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Isz Amerikos
KONGRESAS NEUŽ
TVIRTINO PREZI
DENTO DARBININ- 

KISZKAS TIESAS

Washington, D. C. — Kongre
sas neužtvirtino prezidento bi- 
la kas kiszasi darbininkiszku 
tiesu nubausti straikuojanczius 
darbininkus laike kares ir ant 
bilo nepasirasze bet kongre
sas ant žmonių prispyrimo už 
tvirtino taji bila ir dabar tasai 
bilas pasiliko tiesos, pagal ku
ri kožnas pirmininkas arba agi
tatorius, kurie pakurstineja 
darbininkus ant straiko kasyk
lose arba valdiszkam fabrike, 
bus nubaustas kalėjimu ir pi- 
nigiszka bausmia. Tokiu budu 
ir pats Lewisas gali būti siuns- 
tas in kalėjimą.

3 Anglekasiai Užmusz- 
ti Per Dinamitą

Wilkes-Barre, Pa. — Trys 
anglekasiai likos užmuszti per 
eksplozija dinamito anglių 
stnpinse, Franklin, netoli czio- 
nais, 7 valanda vakare. Tame 
laike darbininkai parenginejo 
szuvius kad sugriaut kaina ant 
iszkasimo anglių, kada nelaime 
atsitiko.

Rado $609 Ant 
i Vargingos Moteres 
r

Philadelphia, Pa. — Palici- 
ja rado ant ulyežios kokia tai 
Mrs. Anna Kinsley, 61 metu,' 
kuri sake kad neturi namu ir 
nežino kur rasti prieglauda. 
Kada ja palicija nuveže in li- 
gonbute ir nurėdė, perkratė jos 
drapanas, kuriose surado 609 
dolerius. Badai jos vyras ran
dasi ligonbuteje sergantis nuo 
kokio tai laiko.

Beveik Visi Anglekasei 
Sugryžo Prie Darbu
Washington, D. C. — Dides

ne dalis isz 530,000 anglekasiu 
Pennsylvanijoj, sugryžo prie 
darbo bet nekuriose minksztu 
anglių aplinkinėse da vis užsi
spyrė nedirbti bet prezidentas 
Rooseveltas vela mels darbi
ninku kad sugryžtu prie darbo 
ir pasirodytu patrijotais del 
labo savo tėvynės ir tu j u kurie 
už juos pralieja krauja. Jeigu 
tas nepagialbes ir anglekasiai 
vis spirsis straikuoti tai nau
jos tiesos bus invykdytos rus
tai ir anglekasiai bus priversti 
sugryžti prie darbo. Sziadien 
ne yra laikas straikuoti kada 
anglis yra neatbūtinai reikalin
ga del kariszku iszdirbyscziu.

Badai Glen Alden kasyklose 
Luzernes paviete, 4,000 angle
kasiai nubalsavo nesugryžti 
prie darbo ir straikuos toliaus.

Washington, D. C. -A- Ne vi
si anglekasiai sugryžo prie sa
vo darbu ant paliepimo per vir- 
szininkus norints jiems buvo 
paliepta sugryžti. Pittsburgo 
aplinkinėje keli tukstaneziai 
sugryžo prie darbo.

Eksplozija Amunicijos
Ant Trūkio

Grand Junction, Colo. — Ne
dėlios ryta trūkis, gabenantis 
amunicija, užsidegė ir liepsna 
užtemino vienas isz darbinin
ku, kuris sulaikė truki ir atka
bino deganti vagona. Vos spėjo 
tai padaryti kad vagonas likos 
isznesztas in padanges per 
smarkia eksplozija. Aplinkinei 
gyventojai mane kad tai Ja- 
poniszki eroplanai atlėkė už
klupti ant miesto. Keliolika 
darbininku ant trūkio likos su
žeisti.

Rooseveltas Nusiuntė 
Slapta Laiszka In

Lenkija

Galėjimas Vyro Su
Moteria Ant Smert

Port Hudson, N. Y. — Bert 
Johnson, ūkininkas isz szios 
apielinkes ir jo motere Vera, 
turėjo baisu galėjimą kuris 
užsibaigė mirezia abieju. Mo
tere naudojo ilga mėsini peili 
o vyras kirvi.

Apie taji mirtina galėjimą 
papasakojo palicijai j u tryli
kos metu dukrele, kuri drauge 
su savo keturiu metu broleliu 
buvo liūdinto jais tojo baisaus 
atsitikimo. Broliukui buvo pa
daryta žaidulys szone bet ko
kiu budu aplaike žaiduli tai 
mergaite negalėjo to iszaisz- 
kyt.

Kada koroneris atėjo pažiū
rėti lavonu, rado juos baisei 
sukapotus, gulinezius ant 
grindų. Badai tasai galėjimas 
ant smert kilo isz priežasties 
szeimyniszko nesupratimo ir 
tankiu barniu tarp vyro ir mo
teres.

KARE

RUSAI ATKERSZYS 
VOKIECZIAMS

Už Papildytas 
Skriaudas

Rusai prisiege atkerszyt Vo
kiecziams už papildytas skriau
das ant j u žmonių o ypatingai 
už apipleszima miesto Rostovo, 
sunaikinimą istoriszku namu ir 
nutrucinima tukstaneziu ligo
niu kurie radosi ligonbutese 
Kurske ir suszaudyma nekal
tai 648 žmonių Kupyanske per 
Vokiszka slapta palicija. Taip
gi už padegimą tūlo kaimelio 
artimoje Orelo, kuriame sude
gė apie trys szimtai gyventoju 
su moterems ir vaikais o kurie 
bandė iszbegti, tai juos szaude 
kaip zuikius.

Amerika Jau Neteko 
87,301 Kareiviu

Washington, D. C. — Pagal 
paskutini apskaityma tai Ame
rika neteko 87,304 kareiviu, isz 
tojo skaitliaus 15,132 likos už
muszti. Armija neteko 7,528 
kurie likos užmuszti laike mu- 
sziu, 17,128 sužeista, 22,689 ne-
surandami ir 16,615 randasi ne
laisvėje Japonu.

Italijoj Aresztavota 
7,000 Žmonių.

Bern, Szveicarija — Isz ap- 
laikytu telegramų dažinota 
buk Italijoj aresztavota 7,000 
žmonių ir visokiu virszininku 
už pasiprieszinima valdžiai to
limesnėje karėj e ir prigialbeji- 
ma Hitleriui. Tarp aresztavotu 
randasi žymiu politikierių, ku
nigu ir virszininku. Badai ke
lis suszaude kurie buvo pavo
jingi valdžiai.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas nusiuntė 
slapta laiszka del Lenkiszko 
premiero Vladyslovo Sikorski. 
Kas tame laiszke talpinasi tai 
yra užlaikoma slaptybėje.

Nenori Gyventi Su 
Socialistu

Chicago, Ill. — Ant padavi
mo priežasties ant persiskyri
mo nuo savo vyro, Mrs. Jennie 
Sollenberg, užmetineja savo 
vyrui, buk nuo kada pasiliko 
socialistu, neturėjo ne vienos 
dienos ramumo ir szeimynisz- 
kas gyvenimas visiszkai pairo.

Jos vyras likos persemtas 
Socializmu ir aiszkiai pasakė 
savo Janinai kad nenori kad ji 
gimdytu vaikus kad tieji isz- 
augia pasiliktu “nevalninkais 
kapitalistu”. Taipgi priverti
ne j o ja dirbti kariszkoje dirb
tuve j e o pats sportavo po uly- 
; ežias praleisdamas ta, ka jo pa- 
' ti uždirbdavo. Sudžia davė mo- 
I terei persiskyrimą.

lAmerikoniszkas Sub- 
marinas Nuskendo

Washington, D. C. — Ameri- 
koniszkas submarinas R-12 nu
skendo laike manevru ant ma
riu bet vietos valdžia neisz- 
duoda. Submarinas buvo 24 
metu senumo. Su juom badai 
nuėjo ant dugno 28 vyrai. Ma
noma jog kas pagedo submari
ne kad jis pasinėrė ir negalėjo 
iszplaukti ant virszunes.

Lietuviai Atsisako Pri- 
gialbet Vokiecziams
London — Visas Vokiecziu 

stengimas sutverti pulkus lais- 
vanoriu Lietuvoje, kad kovoti 
priesz Rusija, nuėjo ant niek.

Lietuviu Taryba iszsikalbe- 
jo buk tame prieszinasi ap- 
szviestesni Lietuvei ir nenori 
sutikti ant Vokiecziu pasiulini- 
mo. Už tai Vokiecziai areszta- 
vojo daugeli Lietuviszku dar
bininku, studentu, kunigu ir 
virszininku. Vokiecziai mano 
kad tokiu budu privers Lietu
vius prie iszpildymo ju noru.

700,000 Rumunu Žuvo 
Rusijoj

London — Pagal apskaity
ma pulkininko Vasillevo, tai 
700,000 Rumunu likos užmusz-
ta o Italu apie 176,000, mu- 
sziuose Rusijoj, kurie prigial- 
binejo Vokiecziams Rusijoje, 
Priek tani likos sužeista ir pa
imta in nelaisve 350,000 Rumu
nu ir 116,000 sužeista ir paim
ta in nelaisve Italu.

Nuo prasidėjimo kares su 
Rusija, Vokiecziai neteko 6,- 
400,000 kareiviu užmusztu ir 
paimtu in nelaisve. Rusai ba
dai neteko apie keturiu milijo
nu vyru.

Hazleton, Pa. — Trys bosu 
kompanijos buvo priverstos su
stot isz priežasties iszejimo ant 
straikos szoferiu.

Messina Beveik Vis= 
iszkai Sunaikinta

Tris Kartus Bombarduota; Vo- 
kiszki Laivoriai Pasikėlė; Ita
liszka Flota Iszplauke In Neži

noma Vieta; Salonika 
Bombarduota

*

Rusijoj prie Donato upes, 
Maskolei iszvaike apie 5,000 
Vokiecziu kurie paliko ant mu- 
szio lauko apie 2,000 negyvu ir 
sužeistu kareiviu.

Pagal vėliausia apskaityma 
tai Amerikonu žuvo visokiuose 
musziuose 15,132 užmusztu j u, 
21,860 sužeistųjų, 33,697 dingu
siu ir 20,171 paimtu in nelais
ve.

Allijentu eroplanai užklupo 
ant Francuziszku miestu ir ap
linkiniu užimtu per Vokieczius, 
bombarduodami kariszkus tru
kius su kareiviais ir kariszkaS 
stotis, (padarydami miilžinisz- 
kas bledes. Visi eroplanai su
gryžo pasekmingai ant savo 
stoeziu.

Caribou, Me. — Didelis ero- 
panas nukrito ant ukes užmusz- 
darnas penkis darbininkus ir 
keturis lekiotojus. Priežastis 
nelaimes da neiszytrineta.

Philadelphia, Pa. — Isz prie
žasties dideliu karszcziu, pa
baigoje sanvaites, 19 žmonių 
isz szios apielinkes mirė ir 
szimtai apsirgo. Lietus taipgi 
padare czionais daug bledes.

Smagus Gyvenimas Po Vandeniu

. Amerikoniszkuose submirinuose laivorei turi gana smagu gyvenimą kaip matome 
ant paveikslo. Szitie vyrukai paskandino keliolika Japonu laivu. Turi jie gerus guolius ir 
gera kuknia ir ne yra taip susigrudia kaip paprastuose submarinuose. Yra tai Ameriko- 
niszkas submarinas “Cuttlefish.”

LONDON — In laika 36 valandų Allijen- 
tai vela bombardavo smarkiai Italiszka miestą 
Messina, kuri beveik visiszkai sunaikino ir su
lygino su žeme. Daug žmonių likos užmuszta ir 
keli laivai paskandyti. Apie szimtas Ameriko- 
niszku eroplanu dalyvavo tame užklupime.

Rusai užklupo ant Vokiecziu aplinkinėje 
Velyki Lūki, paėmė miestą ir atmusze szeszes 
divizijas Vokiecziu kurie paliko ant muszio lau
ko 800 Vokiecziu. Taipgi sunaikino Vokiecziu 
laukine kuknia, užmuszdami du szimtus Vokie
cziu kada tieji buvo pasirengia ant valgio. į

Amerikonai bombardavo sala Kiška ir So- 
lomonu salas. Daug Japonu užmuszta ir vienas 
laivas likos paskandytas su kareiviais. j

Laivoriai isz szesziu Vokiszku submarinu, 
kurie radosi aplinkinėje Norvegijos, atsisakė 
plaukti ant mariu in paskirtas vietas. Aficieriai 
ir laivoriai likos aresztavoti už nepaklusnumą ir 
kaip rodos bus suszaudyti už pasikelima. į

Allijentai smarkiai bombardavo Grekiszka 
pristovini miestą Salonika, ant kurio numėtė 
daugiau kaip 250,000 svaru bombų. Miestas li
kos uždegtas daugeliose vietose ir didelis skait- 
lis žmonių likos užmuszta ir sužeista. j

Amerikonai su Anglikais užklupo vela ant 
Vokiszku miestu kaip Ruhr ir kitu, numesdami 
ant ju 7,000 tonu visokiu bombų, ant North Ma
riu, paskandino 20 laivu ir nuszove apie szimta 
Vokiszku eroplanu. ,jj

t • . ... ■■ —

New York — Angliszkas reidio pranesza 
buk Italiszka flota susidedanti isz keliolikos ka
riszku laivu, iszplauke ana diena in nežinoma 
vieta. Ar ji ketina užklupti ant Allijentu laivu ar 
mano pasiduoti, tai negalima spėti. Jos jszplau- 
kimas yra užlaikomas dideleje slaptybėje.
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Kas Girdėt
£ A

Labai puikiai. Per deszimts cziule uiz sulaužymu savo pri- kiems svarams cukraus 
’metu reikia, užbėgti kruvinom siegos. 
karėm. Kas do puikus užmari 

.nymas. Bet ar tai teisybe ? Pa- -
— i prastai sakant, tai jau tuos, ku-.

' ; galima buvo iszskersti,
isz priežasties fa^ iszskeide, tieji kui le tpasili-

■ - ■ ko, yra netinkami paikszai'
ir invalidai.

VALDŽIA PADEDA SZEIMYNOMS 
VYRU TARNYBOJE

Kas sziadien rugoja ant te- riuos 
byrio gyvenimo, i 
kares, neras suraminimo atei
tyje nes padėjimas bus da sun
kesnis, kuris reikalaus nuo mus 
da didesniu pasiszventimu.

transporto reikalus po karo.
Szis platus aptarnavimas 

oro transporto sziadien yra in- 
rodytas kada vienais isz Trans
porto Komandos lakūnu pa- 
reiszke: “Mano skalbiniai In- 

gauti li-

leliai 15 ir 16 galima vartoti 
pirkimui penkiems svarams 
cukraus namu darymo arba1 Į •
prezervavimui, geri lyg Spaliui Kiek Federate Valdžia gales 

Kavos ženk-1 pag.eipeįį foms szeimyiroms kū
giu tėvai bus paimti tarnybon 
!greitu laiku, darosi laibai svar- 

—O.M.Inf. pus klausymas tukstantiems 
szeimynu.

1 ^ieu tiktai kariuomenėje, 
| | j r® a I | V I j sziadien yra 3,238,000 vyru, ku-
&M14141141 U I VU lriu 6,000,000 užlaikomu asme

nų gauna czekius kiekviena me
nesi pagal “ 
m cnt
“pay allotment’’ (algos dalis) seru, 
paskyrima. Daugiau negu 2 bi- 

Lisbon, Portugalija. — Vo- jlijonai doleriu yra taip iszmo- 
• kiecziu ypatingasis teismas keti kiekvienais metais isz ku

riu apie 2/3 iszskaitomi isz vy
ru algų ir likusieji parūpinti 
Valdžios. Užlaikomi asmenys 
vyru Laivyne, Marinu Korpuse 
ir Pakraszczio Sargyboj 
gauna pagial'bos.

' RACIJONAVIMO
111 c z-v i va v nu iii, ;

PUNKTU VERTES (Oct.) 31 dienai
------  - lelis Nr. 24 geras vienam svarui 

Nuo Birželio [June] 6-4 os kavos lyg pabaigos Birželio!
įdienos, geresne jautienos mesa, (June) menesio.

Tai1)), už dvideszimt metu ju i- stoikai ir kepsniai, 'kai-: 
augs daugiau nauju,kareiviu o nJ0S szeimin-inkei daugiau rau- 

zmo- jonu ženkleliu [markiu]. Ma
žiau punktu arba “points” bus 
reikalaujama už aviena, ver- 
sziena ir kitas mėsas.

Treczia dalis punktu vertes 
mėsai, riebalams, žuvims ir su- ', 
riui parodo auksztesne punktu! 
verte jautienai, nuo 1 lyg 3 į 
punktu svarui.

Dabartinėje dalyje punktu Sziauliuose nuteisė ūkininką 
deszimts metu 

sunkiuju darbu kalėjimo, už 
: tai, kad jis pardavė 80 centne- 
Į'riu grūdu. Kepėjas Petrasziu- 

ano ūkininko nupir-

Valdžia danesza 'buk paskirs- j Kas l,uv0 Per ta.b laika, z 
nes užmirsz — ir vela galima 
'bus pasidžiaugti su nauja kare 
ir vela ant to gerai papelnys 
grafterei ir kiti. Bet atpelnys 
tieji, kurie 'krauja laistys ap
kasuose ir ant kares laiko, už 
svietiszka laisve, o ne!

tyma.s mėsos susimažins ant Į 
20-to procento bet augintojai j 
gyvuliu Teksuose sako buk t u-l 
ri apie keturis milijonus gyvu-' 
liu kuriu užtektu visiems ir 
yra mesutes del visu. I

Dabar valdžia paskirstys įne
rta, kiauszinius ir kiloki mais
tą. Uždrausta, naudoti automo
bilius ant visokiu pasilinksmi
nimu kad suezedyt gazoliną, 
prezidentas Rooseveltas pa
reikalaus nuo kongreso kad 
paskirtu 16 bilijonu doleriu 
ant vedimo kares ir padidint

Mieste Venice Beach, Kali
fornijoj, randasi 
locnininkas keliolikos namu, 
kokis tai Richardas Gordham, 
kuris labai myli vaikus. Nese- 
nei jis pastate dideli narna ant 
keliolikos szeimynu, apgarsin-

Sziauliu Ūkininkas Ga 
vo 10 Metu Kalėjimo

nepaprastas vertes veik's lyg Liepos [July] Labanausika
3 dienos ir iszskyrus netikėtu
mu, jokiu kitu pakeitimu nein- 
vyks per szi laika.

Nuo to laiko kada, racijona-' nas,
vimas arba paskirst y mirs pre- kės 60 centneriu, gavo asztUo-

jos gimimo metrikų reikalingds 
vaikams.

Laivyne, Marynu Korpuse ir'dijoj, asz negalėsiu ju 
Pakraszczio Sargyboje, vedybų gi kitos sanvaites.”

Kartu, Kariuomenes in Lai
vyno oro transporto tarnyba 
dabar .skaicziuoja kelis užimtus 
trans-Atlantiko skridimu 'per

ir gimimu nereikalingi.
Visos szakos tarnybos reika

lauja prisiegdintu afideivitu, 
kurie inrodo, kad tie kurie in-
duoda aplikacija paigial'bai,1 sanvai'te ir skaiezius vis auga, 
tikrai jos reikalingi, jeigu pra- Greitis yra svarbiausias oro 

dependency allot- i szymai yra nuo Class B asme- transporto komandos siekinys, 
(užlaikymui dalis) ir nu, tėvu, tėvuku, broliu arba se- kaip nesenei buvo inrodyta ka

da lėktuvas skrido isz Austra
lijos in Californija, rekordiniu 
laiku per 33 valandas ir 27 mi
nutes, GYVI raportuoja.

Medikaies reikmenys ir krau
jo plazma, kurie yra dabar kuti
nai reikalingi pristatyti in pa
skirta vieta greieziausiu budu 
lėktuvais. Nesenei pilnai nu
rengta. ligonine buvo nugaben
ta in Alaska. Lėktuvai tra.ns-

(’lass B asmenys, užlaikomos 
vyro tarnyboje kuris yra vie
name isz keturiu žemiausiu 
laipsniu, paduodami praszyma 
turi iszpildyti blanku WDAG0 
form 525, kuria galima gauti 
isz Armijos stoeziu arba Rau-

irgi donojo Kryžiaus. Tada įszpil- 
- „ dyti praszymai turi būti siunsti

/Su paėmimu tarnybon vis di- in Arini jos Office of Dependen-
padotkus ant tabako, arielkos 
ir kitokiu smagumu be kuriu 
žmones galėtu apsieiti. Gyven
tojai turės naudoti mažiau vis
ko o didesne dali savo uždarbiu 
turės sunaudoti ant taksu.

Kas sau mausto, buk kare 
yra kokiu tai “pikniku” ir už- 
dirbinet didesnius pinigus, ne

darnas kad jokia szeimyna ne- zervuoto maisto prasidėjo, uis metus sunkiuju darbu kale-
aplaikys kambariu jo name, punktu pakeitimai naujoje jimo.
kuri neturės vaiku, tiktai to- punktu lentele] bus pirma syki j Ypatingojo teismo prokuro- 
sios szeimynos aplaikys kam- apriboti vienam maisto skyrių- ras pareiszkes, kad jis' Laba- 
barius, kurios turės vaiku', je Daržovių Sunkai. įnauskui nereikalaves mirties
Randa bus paskirta pagal di-Į Punktu verte pamidoru ar- bausmes vien tik todėl, kad' 
durna szeimynos, — kuri szei- ba tomaeziu sunkos ir visu dar-' szis atlikęs javu pristatymo 
myna turės daugiau vaiku, toji.žoviu sun'kos kombinacijų ku-' prięvole.
mokės mažesne randa. Szeimy-' rios turi 70% arba daugiau' Sziauliu ūkio valdybos t ar-

desni s.kaicziu vedusiu vyru, 
nes nėra pakankamai nevedu
siu szios užlaikymui szeimynu 
skaitlynes įkils dar aukszcziau.

Tieji, kurie gali praszyt Val
džios pagialbos pagal dabarti
ne teise yra tūli szeimynos na
riai tu vyru, kurie randasi ke
turiuose žemesniuose laips-

cy Benefits, 213 Washington 
St., Newark, N. J.

Užlaikomieji asmenys vyru 
Laivyne, Marinu Korpuse arba 
Pakraszczio Sargyboje, nepra- 
szomi kreiptis speciale formos 
blanką, ibet paprastu laiszku. 
Laivynui laiszkai turi but siun- 
cziami Bureau of Nąval Perso-

porto komandos nesza visokios 
ruszies tavom kurie yra būti
nai reikalingi karo pastangai. 
Daugeli sykiu jie turėjo trans
portuoti tokius daiktus kaip 
tankas ir mažus “jeeps” auto
mobilius per didelius vandenio 
plotus.

Nesnei vabzdis isz Fiži Salų
užilgio kitaip persitikrins ir 
turės rūpintis daugiau apie 
pragyvenimą.

užiklupimas 
butu senei

kai))

na, kurioje užgims kūdikis, ap- tomaeziu sunkos, bus numusz-1 naulojas Lapas nubaustas pen- 
lai'kys dykai randa per visa ta nuo 4 punktu svarui ly 
menesi. Pora jaunavedžiu, Iku- punktu, 
rie paims szliuba tame name, musz 
aplaikys viena menesi raudos sunku lyg daugumos vaisiu 
dv'kai. I sunku, t

Mažai tokiu gaspadoriu ran- pine-apple ir grapefruit ir sly- 
dasi ant svieto. Kad ju butu vn ir vynuogių sunkos, 
daugiau.

niuose kariuomeneje, Laivyne, nnel, Washington, D. C.
Marinu Korpusui, Adjutant 

& Inspector’s Office Head
quarters, Marine Corps, AVash- 
ington, D. C. ir Pakraszczio 
Sargyboje, Chief of Military 
Morale Division, U. S., Coast 
Guard, Washington, D. C.

KARAS INVEDE
PLANUS DIDĖLĖMS

ORO LINIJOMS

buvo nugabentas in Honduras 
sulaikyti szakiiu “weevil” ku
ris naikino “hemp” laibai bran
gu karo rei'kmeni. Lėktuvai 
gryždami isz kovos 'lauku ne
sza vyrus; ir kartais szie lėktu
vai pakeisti in ligonines sužeis
tiems. Ir dar nelabai senei lėk
tuvai gryždami isz tavoru per
kėlimu kelionių parvežė labai 
reikalingu ukiszku darbinin
ku isz Bahamos Salos.

Beveik 2,500,000 iszlavintu 
darbininku dabar gamina lėk
tuvus, OWI sake, kad galima 
pakeisti beveik visas karo lėk
tuvu inStaigas in civiliu lėktu
vu produkcija.

Civil Aeronautics Adminis
tracija, pagal raportą, “rimtai 
spėja, kad priesz 1950 meta, 
Suv. Valstijos gal turės 500,000 
privaieziu, ikomercijiniu, ir mi- 
litariniu lėktuvu aktyvoj tar
nyboj.”

Su 1945 mete OWI sako, ti
kima, kad transporto lėktuvai 
100,000 lyg 200,000 svaru klia,- 
soj slkris gausingai, neszda'mi 
15 tonu krovinius, 250 myliu 
greitumu per valanda tolumuo
se Ikaip nuo New Yorko in Chi
cago.

Su 1946 metu tikima, kad 70 
% pasažieriniu keliautoju, ku
rie dabar vartoja geležinkeliu 
pullman, oru skris, apie 20,000,- 
000 pasažieriu per metus laikom

Iszskyrus 'kai .kuriuos milita- 
rinius aerodromus, su pabaiga 
metu, bus insteigta apie 865 
svarbios orostotys Suv. Valsti
jose visos bus maksfaltuotais 
keliais isz 3,500 pėdu arba dau
giau, kurie gales aprūpinti di
džiausius lėktuvus, kur mažiau 
kaip 100 egzistavo 1940 m. 
Apart tu dabar yra daugiau 
kaip 2,000 mažįjszniu panasziu 
aerodromu. —O.O.AV.I.F.L.D.

PUIKI ISTORIJA
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kiais metais sunk, darbu kale-, Marinu Korpuse ir Pakraszczio Į 

[ Sargyboj. Paskyrimai yra su- 
kažikokis i daryti isz iszs'kaitvmu isz vyru 
neteisėtai algų ir dalinai isz Valdžios fon- O

jimo, nes jis suklastojęs leidi-' 
z punktu verte daržovių ma, pagal kuri 

Sziaulietis Kupris
apimant apelsinu arba pasiėmęs 600 kilogramus duo- Ju. Žmonos ir vaikai ineina in 
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Szis sumažinimas nu-

uos. Kapris nuteistas 3 me
tais sunkiuju darbu kelejimo.

. Viso 'kito prezervuoto mais
to su dalyta aiJba klasifikacija: 

Kiek sziadien yra indeta ka- Vaisiai ir Daržoves, Sriubos ir 
pitalo in krutamuju paveikslu 
bizni, tai sunku inspeti bet loc- 
nastis namu kur 'paveikslai yra 
diibiami ir visoki reikalingi 
prietaisai prie ju, žmones turi 
inde ja penkis szi nitus milijonu 
doleriu. Pen'kesdeszimts tuks- 
taneziu žmonių turi prie ju už
siėmimus, kurie aplaiko pen-' 
kesdeszimts milijonu doleriu 
algose. Nekurie aktorei aplaiko 
didesnes algas kaip preziden
tas arba karalei. Ant padirbi-

pa vei kslu kompa n i joms 
nemažiau Ikai'Įi du

Valku Maisto, Suszaldytas 
Maistas ,Džiovinti Žirniai, Pu-I 
pos ir Lesziukai turės tas pa
ežius Įmuktu verges kaip pažy
mėta lentelej Nr. 3, kuri veikia 
nuo Gegužes-May 2tros dienos.

Ikožna mo

taip vadinama “Class A kate
gorija,” ir jie gauna czekius be 
jokiu inrodymu. Class B, kuri 

Į susideda isz tėvu, tėvuku, bro
liu ir seseriu turi inrodyti kad 
jiems pagial'ba reikalinga.

Sztai pavyzdis: žmona karei
vio kuriai reikalinga pagial- 
bos. Ji gali gauti $50. per me
nesi; $22. isz vyro algos ir $28. 
isz Valdžios. Jeigu yra vaiku, ji 
gali gauti $12. už vyriausia ir 
$10. už 'kiekviena kita. YTa ir 
panaszus patvarkymas iszsi- 
skyrusiai žmonai 'kuri gali gau
ti lig'i $50. per menesi bet ne 
daugiau negu jai legaliai pa
skirta užlaikymui.

Vyrai, kurie turi 
Class B szeimynos 
yra: tėvus, žmona 
jiems bus iszskaityta $5. dau
giau. Valdžia irgi padeda Class 
B asmenims bet ligi nustatytos 
sumos. Karininkai ir vyrai 
augszcziau keturiu žemiausiu 
laipsniu, irgi gali iszskaityt isz 
algos pagialbai szeimynu be jo
kiu inrodymu, bet sziais atžvil
giais Valdžia nieko neprideda.. 
Kiekviename atsitikime szie 
czekiai bus siuneziami kada 
vyrai tarnyboje bus dinge ko
voje, belaisviai arba internuo
ti. Kaip tik vyras priimtas tar
nybon, jis gali praszyti “allow
ance” arba “allotment” savo

■ szeimynoms ir jo užlaikomiems 
asmenims. Butu geriau jeigu 

jpraszymai butu paduoti paežiu 
vyru 'bet nariai szeimynu irgi 
gali ta patys atlikti arba per 
agenta. Po menesio, iszskaitv- 
mai prasideda ir gale menesio 
czekiai iszsiunsti.

Asmenys, kurie randa, kad 
jiems pagial'ba reikalinga, po 

j vyro instojimo in tarnyba, jei- 
'gu tai žmona ir vaikai, gali 
gauti iszskaitymus be vyro su
tikimo. Kitiems szeimynos na- 
iriams sutikimas reikalingas. 
Del identifikacijos asmens, 

I skirtingos szakos tarnybos rei
kalauja skirtingu dokumentu. 

Pirkite Apgynimo Kariuomene reikalauja vedy- 
Czedinimo Bondus bu metrikų aiba afideivitu isz i 

ir Markes. ----- o-

Vokiecziai Lietuvoj 
Padidino Darbo 

Valandas

Vokiecziu Reicho Komisaro 
Ostlande” 

padidintolsdarbo valandos dar- 
i Sumažinimas Kainu | bininkams ir tarnautojams.

Per sanvaite turi būti dirba- 
ma mažiausia 54 valandos, 

priesz auganezius pragyvenimo !l<ai ,kurįose pramones szako. 
iszkaszczius, kaip'kurio maisto dirbama daug ilgiau.I O CT
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i insakymu, visame

kainos jau likos atstumtos at
gal (rolled back) arba nužemy- 
tos ligi kainu lygio priesz ke
lis menesius. Atstūmimas ku
ris aplamai yra 7 nuoszimtis lu-

( Darbinirikisžkas bjuras pa
rodo buk nuo užklupimo Japo-

i nu ant Pearl Harbor, Ameri- 
koniszkoje pramonysteje buvo 
viso 4,112 visokiu straiku ku
riose darbininkai neteko 6,010,- 
869 dienas darbo. In taji laika 
darbininkai galėjo padirbti 
1G0 laivu kurie gabentu tavo- 
ra, eroplanus, amunicija ant 
kariszlku , lauku kur randasi 
musu kareiviai. In taji laika 
galėjo padirbti 2,000 bomlbinius 
eraplanus.

Jeigu generolas MacArthu- 
ras turėtu nors puse tuju cro
pland, tai gal su Japonczikais 
padarytu gala ir 
ant Europos jau 
pradėta.

Todėl matome
diena straiko prailgina kare ir iszduoda
kasztuos mums daugiau ne tik,suimtus milijonu doleriu ant ias aplamai yra 7 nuoszimtis lu- 
dolereis bet gy vaseziais musu 'meto. Žmones užmoka devynis })U Rainu bulvėms buvo pra-

. • * 1 9 J _ 11_*_ j'sunu, tėvu, broliu ir kaimynu 
ir kokiai nauda turėjo straikie- 
riai isz netekimo tuju 6,010,869 
dienu irka per tai naudojo1?

Jeigu daibininkai giliau ap
maustytu kas iszeina isz tuju 
straiku laike kares, tai gal tu
rėtu didesne jausla ne tik del 
savo tėvynės bet ir del savo 
sunu ir 'broliu, kurie pralieja 
savo krauja del mus.

milijonus doleriu ant 
idant pamatyti tuosius 
veikslus. Biznio padaro kruta- 
muju paveikslu teatreliai ir 
kompanijos suvirszum bilijoną 

[doleriu ant meto. Amerikoje 
randasi penkiolika tulkstancziu 
teatru ir teatreliu in kuriuos fos> 
lankosi kas para daugiau kai)), 
dvideszimts milijonai žmonių 
daugiausia jaunųjų.

Džiaugkites tėvai ir moti
nos, kurie auginate vaikus. Ne
paprasta yra prie to priežastis. 
Sztai Angliszkas ministeris sa
ko, buk jis stengsis sulaikyti 
ateinanezias kares per dvide
szimts metu.

Na irka. Ar-gi tai ne džiaug
smas, norints jums szirdis isz 
skausmo plyszta!...

Auklėkite savo sūnelius, 
stengkites jiems duoti kuoge- 
riausia gyvenimą nes turite 
ant to laiko,— per dvideszimts, 
metu. O po tam kas"? Po tam 
ponas ministeris ir kiti pasa
kys: “Duokite mums jusu sū
nelius nes mums yra reikalingi 
ant apgynimo sklypo, ant ko
vojimo delei laisves ir demo- 
kracijos svieto”... Ant ko toji 
laisve ir demokralcija rėmėsi, 
gana gerai visi dasiprantame... 
įNiekas tam neužginezys.

Lietuviai Gamina 
Namine Degtine

Kaip girdėt tai Arkivysku
pas Skvireckas iszleido laiszka 
in tikineziuosius, kviesdamas

meto nesztas ir nustatytos- kainos
Pa- sviestui bus numusztos apie 10

nuoszimti. Kainu numuszimai.Lietuvos gyventojus susilaiky- 
insakyti kenuotai “tuna” žu
viai, “bonito,” “yellowtail” 
ir sūdytos treskos. Kainos mė
sos ir kavos irgi bus numusz-

tį nuo namines .degtines gami- 
i nimo. Manoma, kad namines 
j varymas paskutiniu 
smarkiai praplites.

metu

Vartotojai gali padėti kainu 
suvaldymo programai, sulygin- 

Į darni krautuvių kainas, su isž- 
. leistoms labu kainoms toje 

Rože vietoj kur gyvenama ir tada 
> praneszdami

Raudoni arba mėlyni punkti! 2,575,363 gyventojai. Su Klai- 
paskirstyino ženkleliai, kurie pėdos krasztu Vokiecziai nuo 
nebuvo suvartoti per paskirs- Lietuvos atplesze apie 153,793 
tymo laika neprivalo 'būti duo
dami 'krautu vnin'kams. Toki
ženkleliai -pasiekia juodosios 
biržos maiketa. Visi nesuvar
toti paskirstymo ženkleliai tu
ri Imti savininko sunaikinti pa
baigoje kiekvieno paskirsty
mo laiko.

Tula motere, vardu 
Hazelmann, isz New Jersey 
nusiuntė laivakorte savo sese- 
rei in Londoną ir pinigus ant 
keliones in Amerika. Tu koki 
tai laika po tam, sesuo užtemi- 
no buk jos sesute gyvena su jos 
vyru New Yorke, kaipo vyras 
su ipaczia. Motere isz didelio 
užvydejimo, nutarė nužudyt 
seseri, savo vyra, kūdiki ir... 
szuni. Kada ėmėsi prie darbo, 
nuszove tiktai seseri ir szuni. 
Vyra ir kūdiki paliko gyvus. 
Sudas ja paliuosavo nes žudins- 
ta papilde laike “tuom-laikinio 
insiutimo.” Galima suprasti, 
kad ji.papilde ta, Ika norėjo 
papildyk

Didžiausia gailesti žmogus tos dienos lyg pabaigos Birže- 
turi atjausti del to nekalto szu- I'10 (June) menesio.
nio kuris neturėjo jokiu daly-1 Cukraus ženklelis nr. 13, isz 
bu prasikaltime vyro. Nežino War Ration Book nr. 1, geras 
kaip vyras perprasze savo pa- lyg Rugpiuczio 15 dienai pen

Kiek Lietuvoje
Gyventoju

• Apskaicziuojama kad 
-peržengimus, metu pabaigoje Lietuvoje buvo

1939

Class A ir 
narius, tai 
ir vaikus;

Paskirstymo
Priminimai

Raudonas ženklelis
marke ‘L’ geras nuo Birželio 6 

gailesti žmogus tos dienos lyg _

arba

gyventojus, bet gražinant dali; 
Vilniaus kralszto prie Lietuvos 
prisidėjo apie 457,500 gyvento
ju. 1939 metu pabaigoje Lie
tuvoje buvo apie 2,879,070 gy
ventoju. Dabar 10,000 Lietuviu 
iszvežita in Siberija ir 10,000 
priverstiniems darbams in Vo-į 
kietija. Daugelis bus žuvusiu ■ 
nuo karo, nuo ligų. Bet tikroji 
Lietuva, kuri buvo pripažinta 
Maskvos sutartyje 1920 metais 
ir Paryžiaus sutartyje 1924 m.,; 
Gegužes 17 diena turėtu gyven
toju apie 'keturis milijonus.

Washington, D. C. — Valdy
dami pagal 'karo sanlygas, oro 
transporto tarnyba Kariuome
nes ir Laivyno sudaryta dabar 
skaieziuoj a kelis szimtus skri
dimu arba erop'lanu per sanvai
te, ir planai daromi iszvystyti 
oro kelius visam pasaulyje, ku
rie aptarnautu civiliu oro- 
transporto reikalais po karo, 
OWI pareiszke, lazduodami ra
portą, kuris 'lieczia visas fazes 
Amerikos oro transporto.

Bomlbiniai ir invairiu rusziu 
komercijiniai pasažieriniai lek- 
tuvai-eroplanai, buvo perdirbti 
ir pritaikinti oro transportui ir 
dabar jie tarnauja Kariuome
nes Oro Jegu Transporto Ko
mandoje. Szie lėktuvai, va
romi arba buvusiu lakūnu arba 
vyru, kurie buvo iszlavinti Ka- 
riuomenes ir Laivyno skridimo 
mokyklose, skrenda, in kiekvie
na szali kur t ilk Su vien. Tautos 
musza Aszi.

Viena Kariuomenes Oro Jo
ga Transporto Komanda dabar 
yra didesne neg visos oro tran- 
sporto organizacijos, civiles. 
ir militarines visame pasaulyje 
priesz kara, pranesza OWL 
Szis didelis iszsiplatinimas oro 
transporto, raportas sako, eina 
drauge su placziu pasaulinio 
masztabo iszsivystijimu oro ke
liu, komunkaciju ir aerodromu 
kurie aptarnaus civiliu oro

---- - ( 
kunigu arba magistratu. Kopi-

ISTORIJE apie Gregorius, 
----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.



BIEDNI ŽMONES
ĮMŪRYTAS Reb Leizer Skvo- 

ronek, stovėdamas priesz- 
duryj savo namo, iszpalengvo, 
dailiai pataisė aksomine kepu
re ant savo žilos galvos ir giliai 
užsimislijo, in kuria puse turė
tu jis dabar eiti. Ant galo nu
žingsniavo in kiemą.

Czia viskas priklausė jam: 
tvartas užpakalyje ir vežimas, 
raudonos pagalves ir lovos, 
kurios džiovinosi priesz saule, 
dra'bynai, ant kuriu mažas Do
vydais stebuklus savo vikrumo 
rode (tas Dovydas yra kytriau- 
ses isz visu Skovroneku, koki 
tik kada įgyveno Lenkijoj) — 
viskas... viskas tas priklausė 
jam, mokytam Reb Leizeriui... 
Ir szitas aplūžęs, vos besilai
kantis namelis ten po desziniaį 
pusei, kurio stogas apaugės sa
manomis ir taip instabiai sulin
kęs, Ikad joks matematikas ne- 
instengtu ji iszmieruoti. O szi
tas stogas priglaudę taip bied- 
nus... O! kaip biednus žmones 
jog mokytas Žydas jau penktas 
menuo neiszdrysta atsakyt 
jiems gyvenimą.

Skovronekas toje valandoje 
nukreipė savo akis in Įauga 
virszutinio kambario, per kuri 
visa jau adyna 'be perstojimo 
muszesi isz vidaus garas. Tiek 
daug garo turėjo reiikszt dide
le, laibai didele ugni...

— Vai Dieve, vai Dieve! — 
murmėjo sau Žydas. — Jie už
degs ežia man visus namus! — 
Ir palengva prisiartino jis prie 
kitbiliaus, kuris czia jau netoli 
apkalinejo 'baczka.

— Kaip einasi, meister, 
Martyne ?

— Na, taip sau, po kiški! — 
atsake kubilius ir padejas in 
szali savo darbo inrankius, de
szinia ranka dalypstejo briau
na savo kepures.

— Isz kur ten tokia didele 
ugnis Jokūbo stulboj?

— E, tai ji, ji virina vande
ni del Skalbimo.

— Hm, ir kaip jam einasi? t
Kubilius abejingai mostelėjo 

su ranka.
— Jis iszveizdi kartais kaip 

kad girtas butu, — trauke to
linus Žydas.

— E, ne, jis visuomet blai
vus. Bet jis, namus bestatant, 
nupuolė nuo stogo ir nuo to lai
ko jis dar neatsigauna. O Die
ve, Dieve szventais!

— Nu-gi, nu-gi ir asz taip sa
kau. Viena syk skaldė jis pas 
mane malkas 'bet vos adyna 
dirbės, pailso visai.

— Pranai, Pranai! Eik szen! 
— paszauke balsas per atvira 
Įauga virszutinio kambario ir 
sznekucziaujantięji pamate ten 
apsukta su geltona skepeta gal
va motėriszkes.

Vyriauses isz vaiku, kurie 
pamate savininka namu, pasi-

slepia buvo už kirmyjaneziu 
ant kiemo rastu, iszlindo dabar 
isz ten ir drabynais skubinosi 
augsztyn.

— Ar tai jo vaikai, Jokūbo ?
— paklausė Leizeris.

— Nu-gi, jo! — atsake Mar
tynas. Trys bėginėja lauke o 
du serga namie.

— Ai vai! — bumbtelėjo Žy-
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_E ka, kantrybes! Kantry- nežinomo dažo ir formos su dabar sau duoti, kada paskuti- 
bes asz jau penkis menesius deszinia ranka drucziai skala- uis pūdas ir reczka seniai jau 
turiu! voreczkoj.— Acziu Dievui die- parduoti!

— Gal Dievas susimylės ant nele gana laimingai pradėjo- Tarp duriu stovėjo Pranas.
muisu, 'gal mano senis gaus kur me! Turime karszto vandens 
darba, tada mes viską atlygiu- • ikvalei, muilo taip-gi; mažu
sime.

— Darbo!... darbo!... hm!... 
Kad jus ir uždirbti nelabai no
rite! iSztai turėjote viena gy
ventoja, — kodel-gi ja pavaro
te?

— Teisybe, ponas gaspador, 
bet matote, tai buvo doros nu
stojusi ylpata: ji tik mums 'bei 
jums geda daro. Bukite-gi ma-

das ir nuleidęs galva prisiklam Jonus ant mus, ponas Leizer, —į 
sine jo kalbai kuri isz virszuti-1 kalbėjo ji toliaus ir sudėjo ran-i 
nes stubos atskambėjo. ' kas. — Susimylėkit ant mus* ir

— Kur dingo vakarylkszezios 
bulves, kurios buvo užsiliko 
puode? — klausė rustus mote- 
res 'balsas.

— Ar asz ‘žinau, moeziut ? —

ant szitu mažu vaikeliu !
Gaspadorius apsižvalgė po 

stuba, kurioj radosi visa szei- 
myna. Trys sudižiuve vaikai, su 
negamtiszkai dideliais iszpus-

i mažiausiai darbas atnesz mums 
pn-rubli uždarbio; gaspadorius 
tailp-gi ant kokio menesio su
ramintas... Prane, ar eisi sza- 
lyn nuo lango! Pamatysi kaip 
tu man skalbinius su juodinsi!... 
Už dienos kitos gausiu mazgo t 
grindis pas pirkti. Tada gal jis 
vela duos mums ant 'bango'; gal 
dar atsiims ir savo giminieti, 
kurs pas barzdsikuti mokinasi, 
tasai gal ka nors mažai... Ona, 
eik kalviu skųst!... o tu Pranai, 
nubegk pas duonkepi ir pra- 
szyk vieno kepalėlio duonos — 
poryt užmokėsimo.!... Pati Mai- 
žio sake vakar kad jos giminai
tis apie ligas nusimano geriau

Jis 'buvo nulindęs ir pailsės nuo 
greito lipoimo drabynomis.

— Motinėlė! — tarė jis,

nei koks daktaras. Gal jis ir tau 
galėtu ka nors parodavyti, se
ni?

— A... motinėlė... man labai 
duria! — stenėjo lovoj gulintis 
vaikas ir sunkiai kosėt pradė
jo.

— Nedaryk sau nieko isz to, 
mielas vaikeli, tegul sau duria! 
Kuomi asz tau galiu prigel'be- 
ti ?! — tarė motina. — Klausyk, 
seni, — atsigryžo ji in stovinti 
prie lango vyra: —- juk tai li
tavo vaikai, rūpinkis ir tu apie 
juos! O Dieve, Dieve! ir koks 
czia peilbelis, pri'kuse mane isz- 
eiti už vyro?!...

Toje valandoje subraszkejo 
dra'bynai ir ant slenksczio stu- 
bukes pasirodė jauna dar bet 
vargingai iszrodanti moterisz
ke.

— Maino miela kaiminkele,— 
tarė atėjusioji, — tuojaus ati- 
ČIuoiFmal^reczlka, nes mano se
ne visus ma'ii”p'riUlkus nuraus.

— Reczka? — klaii^^Iįasi- 
stebejus skalbėja. — ReczkaT 
O-gi kaip asz pabaigsiu skalb
ti?

— O-gi kas man galvoj, Jo- 
kubiene! Kol buvo galima, tai 
nors slaptai skolinau jums bet 
dabar jau nėra galima. Sene 
apie tai dažinojo ir pyksta ,nc- 
iszpasakytai! Ji kolioja, rėkia 
ir žada eit skunsti palicijai! 

akis Jeigu asz nesugražinsiu jai 
in veidą Žydo bet reczka tuojaus, tai ji ketina vi

sus palicijantus isz Varszavos' 
ant tavo galvos pasiunsti!...

Skalbėja inszirdus sugriebė 
reczka ir tarė:

— Neduosiu! nes daugiaus 
niekas man neskolins o szeimy- 

akimis ly-' na valgyt nori!
aliu paslėpti, I dedama prasiszalinanti gasjpa- 

doriu.
Ant kiemo sulaikė ji kulbi-Jkate? Už mano gera szirdi jus 

liūs.
— Na kaip, pons Leizer ?
— Ak, tesergsti juos Dievs! ma pasodintu? Kaiminka, ar lilkar turėdama du vaikuczius.

Apsirgo staigai vaikai ant ko- 
Nusiminimas vargszes mote-Jleros o motina buvo dideleje 

riszlkes pavirto in azaras. Ka rūpestyje idant jie nenumirtu, 
galima buvo daryt? Ji neturėjo ’ Bet turėjo vilti Szv. P. Marijo-

tais ' pilvais, bailiai kavojosi

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
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.

atsake mi'kcziodamas vaikas.
— Meluoji! tu suvalgiai jas tarp su szlapiais skalbiniais ap 

naktyj! Ona mate. Palauk, asz 
tau parodysiu! —

— Teisus Dieve, moeziute!
Tegul asz ranku ir 'kojų netek
siu, jeigu asz meluoju! Tegul 
mane kolera griebia! — t__
nosi vaikiukas.

— Sze-gi tau!... sze tau! — 
szaulke moteriszke. — Tu me
luoji, tu vagie, tu dar prisiega- 
voji, balvone!

Ir ko'žna 'žodi pritarė plieki- 
mas su szlapiu skuduru per in- 
vairias kūno dalis purvinuoto 
sudžiūvusio vaikino kurs veik
damas skundėsi:

— Asz juk nekaltas už tai, 
kad tu man valgyt neduodi mo
eziut! Ar gavau-gi asz vakar 
ka nors ant vakarienes? Arba 
gal asz sziadien ka valgiau 9 
Nemuszk mane, moeziut, ne- 
muszk mane!

Pasidarė didelis liarumas; 
prie szauksmo motinos ir ver
kimo muszamo vaiko prisidėjo 
ir kiti vaikai. Del Lcizerio tas 
buvo per daug. Po trumpam 
apmislyjimui prisiartino jis 
prie namo, purvinais ir supan- 
cziaisiais drabynais užlipo 
augsztyn ir pailsės atsistojo 
prie slenksczio kambario, isz 
kurio muszesi garas ir kvapas 
muiluoto vandens.

— Kas ežia darosi? Pas jus 
visuomet tokis liarurtias? — 
pradėjo pens Leizeris.

— A-a-a! pons gaspadorius! 
— nusistebėjo biednai pasiro
džius moteriszke ir verkdama 
pridūrė:

— Ka-gi asz, nelaiminga, tu
riu daryti su tais vai’kiozUis! 
Nieiko nuo ju neg: 
visiką jie atranda, viską suryja! 
Vyras mano sėdi be darbo, tie 
penki vaikai visad alkani, vis 
valgyt nori. Nors asz skalbda
ma nutrineziau ir iki aUkuniu 
rankas, vis geriau nebus!

— Sztai ka>asz jums pasaky
siu, — pertrauke nekantriai 
Žydas: — kad jus biedni esate, 
tai tiesa, 'bet tiesa ir tai, kad 
jus mano namuose daug ne
tvarkos darote, priek tam nie
ko už tai man nemokate. Nuo
lat jus s'kalbiate, nuolat džio
vinai, bėgiojai su ųgnia ant 
augszto, rėkaujat, baratės, bet 
kada prisieina mokėti randa, 
tai ne surasti jusu nėra gali
ma... Nuo tu jusu szauksmu 
man net galva plyszta!... Jus 
man namus sudeginsi!, jus... 
jus turite iszsikraustyt! Ne
reikalauju asz ne jusu pinigu,’ 
ne jus paežiu nenoriu daugiaus 
matyt!...

— Ak, pons gaspadoriau! — 
melde moteriszke: — nedoryki- 
te tai, turėkit nors kiek dar 
kantrybes!

krauto stalo ir reczkos. Ketvir
tas, pridengtas juoda suplyszu- 
sia skepeta, gulėjo lovoj; penk
tas — mediniam lovyj, ant 
sziaudu; ju-gi sunykęs tėvas su 

teisi-1 isžkedentais plaukais ir barz
da, akimis, pilnomis nusimini
mo ir baimes, stovėjo in Įauga 
atiremes prie kibiro, ant kurio 
jis priesz tai sėdėjo.

Per ramu veidą Žydo perbė
go nerviszkas drebulys.

— Kas-gi tam ten vaikiukui 
kenkia ? — palklause jis, rody
damas su ranka ant gulinezio 
lovoje vaiko.

— Nežinau, taip keistai ko- 
seja, — atsake motina.

— O aus? — linktelėjo in ki
ta gulinti.

— Tai mergaite: karsztame 
sza rm e. nusipliki no.

— 'S-s-ąt! truktelėjo pe- 
cziais Leizeris ir atsigryžo in 
Jokūbą, mūrininką:

— Na, o kaip jums, Jakob, 
einasi ?

Bėdžius linktelėjo su galva, 
drebaneziais, meszlungiszkai 
sulinkusiais pirsztais krapszti- 
nejo ka ten apie Įauga, bet ty
lėjo.

— Na-gi atsakyk ponui gas- 
padoriui! — paszauke pati.

Jokūbas pakrutino lupas-, in- 
smeige savo indubusias ; ' ' 
neramiai 
taip-gi tylėjo.

— Likit sveiki! — pratarė 
iszleto Žydas ir greitai aplei
do kambari.

— Sudiev! sudiev! — atsake 
moteriszke ir persisvere per 
ra m s c zius d r ab ynu,

Atėjusioji rankas užlaužė.
— Bijokit Dievo, ka jus szne-

duonkepys nenori'duot duonos! liinu idant jai nunesztu abroza 
Reikalauja, kad mes sena dari in netolima miesteli Sursee o 
skola atmoketumem. dam už tai užmokės. Vyras pa-

— O-gi kaip asz .atmokėsiu,'cmGS pinigus su szetoniszka 
kad paskutini skatiką už mui-(szypsena pradėjo neszti abi ozą. 
la atidaviau! Kada taip ėjo, in trumpa laika

TOLIAUS BUS

su tokioms paszkudom, kad 
visiems Lietuviams sarmata 
daro.

— Ohajaus gubernijoj, ma
žoje apygardoje taipgi vyro vi
sa procia paėmus o ir vieno 
burdingieriaus nes buvo pade
jas savo sunkia procia, tai iszr 
runijo in platu svietą ir para- 
sze pas tėvus idant jos dukrele 
augintu o kada ji sugrysz tai 
už ju “džialba” jiems atlygins. 
O ar tai ji viena taip padare? 
Szimtai tokiu randasi.

— Konetike vienam mies-

vyras atsiliepe:
— Moter, tavo abrozas yra 

man per sunkus, mesiu ji in 
grabe!

Naszle labai persigando ir su 
• aszaromis melde idant nesztu 
(ji toliaus bet tasai nuolatos 
spyrėsi daugiau užmokesties o 
kada naszle jau neturėjo 'dau
giau pinigu, atskalūnas mete 
abroza in grabe ir sugryžo prie 
saviszkiu.

Vargsze atsisėdo prie a'brozo 
su verksmu ir lauke gal įkas eis 
pro tonais ir pagelbės jai nesz
ti abroza. Vyresnysis kūdikis 
pradėjo skinti žiedelius prie ab- 
rozo ir rado toje vietoje sidab-

vadina ‘ ‘kreizem ’ ’ ir 
fuls” bet ir savo keleis 
tai Amerikoniszlkai — 

szot

Taigi, tiktai kiek nustok, tai 
Sodomija darosi. Varge tu 
mano! Kada gaus protą ir ka
da tasai pasiutias kraujas apsi- 
malszys! Jau kur tik girdėti, 
tai gero nėra. Ypatingai pil
nos paszelimo tosios mergicos 
kurios czionais užaugta. O tai 
viskas priguli nuo surūgusios 
motinos, kuri labai giriasi kad 
jos dukrele suvis 'kaip Anglike 
ir negana kad savo motina ir 
tęva 
4 ‘ old 
eina,
taip turi būti o tu motin 
jur maut” ir nieko nesakyk. Ir
toji motina kaip nulieta viszta, 
turi tylėti ir klausyti szuns po
teriu nuo apsiseilejusios duk
reles. Nelaimingas tokis vyras, 
katram tokia Lietuviszka Ang
like patenka už paezia. Nesino
ri del jos užlaikyti paredka 
grinczioje, greitai su savo vy
ru apsisavina, ant niek ji laiko 
jF-^tankiaiisia. pameta. Nedyvai, 
mano^WFd@ifes..nes jeigu savo 
tėvus už niek turejbĄni ka jai K **'vv*-vyras ženklina? \

Auga tokios mergužes, nėži-> 
no kas tai yra Dievas ir kaip 
privalo vestis, nežiūri kokios 
vieros josios iszrinktasis o ži
noma, toki iszsirenka, katras 
neturi tikėjimo ir ant kampu 
mokslą semia. Vis tielk ar žalia- 
blekis ar Velszis, del jos vis jis 
“nais fela. ” Po szimts velniu

tolyje, gyvena mažiukėje stu- 
beleje kokia tai bobelka tarp 
dvieju kareziamu. O szirdeles 
mano, kas tai do svetinga mo
terėle, neturi 'kada ne del savo 
žmonelių valgio pasteliuoti. O 
kas ten darosi tai negaliu ne 
apsakyti. Paliksiu ant kito 
karto.

— Jau toje Piladelpijoj tai 
susimilk Pone. Randasi ten ke
turios poros k a gyvena be sziliu- 
bo, kaip gyvulei. Badai tai vei
sle Bolszeviku kurie szliubo 
nepripažysta ir gyvena ant žo
džio. Badai valdžiai apie tai 
bus praneszta ir turės imti 
szliuba nors pas skvajeri.

— Anot tos pasakos: “Pa
likti katinu gaspadoriauti ant 
peliukių, tai gaspadoriauja.” 
Vienas" gaspadorius su savo 
motore iszvažiavo in sveczius 
ir paliko viena isz savo Įburdin- 
gieriu gaspadorium; tasai ir 
puikiai gaspadoriavo. Parga
beno baežkute alaus, parsikvie
tė savo draugiu ir draugu ir 
sziimijo per via nakti isz įSu- 
batos in Nedclia. o ir ant ryto
jaus o kada neteko alaus, gabe
no sMxtizbonu. Kas laike tos gu
žynes Ibtjvo tai paliksiu del sa
ves nes cz'ionais in laikraszti 
netinka talpinti.

Tai ir viskam ant sziadien 
szirdeles nes karšatis mane ap
ėmė ir negaliu toliai!s tranlky-

S tis po svietą.

rini pinigėli, (kuri davė moti
nai. O kada motina atėjo prie 
tosios vietos, apžiurėjo aplin
kui žeme, rado pilna puodeli 
tikru pinigu. Tada puolus ant 
keliu padekavojo P.'Marijai už 
taip gausia dovana, kokios nie
kad nebuvo regėjus.

— Ne poilgam važiavo pro 
lenais kaimuotis, kuris norin
gai paėmė motere su vaikais 
ant vežimo ir abroza. Tuojaus 
paskalas, pasiklydo po aplinki
ne o kožiias garbino geradejys- 
tes Panos Marijos.

Naszle dalailke duota priža
dejima — pastate nauja koply
czaite kurioje patalpino abro
za.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

■k-k**-k***-k-k-k*-k**-k***-k*-k-k**-k-k***-k**-k-k-k*****-k**-k***-k****

ATSITIKIMAS SU ABROZU -:- -:- 
SZV. PANOS MARIJOS

k

Buvo tai 1519 mete. Baisi ko
lera smaugė gyventojus Szvei- 

jman taip norite atmokėti? ArĮcarijos. Miestelyj Zofingen gy- 
įjus norite kad mane in kaleji-'veno varginga naszle Ona Du- 

1 T . » rr J • . 1 ’

Tai yr biedni, labai biedni žmo- 'jus to norite? ( 
nes! — atsake Leizeris ir nuėjo 
sau toliau.

* * * ______  _ ____
— Na, garbe ir acziu Dievui! tiesos pasilankyt nepriklausau-|je ir atlankydavo maža koply- 

— tarė moteriszke, tuomi tar-Jį jai daigta! Galop ji pati isz- czaite užmiestyje, kur prižade- 
įpu, kada ji koki ten skudurą'

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

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

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

Yra 
gute, 
daug 
daug

eme skalbinius ir vandeni lau- jo, jeigu vaikai pasveiks tai at
kari iszliejo. Del užlaikymo naujins koplyczaite.
szarmo nesurado atsakanezio Iihziuiiiiw nešiuauu cusaiKuiu^iui ivaua sugryžo namon, rauo 

. indo, koki kubilius butu jai pa- vaikuczius sedinezius lovelėje
Kada sugryžo namon, rado

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk i<ems laik
raszti “Sauls' Era- 
linksmins jieflis gy
venimą, ant viso rais
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu- 
merata Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

nes mokino buk nereikia atida
vinėti paguodone abrozams. Jo 
mokytinei neatsiminė ant mok
slo Bažnyczios, jog paguodone 
nesiduoda paežiam abrozui bet 
tik tam, kuri tasai abrozas per- 
stato, naikino visus abrozus 
bažnycziose ir namuose. Ir 
naszle Dulilkar negalėdama il
giau paneszti persekiojimą at
skalūnu, pasiryžo apleisti mies
teli o persineszti kur kitur. Ta
me mieryje paėmė vaikus, isz-Į 
ėjo in užmiesti ir ketino nusi
duoti in Koplyczaite idant pa
imti isz ten abroza Szv. P. Ma
rijos. Kada pribuvo prie kop- 
lyczaites, jau ten rado atskalū
nus griaujant koplyczaite. 
Abroza da nedalypstejo ir pra- 

Isze ju idant jai ji atiduotu. At- 
| skalūnai atidavė jai abroza bet 
liepė už tai sau gerai užsimokė
ti. Kada naszle norėjo paimti 
abroza, pasirodė jog jos pajie- 
gos per malžos, ypatingai jog 
vienoje rankoje turėjo neszti 
punguleli o kitoje mažesni ku-

skolint galėjas.
Toks tai netikėtas atsitiki-' pasveikusius.

mas atėmė vargszei moterisz- motinos džiaugsma? Pažino ji 
kei drąsą tolesnei už būvi ko- tuo jaus pagelba Marijos. Nasz- 
voti. Ji atsisėdo ant aplužusios lėbavo vargsze ir negalėjo taip 
kėdės, užsidenge veidą su greitai iszpildyt duota savo 
žiurksztu ir balsiai raudoti pra- prižadejima. Nuo tosios dienos 
dėjo. jezėdino ji kiek galėdama idant

— Kam mes paeziavomes, galėtu atnaujint koplyczaite. 
seni? Kam tie vaikai? Tu neat- Bet tasai czedymas užtruko il- 
butinai paeziuotis norėjai tai- gai nes reikėjo iszmaityt save 
gi dabar turi! Visiką man rei- ir vaikuczius.

('kia aprūpinti! Ak, biedna ma- Tame tai laike atsirado ko-
no galvele! Kokia rodą galiu kis tai atskalūnas, kuris žmo- diki. Paprasze vieno isz atslka-

bovindamiesi tarp saves suvis
Kas aprasziys

Saule Publishing Go., 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
— ĮJtarninlke S.S. Petro ir 

Povylo, apasztalu.
— Ketverge pirma diena 

Liepos—July. Szis menesis ,pa- 
s'zvenstas ant garibes Szvento 
Kraujo.

— Petnyczioje Saildž. Szir- 
dies Jėzaus.

— Nedėlioję Szv. Prokopo, 
kankytinio. Taipgi Suv. Vals
tijų Nepriklausomybes szven- 
te kuri bus apvaikszcziojama 
Panedelyje.

t Antanina Zaborskiene, 428 
W. South uly., kuri buvo nu
vežta in Ashlando ligonbute 
Sukatos naikti, mire Nedėlios 
ryta apie 2:30 valanda. Velio
ne gimė Lietuvoje, pergyven
dama czionais apie 33 metus. 
Paliko vyra Juozą, viena duk
terį, du sūnūs kareivius, viena 
Havajoj o kita Amerikoj, kai
po ir 4 anukus. Prigulėjo prie 
Szv. Juozapo parapijos. Gra- 
borius Traskauskas laidos.

Isz 66 paszauktu in tarnysta, 
41 rperejo pasekmingai dakta- 
riszka peržiurejima, Allen-
town, Pa., praeita Ketverga, 24 

‘d. Birželio. Isz to skaitliaus 27 
paskirti in kariuomene, 13 in 
Jaivyna ir 1 in mariniu karei
viu tarnysta.
Mahanoy City, Pa.
t w Leo J. Klitsch 
Mg* Elmer L. Cope 

James O. Frazier
Vįį. Joseph A. Salaway 
j Robert J. Blew 

William J. Kneib
4 Arthur A. Coombe 

Harry E. Henninger 
Albert P. Jones 
George P. Bross 
Lewis X. Fell 
Albert J. Čižikas 
Theodore J. Onulak 
William H. Graeff 
Joseph F. Dempsey 
John G. Presbuch 
John J. Hall, Jr. 
Theodore P. Yext 
Walter P. Mautck 
William J. Pangonis 
John J. Wonsock

New Philadelphia, Pa.
Edward C. Overka 
Charles J. Shaudis 
John J. Lickman 
Bernard V. King

Middleport, Pa.
Joseph A. Zokaitis

Cumbola, Pa.
Ted J. Stempkowski

Silver Creek, Pa.
Vincent T. Bernitsky 

Shenandoah, Pa.
William A. Baker

Barnesville, Pa.
Stephan Witiuk 
Leon T. Bainbridge 
Joseph Fesh /
James C. Griffiths/-^

New Boston, Pa.
Stanley J. Micnael 

Park Place, Pa.
John F. B>apke 

Lakeside Park pa.
^zSaerick D. Faust, Jr. 

Pa.
Peter J. Bucko 
Peter Debuski 
Melvin G. Johnson 
Anthony Bernard Pompei 

Boston Run, Pa.
James A. Kramer

Norėjo Pamatyti 
Mirsztanczia Motina ,

Pasidavė Palicijai
f

Reading, Pa.— Bert Roberts 
50 metu, atejas in palicijos 
stoti, prisipažino buk 23 metus 
adgal nužudė savo broliene 19- 
20 mete ir tik dabar jis atejas 
pasidavė in palicijos i aukas. 
Kada jo užklausta: del ko po1 
tiek metu atėjo vela in taji 
miestą kur papilde žudinsta, 
apreiszke Imk da karta norėjo 
pamatyti veidą savo mylimos 
motinos kuri buvo mirsztanti 
ir neužilgio po jo atsilankymui 
motina mirė. Robertas apsakė 
buk broliene ta diena pagrie
bus revolveri norėjo ji nuszau- 
ti, o norėdamas apginti savo 
gyvasti, perpjovė jai gerkle su 
britva ir pabėgo.

Storiauses Indijonas 
Ant Svieto

Mountain Ridge, Okla.—In
dijonas vardu “Big Cloud,” a- 
na diena davė sau pasiūt kel
nes, kurios sunaudojo deszimts 
mastu ceikio del pasiuvimo o

Zoots” Kvailei Ir Ju iMaiszatis Tarp Baltųjų’ 

i ir Juodu ju; 23 UžmusztiDrapanos

Palicij antas nupleszineja 
“zoots” drapanas nuo kvai
lio, kurie tokias drapanas 
pradėjo neszioti, kurios su- 
reikalauja daug ceikio, ant 
ženklo pasiprieszinimo val
džiai laimėti kare. Tarp to
kiu kvailiu ir kareiviu tan
kiai kyla maiszacziai ir da-

Detroit, Mieli. — Tarp juodų
jų ir baltųjų kilo sumiszimai ir 
musziai per ka 23 likos užmusz-' 
ti, tarp tuju 11 buvo nigėriai. 
Priežastis musztyniu buvo mu-1 
szis tarp baltųjų ir nigeriu ant 
tilto kuris veda ant Bell Island 
ir tuoj aus musztynes prasipla
tino po miestą.

Apie 3,000 žmonių dalyvavo1 
i tuose musziuose aplinkui Ca-’ 
dillac rinkaus. Palicija ir karei
viai likos iszszaukti apmalszy- 
ti maisztininkus. Miestas ap
garsino kariszkas tiesas po vi
sa miestą ir aresztavojo apie 
600 maisztininku. 700 likos su
žeisti.

13 Metu Vaikas Nužu
dė Savo 2 Metu Drauga

McKeesport, Pa. — Trylikos 
metu Julius Luckus, isz Glass
port, prisipažino palicijai buk 
tai jis nužudė savo dvieju me
tu drauga, Bernarduka Pace- 
vieziu, kuri subadė peiliu sep
tynis kartus ant viso kūno. 
Abudu vaikai tame laike rado-

Paralyžiaus Gydytoja Atlankė Prezidentą |

Prezidentas Rooseveltas ana diena pasisveikino su pa
garsėjusia po visa svietą gydytoja paralyžiaus, kuriaja li
ga ir prezidentas serga, turėdamas vilti kad ji jam prigial- 
bes. Prie prezidento stovi virszininkas Basil O’Conner, ku
ris yra perdetiniu drauguves kuri stengiasi praszalint ta
ji paralyžių ir Sesuo Kenny, Australiszka dažiuretoja ligo
niu kuri lankosi Amerikoje.

PRANESZIMAS!
Tie kurie prisiunezia 

laiszkus arba postel-kartes in 
“Saules” redakcija, lai prili
pina reikalingas pacztines mar
kes, nes kitaip tokius laiszkus 
nepriimsime. Postkartes reika
laut e marke už 1 centą; laisz- 
kai ipo 3centus; special delive
ry po 13c., o- retgistravoti laisz- 
kai reikalauje 18 centu.

NEUŽMIRSZKITE!— jeigu 
siuintinesito 'tokius laiszkus be 
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei- 
?u nebūna užtektinai marikiu 
ant laiszkŲ, tai iszdavysta ne
priims tokes post-kartes ir 
laiszkus nuo paczto!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Visi apleis miestą Ketverge 
ryta, Liepos 8-ta d., 7:30 vai., 
ant Readingo trūkio. Tieji ku
rie patraiikti in kariuomene, 
keliaus in New Cumberland, 
Pa., o tieji, kurie ipaszaukti in 
laivyną keliaus in Samson, N. 
Y., o kiti in Camp Perry, Va.

Maizeville, Pa. — Jonas Draz- 
dys likos paskirtas per pavietą 
kaipo narys publikiniu mokyk
lų direktoriaus in vieta savo 
brolio kuris likos paszauktas 
ant tarnystos in kariuomene. 
Ponas Drazdys yra gerai žino
mu szioje aplinkinėje ir yra 
tinkamas žmogus ant tojo dins-
io- -

in kurias trys paprasti Vyrai 
galėtu sutilpti ir da turėtu ga
na vietos apsisukti.

Ant. pasiuvimo marszkiniu 
sunaudojo dvylika mastu mate- 
rijolo. Tasai raudon-skuris 
badai yra sunkiauses žmogus 
ant svieto, sveria 647 svarus. 
“Big Cloud” negali ilgai sto
vėti, nei vaikszczioti, todėl va
žinėja vežimukyje užkinkytam 
dviem arkliais.

Szitas Ūkininkas Yra 
Isztikruju Palaimintas

Willowville, Mo.— Priežodis 
sako jog kada žmogui užeina 
giliukis, tai isz visu pusiu atei
na ant kart. Panaszei atsiįįf 
ko ir su ūkininku [farrheriu] 
Izaoku Jackson, kurig gyvena 
netoli, czionais.. f

Ūkininkas lal^į nudžiugo, 
nes garnys atlęįe po jo pasto
gių keturiopa vietosią, ta pat*, 
vakara. J?irmas atsilankymas 
garnio Luvo pas jo paezia ir pa
liko drūta ir sveika sūneli, po 
tszin paliko versziuka tvarte, 
'negana to, kale atvede keturis 
szuniukus o ant rytojaus visz- 
tinyczioje rado asztuonis virsz- 
tukus kuriuos iszperejo viszta.

Duktė Nori Idant Tęva
Padėtu Ant Elektri- 

kines Kėdės

Montgomery, N. Y. — Kaip 
rodos tai Jokūbas Commings 
turės užmokėti savo gyvastimi 
už nužudymą savo paezios nes 
jo 18 metu amžiaus duktė vi
som pajiegom stengėsi idant 
gubernatorius užtvirtintu sūdo 
viroka idant tėvas mirtų ant 
elektrikines kėdės. Commings 
nuszove savo paezia kada toji 
laike ant ranku jos dvieju me
tu dukrele. Vyresnioji duktė 
mate visa atsitikima kaip tė
vas szove in motina, kuri jam 
nedave jokios priežasties ant 
atėmimo jai gyvasties. Tėvas 
nuo daugelio metu bjauriai pa- 
sielginejo su savo paezia ir 
muszdavo vaikus o motina sto
davo j u apgynime. Turėjo bjau
ru būda ir mažai dirbdavo ant 
užlaikymo savo szeimynos.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

bar, kur tik kareiviai užtinka 
tokius kvailius, tai nupleszi
neja nuo j u tais drapanas, 
kurie iszrodo kaip Žydo ba- 
lakonas.

Rado Medine Koja 
Kareivio

Matyt kad Vokiecziai nau
doja vienkojus kareivius mu
sziuose nes szitas Ameriko- 
niszkas kareivis, Tunise, ra
do medine koja po musziui, 
kuri prigulėjo prie Vokiszko 
kareivio. Medines kojos ant 
kares lauko yra retos nes 
kožnas kareivis turi turėti 
dvi sveikas kojas kada buna 
priimtas in kariuomene bet 
isz to matyt kad Vokiecziai 
naudoja vyrus, kokius tik 
gali gauti kad ir su viena ko
ja.

Lavinasi Lenktynėse

Gunder Haegg, Szvediszkas 
bėgikas, lavinasi su Greg 
Rice, Amerikoniszku bėgiku, 
New Yorke, kurie dalyvaus 
lenktynėse ateinanti menesi,

si ant kalnelio einant namo. 
Mažiukas vaikas mete ant Ju
liaus akmenuką ir tas ji baisei 
supykino. Vyresnysis vaikas 
užklupo ant jo su peiliu ir pra
dėjo badyt. Kada jo užklausta 
del ko taip bjauriai pasielgė su 
mažesniu tai vyresnysis atsake 
kad padare taip, kaip mate pa
veiksluose. Luckus likos aresz- 
tavotas.

Jaunikis Apleido Savo 
Mylima Prie Altoriaus

Kansas City, Mo. — George 
Wagner ana diena apleido sa
vo mylima, Vera Moyer prie al
toriaus ir svodbinis pulkelis 
nuėjo namo nuliūdęs. Visa ta
me priežastis buvo ta, kad re
porterei laikraszcziu norėjo nu
traukti paveiksią tosios pore
les ir apraszyti j u svodba priesz 
ka jaunikis užprotestavo j o ir 
dūme isz bažnyczios.

Nemanykite kad tai buvo 
kvailas ir jaunas jaunikis, o ne. 
Wagner yra 85 metu amžiaus o 
jo mylima turi 90 metu.

Ar Pasiseks Jam Atsi
kratyt Nuo Pacziules?

Baltimore, Md. — Krutamu- 
ju paveikslu aktoris, James 
Murrey, padavė inneszima in 
suda ant persiskyrimo nuo sa
vo pacziules, taipgi aktorkos, 
isz Filadelfijos, su kuria apsi- 
paeziavo 4 valanda ryte, pažin
damas ja tik per 12 valandų, 
iszsikalbedamas buk tame lai
ke nežinojo ka daro nes buvo 
gerai užsigėręs. Bet kunigas 
pripažino buk jaunavedis buvo 
blaivas kada ji suriszo mazgu 
moterystes.

Murrey sako buk kitas kuni
gas, pas kuri pirmiausia jie 
pribuvo, nedave jam szliubo 
nes buvo girtas. Paszauktas 
pirmas kunigas pripažino buk 
todėl nedave jam szliubo nes 
neturėjo laisnu bet sake jog 
jaunikis buvo blaivus. O jauna
vede sake jog myli “savo vai
kuti” ir už jokius pinigus ne- 
daleis ir nesutiks ant persisky
rimo. — Tai tau; “Kas per stai- 
gai, tai nunesza velniai.”

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Rado Prieglauda Pas Gerus Žmones

Szitu vaiku tėvas randasi kariuomenėj e o ju motina ser
ga pavojingai ligonbuteje. Vaikai pasiliko be prieglaudos 
ir pastoges, todėl likos atvežti in New Yorka in prieglauda 
del vaiku, kuriuos priėmė ant iszauginimo geri žmones. 
Tarp tuju, kurie juos suszelpe yra milijonierius William 
Hellis, kuris yra Grekiszko gimimo ir jau paaukavo milijo
ną doleriu del savo nukentėjusiu tautiecziu Grekijoj.

Sugryžta In Savo 
Namus

Daugiau Nelosz 
Beisbole

Kada Vokiecziai likos jsz- 
guiti isz Afrikos, pabėgėliai 
pradėjo sugryžinet in savo 
bakūžėlės. Szitie žmones su
gryžta in Bizerta, pasidaria 
sau vežimėlius isz likucziu 
suardyto automobiliaus ku
ri surado ant kelio.

Kareivis Terry Moore, ku
ris losze beisbole su St. Louis 
Kardinals Kliubu, atsisveiki
na su savo beisbolinems dra
panoms priesz iszkeliavima 
in Canal Zone aplinkinia, ant 
tarnystos.

SKAITYKIT “SAULE" PLATINKIT SKAITYKIT “SAULE" PLATINKIT

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. Pinigu* 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

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

VISOS TRYS orp 
KNYGUTES

“SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Bondus ir Markes.

GREATEST SHOW 
ON EARTH AIDS

WAR BOND 
DRIVE

Ringling Family At Helm In 
Cooperation With U. S. 

Government

With Robert, Aubrey and Mrs. 
Charles Ringling, owners, in harness 
and running in person the Ringling 
Bros and Barnum & Bailey Circus, 
which will exhibit in
ALLENTOWN Fair Grounds

Monday, JULY 5-th 
the cooperation they initiated with 
the U. S. Treasury Department and 
the ODT last winter is clicking daily.

Following the New York and Bos
ton engagements’ opening nights 
when only purchasers of war bonds 
were admitted the Ringlings have set 
aside an honor section at afternoon 
and night performances in every 
stand for bond buyers, a procedure 
planned with Treasury Department 
representatives in February. At the 
same time the Ringling family ar
ranged to meet all the requirements 
of the ODT, which then approved the 
1943 railroad tour, subject of course, 
to troop and war supply movements. 
To date, the Big Show has moved on 
schedule, for the Ringlings have ex
tended the length of engagements in 
almost all cities in order to stay off 
the railway lines as much as possible. 
Further to relieve the railroads, the 
management has made many one-day 
stands into two-day stays.

Performances will be given at 2:15 
and 8:15 P. M., with doors open at 1 
and 7. > _______ ___ _ , __


