos netiksi nie
kur o su apszvieta gali per
mainyti svietą ant geresnio 
ir iszkelti žmogų ant augsz- 
cziausio laipsnio. Tavo dalis 
iszlaimejimo kares yra tai tik 
pradžia kokia tavo užduotis 
reikalauja sziadien. Po karei 
turi apsvarstyt ir stengtis 
kad aplaikytumei gera isz- 
auklejima ir mokslą nes tik 
per mokslą tauta ir sklypas 
pasikelia augsztyn ir užlaiko 
savo laisve.

Robert M. Hutchins, 
Prez. Chicagos Universiteto

Ilgiausia Pravarde 
Amerikoje

Nogales, Arizona. — Kada 
tūlas Graikas stojo sude kad 
permainyti savo pravarde ant 
trumpesnes, sudžia jo užklau
sė kodėl jis geidžia permainyt 
pravarde ii’ ar turi tame gera 
priežastį, žmogelis jam 'atsake 
pamėginti isztarti jo pravarde 
o tada pats persitikrins ar ta
me turi gera priežjasti Sudžia 
užlklause kaip vadinasi ant ko

atsiliepe: ‘Antonio Paptheodo- 
r o k o u m o i u n t o u r o gi ana’k opu o - - 
los, ir nori ja permainyt ant 
Tony Chamos.”

Aiszkindamas sudžiui, del 
ko visi Grekai turi tokias 
ilgas pravardes, sake jis kad 
Graiku paprotis yra pridėt 
jirie savo vaiko pravardes 
mirusiu nariu szeimynos ant 
juju atminties. Sudžia norin
gai perinaine pravarde, saky
damas, kad su tokia .sunkeny
be niekur netiktu.

LIETUVOS IR
KARINES FILMOS!

BŪTINAI MATYKITE GRA
ŽIĄJA LIETUVA JOS NA-

TURALESE SPALVOSE, 
AMERIKOS GYVENIMĄ
IR KARO KRUTAMUS 

PAVEIKSLUS

Rodomi Amerikos, Afrikos, 
Azijos, Australijos, Europos 
Atlanto ir Pacifiko Karo fron
tai. Rodomi jusu sūnūs Ame
rikos ir Allijantu kariuomenė
se; sziandienos karo baisi ug
nis Solomonu Salose ir Sziau- 
res Afrikoj; matysite kaip Al- 
lijantai bombarduoja Vokieti
ja ir jos užimtąsias žemes. Ro
domos žiaurios kovos Rusijoj. 
Matykite laivu skendimus, or

laiviu kritimus, miestu degimą, 
tanku ilgui ir armotu baisumą! 
Taipgi rodoma kaip Lietuviai 
“New Yoik at War” parodoje 
žygiuoja su savo vėliavomis ir 
tautiniais Lietuviu kostiumais. 
Gražiosios Lietuvos spalvoti 
paveikslai visus žavi ir atgai
vina jausmus. Perstatimas ro
do per 3 valandas laiko. Rodys 
p. Kazys Motuzas, aiszkina p. 
Jonas Valaitis.

HAZLETON, PA.-=-Birželio 11 d., , 
7:30 valanda vakare, West Hazleton 
Borough Building.

FRACKVILLE, PA.—Vasaiczio sa
loj, Birželio-June 12 d., 7:30 vai. vak.

SHENANDOAH, PA.—Birželio 17 
ir 18 d., 7 valanda vakare, Maher’s 
Hali, 127-129 N. Main St.

COALDALE, PA.—Szv. Jono Liet, 
par. salėj, 225 W. Phillip St., Birželio 
19 d., 7:30 valanda vakare.

MAIZEVILLE, GILBERTON, PA. 
—Szv. Liudviko par salėj, Birželio 20,

2 valanda popiet.
Norintieji surengti filmu (Kru

tamu j u Paveikslu) rodymą, kreipki
tės in: Jonas Valaitis, 179 S. 2-nd St., 
Brooklyn, N. Y. i

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

k FEW OF THE WEAPONS 
AND MATERIALS THAT

HELPS
TO BUILD 24 HOURS A DAY

Del mėsos, tauku, aliejaus ir 
sūrio: — Raudoni ženkleliai su 
litara J ir K, knygutėje nr. 2, 
dabar yra geri bet pasibaigs 30 
d. Birželio. L ženkleliai yra ge
ri nuo Birželio 6 d., M ženkle
liai prasidės Birželio 13 d., ir N 
ženkleliai prasideda 20 d. Bir
želio bet visi pasibaigs pusiau
naktyje 30 d. Birželio.

Maistas bleszinese:.— Mėly
ni ženkleliai G, H ir J, nr. 2 
knygutėje, pasibaigė 7 d. Bir
želio. Mėlyni ženkleliai K, L ir 
M yra dabar geri bet pasibaigs 
7 d. Liepos.
! Kavos: — Ženklelis nr. 24, 
knygutėje nr. 1, yra dabar ge
rais del svaro kavos ir baigsis 
30 d. Birželio.

Cukraus: — Ženklelis nr. 13, 
knygutėje nr. 1, yra geras del 
penkių svaru cukraus bet baig
sis 15 d. Rugpjuczio.

Gazolino: — Ženklelis nr. 5, 
knygutėje A, yra geras del tri
jų galonu gazolino iki 21 d. 
Liepos.

Czeveryku: — Ženklelis nr. 
17, knygutėje nr. 1, yra geras 
!del poros czeveryku iki 15 d. 
Birželio. Ženklelis nr. 18 bus 
geras del poros czeveryku pra
sidedant 16 d. Birželio.

Claremont, N. Y. — Negalė
dama atprasti nuo nuolatinio 
keiksmo ant savo vyro ir jam 
dagrisdama visokiais budais, 
Mrs. Mona Pearson nutarė ta 
viską užbaigti per atemima sau 
gyvasties iszgerdama truciz- 
nos. Priesz mirti ligonbuteje 
pasakė: “Keikiau savo vyra 
kožna diena be mažiausios prie
žasties. Norėjau nuo to atpras
ti bet negalėjau dabar mirsztu 
užganadinta kad jis turės ra
mybe.”

Rado $500 Fortapijono 
Kojoje

Canton, N. J. — Nesenei nu
sižudė czionais James Corney, 
isz rupesezio netekimo paezios. 
Neturėdamas jokiu giminiu, vi
si naminei rakandai buvo par
duodami ant licitacijos. Tarpe 
kitu daigtu radosi senas forta- 
pijonas kuri nupirko velionio 
kaimynas už 10 doleriu. O kad 
fortapijona negalėjo iszneszti 
per siauras duris, atsuko kojas 
isz kuriu iszpuole keliolika 
pundeliu bumaszku — isz viso 
buvo paslėpta 500 doleriu. — 
Gerai papelnijo kaimynas.

New York — Danielius Gate- 
son, turtingas biznierius isz 
Peoria, Ill., kuris turi 74 metus, 
atvažiavo in czionais jeszkoti 
pedsakiu savo tikros motinos' 
ir dažinoti savo tikra pravarde' 
nes j o . motina dingo da prieszį 
60 metu, palikdama ji kastel- 
gardeje kada jie atvažiavo in j 
Amerika isz Anglijos. Virszi- 
ninkai, nesulaukdami motinos, 
atidavė ji pas gerus žmones ant 
iszauginimo ir nuo tojo laiko 
Danielius nemate savo motinos.

Kūdikis Mirė, Atgai
vintas Vela In 8 

Minutas

Chicago, Ill. — Mabel Rob
erts, keturiu metu mergaite, 
ana diena apleido General Li-| 
gonbute gyva, kuria daktarai 
adgaivino nuo smert o kuri bu
vo mirus per ketures minutas. j

Laike operacijos, mergaites 
szirdis buvo sustojus plakti ir 
kiti ženklai parode kad mergai
te isztikruju yra mirus. Dakta
rai inczirkszte jai in szirdi ste
buklingu gyduolių vadinamu 
adrenalin, szirdis atsigaivino 
ir mergaite adgijo po keturiu 
minutu ir mergaite pradėjo 
kalbėti.

Ambulances ' Š* • 
Anchors \ '
Anti-Aircraft Guns <■ 
Armorpjate 
Attack Bombers 
Bayonets 
Belts 
Binoculars 
Blankets 
Blimps 
Block Busters 
Bombers 
Bombsights 
Boots 
Bugles 
Cannon 
Canteens 
Carbines 
Cartridges 
Compasses 
Containers 
Corvettes 
Cots 
Cruisers 
Destroyers 
Electric Cable 
Explosives 
Flares 
Flashlights 
Flying Suits 
Freighters 
Gas Masks 
Gauges 
Gliders 
Gloves 
Goggles 
Grenades 
Gunsights 
Half-T racks 
Hangars 
Helicopters 
Helmets 
Incendiary Bombs 
Intercepter Planes 
Jeeps 
Knapsacks 
Life Boats 
Life Jackets 
Listening Devices 
Locomotives 
Machetes 
Machine Guns 
Mines 
Mortars 
Motorcycles 
Observation Planes 
Parachutes 
Parkas

. Periscopes 
Pistols 
Pontoon Boats 
Propellers 
Pursuit Planes 
Range Finders 
Rifles 
Rubber Boats 
Sabres 
Search Lights 
Shells 
Shoes 
Shovels 
Skis 
Stretchers 
Submarines , 
Tanks 
Tank Destroyers v 
Tankers 
Tents 
Tires &
Torpedoes *
Torpedo Boats A 
Trailers 
Trainer Planes 
Transport Planifc J 
Trucks Įtįrfį 
Turrets, etc. FwL

’is ■

■
V

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI^ |

Iszaiszkinimas Apie
Pergalejima I

Kariszki iszdirbimai sziadien rėmėsi ant elektrikisz
ku pajiegu. Pergalėjimas (Victory) tik gali būti ingi- 
jama per pajiegas. Ar Amerika turi tas reikalingas 
pajiegas?

Pagal gera isztirinejima, tai yra teisybe, kad iszdir- 
bysta kariszko materiolo da nenukente nuo elektrikiszkos 
pajiegos ir turi ju užtektinai.

Turime elektrikiszku pajiegu per paspaudima 
guzikelio, apszviesti jusu narna, ofisą arba ūkia—visados 
ant kožno pareikalavimo, BE JOKIU UŽDRAUDIMU 
NUO VALDŽIOS IR BE JOKIU STEMPU 
MARKIU.

ARBA

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT
Jeigu Neczedini TAI PR1ESZINIESI VALDŽIAI

■
Negaiszyk Elektriko vien tik kad jis ne yra paskirstomas kaip

CO.,

maistas


