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Italija Iszszauke Kare
Priesz Vokietija!

Isz Amerikos
'NUBODO JAI 

NAMAS

Vaikai Ir Vyras; Veluk 
Dirbti Fabrike Ne Kai

Sėdėti Namie
' Chicago, Ill. — Vladislovas 
Jurevicz, 4732 Pearson Ave., 
yra vedes deszimts metu. Turi 
da jauna paczia ir tris mažus 
vaikus nuo 8 lyg 12 metu. Nese- 
nei jo moterei inejo in galva ko
kia tai mislis palikti namus ir 
vaikus ir eiti dirbti in kariszka 
fabriką. Ji sake: “esiu motina 
jau per deszimts metu. Tokis 
gyvenimas man nubodo. Gana 
to. Tegul vyras buna dabar na
mie ir prižiūri vaikus, asz eisiu 
dirbti.”

Ne tuszti buvo jos žodžiai. 
Paliko namus ir vaikus ir isz- 
ejo dirbti. Mažesnius vaikus 
prižiūrėdavo vyresnysis vai 
kas dienomis. Poroje buvo tik
ras pragaras. Motere atsisa
kydavo būti namie. Ant galo 
vyrui nubodo tokis gyvenimas 
ir kreipėsi in suda. Ana diena 
vyras stojo priesz suda su 
skundu. Vyras pasakė sudžiui 
kad geriaus butu pasidaryt sau 
gala ne kaip turi būti namie 
nevalninku.

Sudžia liepe ji uždaryti ka
lėjime ant keliu dienu ant atve
simo. Gal po tuju meditacijų 
persimainys ir permainys savo 
nuomone atėmimo sau gyvas
ties. Po tam vela bus paszauk- 
tas ant perklausymo. Tuo laik 
vyras turi pamesti darba ir pri
žiūrėti vaikus namie. Kiek tai 
sziadien tokiu porelių randa
si kur moteres nenori sėdėti 
namie nes uždirba daugiau kai 
vyrai.

Tik Gyvulys, Ne Žmo

gus, Taip Padarytu
Hastings, Nebr. — Auka gy- 

vuliszko pasielgimo tapo asz- 
tuoniu metu mergaite, Maggie 
O’Conners, kuri likos nugaben
ta in ligonbute kur daktarai po 
apžiūrėjimui mergaites pasakė 
kad nuo tojo bjauraus pasielgi
mo ji gal turės mirti.

Mergaite apsakė palicijai 
buk kokis tai vyras, ate j as prie 
jos davė jai saldumynu ir nuve
dė ja in užmiesti kur ja suža- 
gejo ir ten paliko pakol ja su
rado praeinanti žmones po ke 
liu valandų. Tojo gyvulio pali- 
cija jeszko ir kaip rodos suims 
nes mergaite davė jiems gana 
aiszku apsakyma kaip tasai 
iszgama iszrodo.

Smarkus Musziai Kur 
Japonai Pralaimėjo

Smarkus musziai ėjo ant 
Wake Salos, kur Japonai pa- 
siprieszino priesz Ameriko
nus bet panesze dideles ble- 
des netekdami 56 eroplanu, 7 
laivu ir daug kariszko mate- 
rijolo ir daug kareiviu.

107 Metu Amžiaus, Už
dirba $12 Ant

Sanvaites

Indianapolis, Ind. — Bobute 
Agnes MacNellson, ana diena 
apvaiksztinejo savo 107 metu 
gimimo diena. Ta diena ap 
sakinėjo del susirinkusiu sve- 
cziu, kaip 1823 mete ja pavogė 
Indijonai ir privertė ja iszteke- 
ti už Indi jonu vado ir kaip in 
septynis metus pasisekė jai pa
bėgti. Bet svarbiause, nors 
bobute turi 107 metus, bet už
dirba dvylika doleriu ant san
vaites, del savo pergyvenimo, o 
savo sunui, kuris jau turi 72 
metus, siunczia jam po penkis 
dolerius, nes jam yra labai rei
kalingi ir du dolerius czedina 
ant “juodos valandos” isz sa
vo uždarbio mazgodama toriel- 
kas hotelyje.

Neatsiskyrė Lyg Smert

Cushing, Md. — Charles 
Vinty mirė czionais kada klū
pojo prie lovos savo mirusios 
paczios ir melde Dievo idant ji 
neatskirtu nuo savo mylimos 
prisiegeles. Dievas iszklause jo 
maldos ir dabar abudu bus pa
laidoti vienam kape. Vinty už 
gyvasties niekados neatsisky
rė nuo paczios, kur vienas ėjo, 
ten ir kitas buvo.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

100 Vokiszkuose Aba
zuose Randasi 200,000 

Lenkiszku Vaiku
London, Anglija — Vokie

cziai, norėdami isztautyt Len- 
kiszkus vaikus ir permainyti 
juos ant Vokiecziu, patalpino 
in szimta kariszku abazu 200 
tukstancziu vaiku visokio am-! 
žiaus. Devyni abazai likos pa
skirti vien del Žydu kur juos 
taipgi szaudo ir kankina badu. 
Tuose abazuose darosi baisy
bes apie kurias negalima ne ra- 
szyt.

—i------------ --------

Amerika Padirbs 500,- 
000 Eroplanu Lyg 

1950 Metui
Baltimore, Md. — Tūlas val- 

diszkas virszininkas apreiszke 
buk Amerika turės puse mili
jono eroplanu kurie lekios po 
visas dalis svieto 1945 mete. 
Jau pradeda rengtis prie sta
tymo milžiniszku oriniu stocziu 
del dideliu pasažieriniu ir ta- 
voriniu oriniu maszinu. Isz tos 
priežasties kils nauji miestai 
ir gyventojai milžiniszkai pa
sidaugins po visas dalis Ame
rikos.

Kinczikai Iszskerde
Daug Japonu

Chungking, Kšnai. — Dide
lis skaitlis Japoniszku kareiviu 
likos iszskersti per Kinczikus 
artimoje Hsuancheng, mažoje 
suspaudoje tarp kalnu o kiti 
spėjo pasekmingai pabėgti in 
saugesnes vietas. Japonai bėg
dami paliko daug visokio ka
riszko materijolo kuris labai 
prisidave Kinczikams.

Kasztai Kares Isznesza 
Dabar Ant 128 Bilijo

nu Doleriu
Boston, Mass. — Lyg atei- 

nancziai vasarai iszlaidos Suv. 
Valstijų, ant vedimo szios ka
res, pervirszins kasztus visu 
kariu nuo kada likos pasira- 
szyta apszaukimas neprigul- 
mystes szio sklypo. Profesorius 
John S. Perkins, isz Bostono 
universiteto pasakė buk szia- 
dieninis kasztas kares isznesza 
ant 128 bilijonu doleriu o atei- 
nanczia vasara daeis lyg 200 
bilijonu doleriu o kasztai val
džios nuo 1776 lyg 1941 buvo 
tiktai 175 bilijonai doleriu.

VOKISZKA BOMBA 
UŽMUSZE 100

- ' ŽMONIŲ

Ir Sugriovė Namus
Neapolius, Italija — Vbkie- 

cziai po apleidimui miesto, pa
dėjo daug bombų po dideliais 
namais ir po žymiu vietų isz 
kuriu ana diena viena truko po 
pacztu, užmuszdama szimta 
žmonių ir kareiviu ir sunaikino 
paczta. Buvo tai baisus reginys 

1 kada žmones pradėjo rinkti su
draskytus szmotus užmusztu- Į 
ju. Viena motere gulėjo be gal-Į 
vos laikanti prie kruitnes savo' 
negyva kūdiki.

Vokiecziai Aresztavoja
Tukstanczius Italu

Bern, Szveicarija — Musso
lini iszdave paliepima karei
viams aresztavoti, su pagialba 
atkisztu bagnietu, visus žmo
nes kurie iszreiszke savo 
džiaugsma kad Italija prisidė
jo prie Allijentu ir paliovė būti 
sėbrais Vokiecziu. Tukstan- 
cziai žmonių, tarp kuriu randa
si senatoriai, diplomatai, auk- 
szti kariszki vadai, laikraszti- 
ninkai ir buvusieji Faszistu va
dai likos uždaryti kalėjimuose. 
Tarp tuju randasi ir buvusis 
ministeris Francijos.

Vokiecziai Prigialbsti 
Bėgti Žydams

Stokholmas, Szvedija — Vo
kiszki kareiviai, kurie neprita
ria savo vadams persekioti ir 
kankyti Žydus Danijoj, slaptai 
prigialbsti Žydams pabėgti in 
Szvedija. Vokiszki kareiviai 
persiredo ant civiliszku žmo
nių ir prigialbsti jiems pereiti 
per rubežiu. Tokiu budu jau su 
pagialba Vokiszku kareiviu, 
pabėgo 3,000 Žydu in sauges
nes vietas apsisaugodami nuo 

1 persekiojimo ir mirties per Vo
kiecziu rankas.

SURADO 86
NUŽUDYTUS

Ir Sudegusius Žydus
London — Allijentu karei

viai surado artimoje ežero Ma- 
giore 86 nužudytus Žydus ku
riu veidai buvo baisei apdegin
ti kad net nebuvo galima juos 
pažint. Tarp tuju Vokiszku au- 
ku radosi ir 17 mažu vaiku ir 
motĮeriu. Vokiecziai užgriebi- 
ne j a visus turtus Žydu del sa
ves kurie gyvena Milane ir Tu
rine. Vokiecziai paliepė vi
siems Žydams, gyvenantiems 
Grekijoj kad užsiregistruotu.

Amerikonai 
Bombardavo 

Sala Rebau
Italija Kovos Lyg Paskutiniam 
Kareiviui Priesz Vokietija; Po
piežius Neapleis Rymo Pakol 

Bus Gyvas; Rusai Jau Prie 
Kijevo Duriu

Vokietija davė patarima Po
piežiui kad jis apleistu Ryma 
kur jam kerszina didelis pavo 
jus ir kad apsigyventu Vokie
tijoj bet Popiežius atsisakė tai 
daryti ir sake kad neapleis Ry
ma pakol bus gyvas.

Allijentai smarkei bombar
davo Italiszkus pakraszczius ir 
pristova Corfu kur padare di
deles bledes.

Vokietija kerszina sunaikint 
visus miestus ir kaimelius Ju
goslavijoj jeigu pasikelelei ne
paliaus užklupinet ant Vokie- 
cziu ir juos žudyt slaptai. Jei
gu tojo darbo nepaliaus, tai 
szaudys gyventojus. Miestelis 
Novo-Mesto likos sudegintas 
visiszkai ir ne gyvo gyvento- 
jaus jame nepasiliko. Vokieczei 
iszžude 16,000 Žydu ir Serbu 
Baskoje aplinkinėje. Dvylika 
kaimeliu likos sudeginti ir vi
sus gyventojus iszvare in ka- 
riszkus abazus.

Dvideszimts-devyni Olande- 
riszki gyventojai, tarp kuriu 
radosi asztuonios merginos, li
kos suszaudyti už nužudymą 
tūlo Vokiszko palicijanto ir 
virszininko.

Amerikoniszki eroplanai nu
lėkė net 2,400 myliu isz Aus
tralijos in Macassar, kur nu
mėtė 25 tonus bombų ant dirb
tuvių ir doku kuriuos visiszkai 
sunaikino. Visi eroplanai lai
mingai sugryžo. Olandai taipgi 
bombardavo Kai ir Tanimbar 
salas artimoje Australijos.

Amerikonai bombardavo sa
la Reban ant Naujos Britani
jos kur supliekė Japonus, su- 
szaude 177 eroplanus, paskan
dino 123 visokius laivus ir nu
mėtė ant tos vietos 350 tonu

Allijentu Valdyba, Afrikoj — Seredojo 
Italija apszauke buk iszduoda kare priesz buvu
si savo dranga, Vokietija. Taji atsiszaukima isz
dave augszcziauses ministeris Pietro Badoglio, 
in 35 dienas po pasiraszymui kad Italija atsiža
da prigialbet Vokietijai kovoti priesz Allijentus. 
Ministeris, kalbėdamas per reidijo, paszauke: 
“Italai! Nebus pakajaus Italijoj pakol nesiras ne 
vieno Vokieczio ant musu laisvos žemes!” Itali
ja dabar plaks Vokieczius drauge su Allijentais 
kaip Anglija, Rusija ir Amerika. Italija dabar 
atidavė visa savo flota, kariuomene, ginklus ir 
amunicija ir su visoms pajiegoms užklups ant 
savo prieszo Vokietijos kuri stengėsi užsmaugti 
Italija visiszkai ir ja pavaldyti po savo czebatu.

Rusai užėjo ant Gomelo, perejo per upe 
Sosh ir dabar artinasi prie Kijevo kur jau perkir
to Vokiszkas glitas. Upe buvo užklota užmusz- 
tais Vokiecziu lavonais. Manoma kad 6,000 Vo
kiecziu žuvo tuose musziuose prie aplinkines 
Kijevo. Rusai inejo in Melitopoliu užimdami 500 
myliu kariszko lauko Krimejoj kur užmusze 
daug Vokiecziu ir paėmė kelis tukstanczius in 
nelaisve.

I ____________________ _

Jugoslavu pasikeleliai paėmė sala Cherso, 
pristova in Fiuma. Vokiecziai Ryme suszaude 
22 virszininkus nes tieji Italiszki patrijotai ne
norėjo pasiduoti Vokiecziams kurie buvo nuo
latinėje baimėje Italijoj nes jau keli Vokiszki 
vadai likos slaptai nužudyti.

bombų ir sunaudojo daugiau ponu likos užmuszta ir sužeis- 
kai milijoną kulku. Daug Ja- ta. . ,
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Kas Girdėt
Uzaukenti pagialbos ir taip per- priesz užgimimą Kristaus, 
'sigando kad isz'bego laukan.j ------- ::----- —
Bet atsi'kvotejas po kokiam tai Detroit, Mich., ligon'buteje, 
laikui isz baimes, ant szviežio randasi motina kuri susilaukė 
oro, pamisli.no sau kad dvasios kūdiki bet ji ir jos vyras sako 
negali szaukti pagialbos, insi-Į jog kada vėliaus atnesze jai ku- 
drasino ir sugryžo adgal. Ine- diki tai ne ju kūdiki bet jis li- 
jas in antgrabi atsistojo prie kos permainytas ant 'kito kudi- 
grabo idant užbaigti darbu su- kio. Dabar sūdąs meldžia žinu- 
dejimo žiedu o kada dirstelėjo hiu idant nusprenstu ar tai isz- 

darbo. Didesne dalis tuju Per grabo stiklą, užtemino kad’tikrųjų yra ju kūdikis ar sveti- 
“■ ~ ‘ lavono lupos krutėjo ir szauke’mos moteres.

Gal iszbandymas kraujo pa
rodys ar tai iszti'kruju tasai!

Amerikoj sziadien randasi 
apie keturi milijonai moterių 
ir merginu kurios dirba kas 
diena prie visokiu darbu isz- 
skiriant savo paprasto nami
nio < 
moterių dirba nes yra privers
tos dirbti ir prigialbet savo vy
rams bet kita dalis dirba kad 
uždirbti pinigus ant pasirėdy
mo.

silpnu 'balsu pagial'bos. j
Ilgiau nemislydamas, atida

rė antvožą grabo ir nubėgo kūdikis yra jos ar ne.
jeszkoti pagialbos. “Aebasz-i Gamta yra malonesne del gy- 
nirike ’ liikos parvežta namo, Vll]įu ne kaip del žmonių. Pa-

Meile yra tai va'lgis: prastas1 adgaivinta ir daktarai nutarė imkime ant pavyzdies karves 
jaunu dienu; kad motere yra. gyva ir dau-l užgimusi versžiuika, sumaiszy- 

giau nėra abejones apie tai. kime su kitu versziuku to paties 
Motere po tam gyveno da ilga didumo ir tos paezios dienos, 
laika o jos sūnūs Robertas gi-! Motina suras savo versziuka ir 
me in perikiolika menesiu po 
iszemimui motinos isz grabo.

bet skanus isz j
sveikas ir sudrutinantis paau- S 
gūsiam amžiuje; o ant senatvės 
da žydinti bet jau nesutriovan- 
ti. y

Pacioma pakalnėje, kalnuo
se artimoje San Fernando mi
sijos, Kalifornijoj, randasi už
kasta s'kryne, kurioje talpinusi 
daugelis auksiniu indu isz baž- 
nycziu ir turtingu žmonių na
mu, kuriu verte yra daugiau 
kaip trys milijonai doleriu. 
Daug žmonių nuo senei jeszko 
tojo senoviszko paslėpto S'kar- 
bo, paaukaudami net savo gy
vastis jeszkodami.

Badai senas zokoninlkas pa
dare mapa ant skuros, pažymė
damas kur tasai skarbas yra 
paslėptas ir užkastas. Skrynio
je randasi auksines torielkos, 
puodukai, kielikai isz bažny- 
cziu, szauksztai ir kitoki indai 
iszkalti per Indijonus isz gryno 
aukso ir sidabro 'bet lyg sziam 
laikui niekas tojo skarbo nesu
rado.

> Nekurtose dalyse Indijos da 
randasi barbarisžkas paprotys 
deginimo naszliu ant laužo 
drauge su mirusiu jos vyru. 
Tenaitinei gyventojai sukrau
na dideli lauža ant 'kurio pa
deda nebaszninka o szale jo 
atsigula gervalei jo likusi nasz- 
le. Tokis moteres pasiaukavi- 
mas reiszkia meile ir isztiki- 
mysta moteres del mirusio sa
vo vyro. Lauža uždega o szim- 
itai susirinkusiu j u gailininku 
klūkia ir szoka aplinkui degan
ti lauža, liepsna apimdama ne
gyva ir gyva auka.

Tokis atsitikimas buvo ap
linkinėje. Barrah, Indijoj. Ant 
giliuko baisei apdeginta' mote- 
re nusirito nuo laužo inpeida
ma in vandeni. Tame laike ad- 
bego Angliszka palicija ir isz- 
vaike tikejimiszkus kvailius.

Gal ne vienas manys kad tai 
yra negalimu daigiu o bet yra 
tikra teisybe kad senovės lai
kuose Amerikoniszkas genero
las Robert Lee gimė in penkio
lika menesiu po laikui kada jo 
motina buvo rudėta in graba 
sze imy niszkam a ntgra by j e. 
Sztai kaip tas atsitiko:

Pati Henrietta Lee, motina 
generolo Roberto Lee, paėjo 
isz tikros Indijoniszkos szeimy- 
nos ir vadinosi “Light Horse”. 
Mete 1809 ji apsirgo pavojin
gai o penki daktarai nutarė 
kad motore mirė. Per penkes 
dienas lavonas mirusios mote
res įgulėjo grabe namie mieste
lyje Arlington Heights, po tam 
po atsakaneziu ceremonijų, li
kos uždaryta ' szeimyniszkam 
antgrabyje. In septinta diena 
po 'laidotuvių, dažiuretojas ka
piniu nuėjo in antgrabi padėti 
szviežiu žiedu ant mirusios 
grabo. Kada iszeitinejo, isz- 
jgirdo koki tai užkimusi 'baisa

Sztai ka kalba apie save pi
nigas :

“Mano vardas yra Pinigas. 
Kožnam sklype turiu kitoki 
varda bet mano ypatiszkumas 
yra toks pat visur. Mokslo jo
kio neturiu ir neturiu jokio ga
bumo idant mane vadintu gar
bingu. Pats savyje neturiu jo
kios vertes bet esmių naudin
gu del žmonių o niekados nebū
nu nekencziamu tik kada žmo
nes patys mane tokiu .padaro. 
Neturiu jokios galybes tiktai 
tokia, kokia man davė žmones 
bet nesinaudoju taja galybe, ne 
del gero ne del pikto. Žmones 
patys tai daro. Jeigu mane 
naudoja ant pikto tai ne mano 
kalte o bet maine už tai kaltina 
svietas.

Mano pageidimu yra daryti 
gerai o ne piktai, vietoje platy t 
nelaime tarp žmonių, geriau 
man 'butu kad galecziau pada
ryti žmones laimingais.

Esmių nevalniniku skupaus 
žmogaus. Daug geriau velin- 
cziau pastatyti mokykla ne 
kaip kalėjimą arba ligonbute 
ne kaip narna paleistuviu. Kad 
galecziau būti naudingu ir pra- 
linksmint vaikus nupirkime 
jiems kokios zoboveles arba 
sziltu drapanų. Kad galecziau 
pastatyt puikius namelius del 
vargingu žmonių ne kaip palo- 
cius del turcziaus arba skupuo- 
liaus.

Nekaltinkite mane už piktus 
pasielgimus, asz nielkuom ne- 
prasi’kalstu, tiktai patys žmo
nes taip padaro. Esmių czystu. 
Bet jeigu esmių petmingu tai 
žmones mane tokiu padare, jie 
yra neszvarus o ne pinigas.

Esmių ant tarnystes visiems 
idant iszgauti isz manes kuo
dą ilgiausia gero bet galybes jo- 

ikios neturiu. Esmių tiktai pini
gu.”

• Dukterys Jevos, ar žinote 
kad jus ne esate prasikaltusios 
pagunidinime Adomo, Rojuje?

Taja kalte dabar austume 
ant seno Nojaus, Pennsylvani- 
jos universiteto muzejaus pro
fesorius, Robertas Norman, ku
ris iszverte labai sena istorisz- 
ka dokumentą kuris parodo 
buk ne Jeva suvalgė uždrausta 
obuoli bet Nojus.

Tasai profesorius buvo da- 
žiuretojum muzejaus bibliszko

matyti sultono ’karda. Kardas 
buvo atnesztas ir kaip tik ka
ralius ji paėmė, skatikas nutru
ko nuo jo ir inkrito in 
liaus stikline su arbata.

penes ji. Ir ji tai padarytu ir 
pažintu savo nors ji ir iiuma- 
liavotu mėlynai.

Bet gyvulei užmirszta apie 
savo vaikus už meto laiko o 
žmogiszka motina niekados.

SKATIKAS IR 
RUBLINE

kara
is n rn _

liūs tai pamate, liepe ta stikli-Į 
ne is'zpilti.

Paskui pasirodė kad joje in- 
mesta nuodu. Tai-gi skatikas 
iszgialbejo karalių nuo mirties. 
Už tai jis nuo szio laiko kara
liaus akyse liko didžioje pa
garboje.

KAIP GAUTI KARO 
PASKIRSTYMO 

KNYGELE Nr. 4

musu prieszai gali pasigaminti.
Bet mes neturime užmirszti, 

kad karas dar toli nuo užbai
gos. Didieji musziai dar priesz 
akis. Sztai del ko mes, namie 
likusieji, turime laikytis musu 
gy vybiniu karo ir lygiai svar
biu civilines gamybos, darbu.

Permainymas darbu reiszkia 
sugaiszyta laika karo garny 
bai; sugaiszyta laika mokantis 
naujojo darbo; sugaiszyta 

haiszka jeszkant senajam dar
bui pakaitos ir ja iszmokinant.

ir mažas, taupymas yra svar 
bus taupymas.

Mes turime taupyti musu 
aliejų,
vandeni ir pervežimo bei susi
siekimo priemones.

Sziuoju svarbiu dalyku tau
pymu paremsime musu vyrus 
karo fronte.
SPALIO 15 d. YRA PASKU
TINE DIENA ISZSIUNSTI 
KALĖDŲ SIUNTINIUS VY
RAMS KARO TARNYBOJE 
Karo Departamentas pareisz-

MUSU PRIETEMAI

Vargszas yra tasai ku- 
elektra, Į rįg lieįeko prieteliaus, bet .szim- 

ta syk yra vargingesnis kuris 
jo niekad neturėjo.

— Yra trys budai prieteliu 
Vieni mus myli, kitiems esame 
nereikalingi, o kiti mus neap- 
kenezia.

Karo paskirstymo knygele 
nr. 4 bus visuomenei iszdalinta 
tarp trecziadienio, Spalio 18 ir 
szesztadienio, Spalio 30. Diena 
ir tos knygeles iszdalinimo vie
ta bus pasikel'btos per jusu apy
linkes laikraszczius ir radijo 
stotis.

LAUK SZIO SVARBAUS 
PRANESZIMO

Karo paskirstymo knygele 
nr. 4 nebus siuneziama. Kad 
gauti szia naujaja paskirsty
mo knygele reikes vienam szei- 
mynos (gyvenanezios vienu ad
resu) nariui asmeniszkai at- siektumem, turime taupyti mu- 
vykti registracijos vieton. Dau- Įsu darbo jėgas, kurą, medžiaga, 
gumoje vietų registracijos cen- inrankius.
trams bus naudojamos mekyk-

VIENA syki skatikas susi- 
ginezijo su rubline. Rubline 
sako:

— Tu gulėsi ežia pamestas 
surudyjes ir niekas tavęs neno
rės imti, o asz pateksiu grafu, 
kunigaikszcziu, o gal net ir 
paties karaliaus rankosia.

Tai girdėdamas senas skati
kas tarė sau:

— Gali atsitikt prieszingai.
Ir isztikro taip atsitiko, kaip 

sake skatikas. Rubline papuolė 
turtingam bet szylksztam žmo
gui kuris įpriesz mirti užkasė 
savo visa turtą žemeje. Ir taip 
rubline ilga, ilga laika gulėjo 
žemeje, szale kitu, in ja pana- 
sziu; per tai ji visai surūdijo ir 
neteko savo žibėjimo.

Skatikas gi pateko elgetai, 
kuris jau ėjo nusipirkti už ji 
duonos, bet pakelėje sutiko pa- 
nas'zu sau elgeta. Szi's' rinko 
pinigus in skardine skrynute, 
už kuriuos ketino iszpirkti isz- 
nelaisves savo broli. Pirmasai 
elgeta atidavė savo skatiką 
sziam antrajam ir .nuėjo alkan
as tolyn. Antrasis ilga laika ke
liaudamas per pasauli, ant galo 
priėjo Jeruzale, kur buvo ne
laisvėje jo brolis, pas Turku 
sultoną. Vargszas melde sul
tono, kaip iii manydamas, kad 
paleistu jo broli, už ka ketino 
duot gera, užmokesni. Bet sul
tonas reikalavo dar daugiau. 
Ant galo atidavė paskutini 
skatiką, kuri jam dovanojo el
geta ir pridūrė:

—• Galingas valdove, pasi
gailėk manes vargszo, buk toks 
gailestingas, kaip anasai elge
ta, kurs atidavė man szi'pasku
tini skatiką, pats būdamas al
kanas. Sultonas priėmė skati
ką, 'insidejo paskutinio drabu
žio kiszenen ir paliuosavo ver
gą. Praslinkus kiek laiko, isz- 
tiko karas tarp sultono ir 'kara
liaus. Viename muszyje szu- 
vis papuolė tiesiog sultono krū
tinėn, bet nieko nekenke. Pa
sirodė,

skyriaus ir jau iszverte tuks- i anasai skatikas, nuo 
I szuvis atszoko. Už tai 
nas prikabino skatiką, sidabri
ne grandinėlė tprie savo kardo.

i Ne ilgai trukus, sultonas pa- 
1 kliuvo pas karalių nelaisvėn ir 

kaliku karalius

Sztai del ko jus turite laikytis ke, kad Spalio 15 diena yra pas- 
prie darbo, kuri dirbate!, ne-’jjutine diena siunsti Kalėdų 
žiūrint kaip mažas jis beimtu, siuntinius vyrams 'karo tarny- 
jeigu tik naudingas karo 'pa-jboje užjūryje ir dėlto ragina 
stangoms. Laikykitės prie jofUOs, kurie dar neiszsiunte, ne

atidėliojant siunsti.
Karo Departamentas praszo 

kooperuoti ir nepraleisti ter
mino, kadangi sziu motu Kalė
dų siuntiniu užjurin skaiezius 
yra didžiauses, koks bet kada 
yra buvęs, ar tai karo ar tai-

stangoms.
kol pergale bus laimėta!
PAGELBA VYRAMS KOVOS 
FRONTE, TAUPYDAMAS 

NAMU FRONTE
Musu militariniai vadai pa- 

reiszke kad didžioji ofensyva 
priesz musu prieszus jau prasi
dėjo. Žinios isz daugelio kovos kos metu, 
frontu rodo, kad atakos tempas 
greitėja. Tai reiszkia, kad mu- įlinkai praszo kad daigtai ski- 
su namu fronte tempas taip.riami užjurin, butu tinkamai 
pat turi didėti.

Tai reiszkia kad mes turimestipriai invynioti kad siuntinys 
didinti orlaiviu, tanku, laivu

'ir ginklu gamyba. Kad to at-

Karo paszto instaigu v-aldi-

inpa'kuoti in stiprias dėžės ir

Kiekvienas namas ir kiekvie-
los. Vagantieji namuose karo na biznio instaiga Amerikoje
tarnybos nariai, turės, tokia 
pat tvarka kaip civiliai, iszipil- 
dyti praszymus paskirstymo 
knygelei nr. 4 gauti.

Eidami in registracijos vieta 
pasiimkite su savim visu szei- 
mynos nariu 'karo paskirstymo 
knygeles nr. 3. Kiekvienai nr. 4 
paskirstymo knygelei Karo 
Kainu ir Paskirstymo Instaiga 
turi patvirtinti knygele nr. 3

Registracijos vietoje praszy-

— Ne tasai yra teisingu 
prictclium, kuris tavo nelaimė
je tau duoda gera patarima, 
bet tasai, kuris tau skubina su 
pagial'ba.

—■ Nekarta mums daugiau 
kenkia, prieteliai, ne kaip ne- 
prietelei, nes tuju paskatiniu 
saugojomės, o kiti turi atidary
ta du'szia del mus laike nelai
miu.

— Sziadien prieteliams rei
kia daryti gerai, o tiems, kuriu 
nematome, turime gerai apie 
juos kalbėti.

— Ne tasai yra geru priete- 
lium, kuris 'tave nuolatois giria 
bet tas kuri tave papeikia ka
da ant to užsitarnauji.

iszlaikytu nesuires ilgoje iri 
sunkioje kelionėje.

Kadangi kiekvienas siunti
nys turės būti tikrinamas, tail 
delsimai persiuntimuose gali 
būti sumažinti, supakavus taip1 
kad siuntinys lengvai galėtu' 

i būti atidaromas inspekcijai.

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

HP SE
Mg BUY 

UNITED 
STATES

SAVINGS
// *
V M

gali ir turi dalyvauti szioje | būti atidaromas inspekcijai, 
pi Ogi amo je. Kiekvienas, kad Office of War Inf., Washington, D.C.

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

Bondus ir Markes.

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Mahanoy City, Pa.

pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .................................... 15o

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o 

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu...................... 25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .................................... 10c

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25o 

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus...................................15c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..............................................25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu........... 25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..............................................15«

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu 15c

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; 
Preke

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 
Popierinei apdarai.tojas turės isszpildyti labai pa- ' puslapiu. Popierinei apdarai, 

prasta anketa (aplikacija), pa-l No; 102 Prakeikta, meilingas 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 

No. 104
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu ................. 20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turin
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu............35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 

į Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
Teip-gi juokai, Rodos, 

Į trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
į puslapiu, ............................................15c

No. 112 Trys apisakos apie pini- 
■ gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
jį bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 

Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 

$ : No. 113 Penkios istorijos apie 
S Burike ir Burikas; Kareivis ir vėl-

teikdamas kiekvieno asmens, 
kuriam iszimama knygele nr. 
4, varda, amžių ir lyti.
LAIKYKIS SAVO DABAR
TINIO DARBO, JEIGU JIS 

KARUI NAUDINGAS
Do Pear Harbor invykiu, 

Amerikos vyrai ir moterys pra
mones inrankiais su'kure ga
mybos stebuklą — stebuklą ku
riam 'dabar atsidekoja Jungti
niu Tautu laimėjimai. Musu 
kovojanežiu vyru pasisekimas 
visuomet priklausė nuo pasto
vaus .pabūklu pristatymo, ■ 
geresniu ir daugiau nei kad sos bobos.

A

Ą

arba pradžia 
SKAITYMO

44 pus. 15c 
istorijos apie

Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

te pustymu; Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali.

No. 129 Keturios
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu............15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu..................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu................. ...................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
43 puslapiu......................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus..................15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluki, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakoj imi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalną. 
64 puslapiai .......................................20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu......................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

..........................15c 
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
Sį nais; Kas man nakci acitiko (dzūko ,Paskutine vale motinos; Pakutninkas;

pasaka); Užliekos isz senovės pada- 
4 vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 

jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c 
No. 115 Puikios istorijos apie 

Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 

Preke ............................................. 15c
No. 116 Istorija apie Sierata,

Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu........................... 15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu............15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................... 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu..................20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
(Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu .......................................................15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Ant keik užlaiko moteres paslapti. 
61 puslapiu .................................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’dlpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ..................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu................................................ 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ..............................................15c

No. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus....25c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka-

I
tf puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c 
ji No. 119 Keturios istorijos apie 
r Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
J Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
jį 62 puslapiu .........................   ...,15c
j j No. 120 Dvi istorijos apie Valu- 
¥ kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
j puslapiu .............................................. 15c
j j No. 123 Septynios istorjos apie 

------ zerkolas; Sidabrinis 
s szuo; Kolera; Sena

tį lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 
J gonus. . ' . ’
? No. : ----- ■■ ■ -
j ne Pana ir Apie Baisi istorija, 
j puslapiu ........................................

...ir...
RASZYMO

kad kiszeneje buvo 
kurio 
sūdotanezius Sumerijonu užraszu 

kuriuos surado prie Nupurro 
griuvėsiu. Pagal iszversta se- 
noviszka raszta apie tvana tai 
badai Nojus suvalgė uždrausta
obuoli kada iszsigia'lbejo nuo jo karda su 
tvano bet ten neminėta apie jo-' pasiėmė sau.
kia Jeva. Toji istorija da likos ’ Viena, syk, susėdus gerti ar- 
užraszyta 14 tukstaneziu metu^batos, karaliene panorėjo pa-

* z» J I rr „ . * ! Stebuklingas zį 64 pUS., Did, 5x7col. J grabelis: Drąsus

I ........
* "SAULE
| MAHANOY CITY, PA. į

Doras gyvenimas;
_______________ _________ ____________ ' i t r • v

Tiktai, 10c 45 puslapiu.......................15c
No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 

61
15c 

126 Penkios istorijos apie 
; Priversta links- 

-----   mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
“Saule” dabar $4.00 užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 

metams in Suvienytose Valsti- kuria buvo protingesnis už savo poną 
mr. , _T. x x 61 puslapiu ...  15c

jose, o $5 kitose Vieszpatystese. > įg7 Trys istorijos apie Duk-

Keletą Juoku ir Paveikslo.
................................................ 15a

No.
Adresas:

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Penna.

pamisli.no


—

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Gyvenimas Vargdienes
:: Ko Ji Per Visokius Kentėjimus Dasilauke

I Musu Skaitytojams!
Siuncziant pinigus per ban

kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridėkite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima cze'kiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu sinusite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

BSr* PRISIUSKITE 
TIKTAI 50^ O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.
SETAS Nr. 100

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

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Jis myli tuosius, lūs galvos isz ko turėjo garbe 
kurie turi czysta szirdi. O, ma- ir uždarbi.

(Bus daugiau)

sopulys suspaudė surūpinta jos! šio Dievo.
szirdi, kada reikėjo iszeit! Vie
nok, pamislinus gilume du- no dukrele! Jis ant tavo aszaruį 

jszios, nerugojo ant Augszcziau-
rejo ant smertelnos lovos ipasi-Įsiojo surėdymo.
judint ir duoti koki nors ženk--apėmė taji narna, sznairavo ant

kos jau nevaldė, buvo be val
džios.

Galima žinot jog ligonis jau
te savo pabaiga gy venimo. No- iuri. Jis tavęs neapleis nes

Tieji, kurie į yra tavo tėvu! Atsiduokie Die-
vui visame o Jis bus tavo ge- I 
l iausiu glo'bejum.

I Taip saldžiai ji ramino suru-' 
pinta sierata jog ir pati vargin
ga naszle apsiliejo aszaroms. 
Ema, apsikabinus savo sena' 
vienatine prietelka, velke ir 
bueziavo jai rankas.

Kada isz pirmutines gailės-, 
, . . . ties kiek apsimalszino ir turėjo!

ženklo negalėjo duot. Numirė ginimo Emos nebaszninkas , • . v '° v t . spakainesnes mislis, pradėjo
daug iszdave. Ypaez dūko isz .......... .. 1 , teminti apie ateiti ir nutarė uz-

ipiktumo kokis tai Werneris,' •• .■ , in, • •r ’ siunti tuom darbu kuri mokėjo.
Ikuns, nors 'buvo tolimu gimi- .- ,, • • . , .i . . . . Kada Blankienei apie tai pasa-naicziu su nebaszninku ir nors’, , .. . v. . .i ko, toji ja pagyre nes žinojo jog 

j tokios siuveczkos visam mies- 
i te nesiranda kokia buvo Ema.
i Liepe būti pas ja, ramindama, 
jog pasikalbės su savo pažins- 
tamonis, kurios per savo tarpi- 
ninkysta pajeszkos kokius tur
tingus ponus del kuriu ji gales 
sint ir kitokius darbus dirbt, 
per ka turės paguodonc ir nau
da.

Tas in kolos dienas pradėjo 
iszsipildinet, jau Blankienes 
nemelyje, kuris nesenei buvo 
kurezias, sziadien pasidarė gar
sus ir prisipildo puikiais cci- 
kiais. Nes kaip tik Blankienes 
pažinstamos pradėjo garsinti 
apie apleista sierata ir jos gy
venimą, tai tureziai viso mies
to pradėjo atlarikinet nameli ir 
kožna ponia tuojaus darbo da
vė nes žinojo gerai jog niekas 

i ne sztant buvo taip puikei pa
siūt kaip Ema. Tokius darbus 
jai duodavo padiibt jog kita 
butu baisejusi in rankas paim- 

j tie idant nepagadinus ceiki 
bet ji kaip mokėjo ir buvo ap- 

mylejo Ema isz jos apsiejimu.Įsisavinus su tokiais darbais,

i la bet ant tuszczio! Drebulys ir i sieratos jog kad ne ji tai butu 
iszaltas prakaitas ; ’ ’ ■ 1--

jau prabjo ’atszMti
nuo kojų ir kitu daliu kūno. Ne- 

j buvo jokio budo idant galėtu
duoti ženklą savo noru. Geide

[idant jie suprastu jo norą, žiu-
\ jrejo mielaszirdingai ant Emos

apipylė visa jiems daugiau likia nes ant jos 
nemažai iiebaszain'kas pinigu 
iszleido ir tasai bambėjimas 
didino jos gailesti. Tieji nedo
rus užgriebikai negalėjo savo 
godumo prisotint nors daug 
turtu aplaiike isz nežinių ir da 

tai vela ant ragento'bet kitokio dryso prikaisziot jog ant užau-

įT (Tasa)
Sza'ltas drebulys pervere vi

sa kuna Ekenbitnerio, kai jis 
iszgirdo tuos žodžius isz nekal-; 
tu lupu kūdikio. Perimtas gai- (aįp jog profesorei negalėjo ja- 
lesczia ir 'baime paszauke: — j,a atsigėrėt. Visokius ranku 

grąžei ne-1 ’’ rasztu su likusiais turtais, i .Ema, vela apleista suvis, 
stovėjo kaip nutirpus prie lo
vos numirusio, gilei užsimisli- buvo bankierium bet padūki
nus o aszaros kaip žiru ei byrė
jo pabalusiais veideliais! Ko 
nebaszninkas labiausia bijojo, 
tas dabar stojosi; kad tuojaus 
po numirimui pribuvo ir tolimi 
giminines dalintis palikimu.

Niekas nepamislino apie sie
rata kuria nebasznin'kas prisi
ėmė už duktere, maitino ja ir 
laike o toji dabar liko gryna 
kaip pirsztas. Bet doroje szir
dyje Emos pasiliko gyva at
mintis po numirusiam gerade- 
jui. Jaute ji gana gerai jog ap- 
laike didžiausia skarba o tasai 
yra mokslas kuris paduos būda 
iszsimaitinimui. Su dideliu pa
sikėlimu dvasios dekavojo Die
vui už taja dovana su vilczia 
jog Dievas priduos pagialba ir 
vargingos sieratos neapleis.

Dora Ema kasdiena meldėsi 
už savo tėvelius ir geradejus 
savo o apie ateiti nesirūpino 
nes turėjo tvirta 
katra Dievas myli, tam kryže
lius siunezia. Visame ji pasike- 
linejo viltije nes toji nuolatos 
sznabždejo in jos szirdi: “Ko 
tau rūpintis? Ko tau liūdėt ir 
ko ateities bijot. Atsiduokie 
Dievui o nepražūsi.

Tosios trys cnatos: tikėjimas, 
viltis ir meile, saldino kasdie
na nekalta Ema. Kas labiausia 
užiminėjo jos jausta tai buvo 
meile artymo nes taja cnata in- 
kalbinejo jai apsiejimas ne- 
baszninko kuris taja neužmir- 
szama nakti be jokios miela
szirdystes nuo duriu ja ir mo
tina nuvarė o kuris vėliau sto
josi jo pavyzdingu geradėjum.

II.
Gimines, kurie sugriebė pa

likimus nebaszninko, taip 
sznairavo ant nelaimingos 
Emos jog buvo priversta iszei- 
ti isz to namo. O kokis didelis'

josi pavidalu del kitu augini-j 
me priimtos sieratos o kuri vi
same tiko ant noru savo ge-l 

j radejaus. Ema mokinosi gerai,1

0 maloningas dangau! Ka aszĮdar)bus niekas taip grąžei ne-1 E,xellbnicris nepadares jokiu 
? Dieve mielaszirdin- iszdirbo kaip ji, ypaez siuvime i 

kalbėjo pakeles akis in įr iszsiunvinejime, isz ko Eken- 
— nesudykie mane pa- bitneris labai džiaugėsi ir ne

padariau ?
gas! - 
dangų 
gal nusidėjimu mano.

Paskui paemes Ema meilei 
už rankeles, invede ja in szilta 
ir puiku pakaju ir tarė: — Bu- 
kie czia, mano mylimas kūdiki! 
Asz bėgsiu ant tu pėdu in lavo- 
nyczia ir atvesiu motina. Trolk- 
sztu jums gausai sziadien taja 
vakarykszczia skriauda iszna- 
gradint.

Po isztarimuij tuju žodžiu, 
paskubino Ekenbitneris ant tu 
pėdu in lavonyczia. Czia po tei
sybei rado motina kūdikio ant 
krūvos kaulu silsentysi bet ka! 
Jau joje gyvasties ne kibirksz- 
te'les nebuvo. Ant tuszczio su 
rankoms purtė bet pabudyt ne
galėjo; smertis jau savo laime 
nenorėjo atiduot. Puolė ant ke
liu, dideliam rūpestyje užlaužė 
rankas ir graudžiai verke nes 
jam sanžine iszmetinejo jog jis 
yra žudintojum vargingos mo- 
teres. — Kaip tai tankiausia 
žmogus per savo neiszminti in- 
stumia kita in nelaime jog sto- 

■* jasi žudintojum. su savo nedoru 
darbu.

Beveik isz proto eidamas su- 
gryžo pas Ema suvis jau siera- 
tele. Rove sau plaukus, vadin
damas save žudintojum o mer
giuke, netekus motinos, nega
lėjo apsimalszyt. Nors Eken
bitneris ramino mergiuke ir vi
saip žadėjo jog ja nuo saves ne
leis ir bus jai kaip tėvas ir mo
tina, vienok mergiuke negalėjo 
per aszaras jokio žodžio atsa
kyt. — Už valandos tarė pro 
verksmus: — Ak, taip! Mano 
Dieve! Tu, nedoras Ekenbitne- 
ri, mano motinėlė isz svieto isz- 
varei!

Ekenbitneris palaidojo mo
tina kuopui'kiausia o mažai sie- 
ratelei duota žodi dalaikc. 
Kaip tikras tėvas užsiėmė 
idant jai duoti kogeriausia už- 
auginima. Buvo jis, po teisybei 
isz prigimimo staigus bet ne
trukus vela 'buvo geru. Per ka- 
gi, jeigu kada isz staigumo ko
kiu žodžiu savo augyrine pa
baudė nes tuojaus atsiminda
vo ant pastirusios motinos gu- 
linczios ant kaulu ir tuojaus 
sieratele glausdavo prie saves 
ir veikdavo.

Gera mergiuke atitiko gai
linga szirdi ir geriausia tęva 
tame, kuris priesz tai nedavė 
ne saujos trakini ant pernakvo
ji mo ne szmotelio sausos duo
nos. Tas nejausius ir netikės 
žmogus kuris greieziau szuniui 
butu numėtės szmoteli duonos 
ne kaip žmogui, tasai dabar 
stojosi geriausiu žmogum ir 
viską paszvente ant auginimo 
vargingos sieratos.

Tokis tai yra surėdymas Ap- 
veizdos jog tankiausia tieji sto
jasi vadovais cnatu ir duoda 
prikloda meiles artimo del ki
tu, del kuriu pirma buvo atsza- 
lia.

Dabar tasai Ekenbitneris sto-

karta pats in save kalbėjo: — O 
Dieve, kokia asz sziadien sal
dybe savo szirdyje jaueziu. Tu
riu vilti Dievuje jog jeigu duo
siu jai gera mokslą ir ant do
ros merginos užauginsiu, tai 
man Dievas atleis nusidėjimus 
papildytus mano gyvenime. 
Nieko del Dievo ir del tos mer
gaites nesigailėsiu nes viską 
ka tik turiu, paeina isz Jo ran
kos. Jeigu Dievas mane neap- 
teike lomiais vaikais tai turiu 
svetimais džiaugtis o kad ne 
Ema tai neiszpažincziau tevisz- 
ko džiaugsmo. Prijauczia mano 
szirdis jog jeigu Emai pasiliks 
visas mano turtas tai nors ji 
atsimins apie mano duszia. Ta
da ir jos motina, nors asz sun
kei nusidėjau jai, rikiuosiu jog 
ji man atleis. Juk ant manes 
ne pyks kadangi asz jos dukte- 
re puilkei iszmokinsiu, tai pa
daryta skriauda bus atlyginta.

Taip sau Ekenbitneris misti
no savo klaida pataisyt kuria 
per savo staigumu papilde. Bet 
danguje kitokia rodą stojosi. 
Ema neketino taja geradejyste 
džiaugtis. Dievas augszcziau- 
ses kitaip pasirūpino apie ja. 
Ubagyste yra tai keliu in go
riausia laime.

Ekenbitneris kaip mistino 
taip ir tikrai norėjo Emai pa
likti visus turtus, tiktai jog da 
nebuvo pagal <prova padaręs 
rasztus. In kelis metus nuo lai
ko kada priėmė Ema, jis stai
ga i apsirgo. Liepe paszaukt 
Ema ir toji pribuvo norėdama 
iszgirsti paskutini norą savo 
gero globejaus. Bet kaip ji bai
se! nusiminė kada pamate jo 
veidą baisei persimainusi. No
rėjo kogreieziausia nusiduot 
pas gydytoja bet ligonis pamo
jo jai su ranka ir tarė silpnu 
balsu:

— Begk kogreieziausia pas 
ragenta.

Ema kaip pau’ksztis nubėgo 
pirmiausia pas kunigą, paskui 
pas gydytoja paliepdama jiems 
idant kogreieziausia eitu pas 
jos globėja o ant galo nusidavė 
pas ragenta.

Kada su ragentu pribuvo, li
gonis jau buvo apžiūrėtas 
szventais Sakramentais o gy
dytojas, stovėdamas prie lovos, 
davė vilti pasveikimo. Dabar 
prisiartino ragentas bet ligo
nis jau negalėjo kalbėt! Ragen
tas padavė jam plunksna idant 
savo valia paraszytu bet ran-
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tikėjimą o

mas jo neturėjo rubežiaus jog! 
daug kasztavo Emos užaugini- 
mas ir taip savo rūstybe toli 
paslinko jog dryso keikti ne- 
baszninka visokiais žodžiais.

Dorybes pilna Ema visko 
kontrei klausė ir su aszaroms 
dėstė savo daigtus, kokius tu
rėjo in punguleli. Atleido ji ty
liai, tiems nedoriems žmoniems 
•kurio vargino ja plūdimais o 
kas labiausia sunkino ja, jog 
ant jos geradejaus iszradinejo 
visai]), tas tai jos szirdi spau
de. Be ka, Werneris, didžiau
sias jos nevidonas, buvo ženk- 
lyviausiu ir turtingiausiu po
nu. Ka galėjo varginga ir pen
kiolikos metu mergaite, nuo vi
su apleista, su juom pradėt? 
Veike ir žodžio nekalbėjo; dės
tė savo daigtus norėdama ko
greieziausia isz to namo iszeit 
ko niekados nesitikėjo.

Priesz ta narna ant kitos sza- 
lies ulyczios, gyveno biedna 
naszle, Blankiene, kuri labai

Kada da Ekenbitneris buvo gy
vas, tanikiai atsilankydavo del 
pasikalbėjimo su Ema. Dabar 
toji mergele, nelaimes suspaus
ta, su ryszeliu ipo pažasezia, 
kuriame visas jos kraitis talpi
nos!, nusidavė pas savo geriau
sia pažinstama jeszkoti rodos 
ir suraminimo. Blankiene pri
ėmė ja su džiaugsmu, raminda
ma ja saldžiais žodžiais ir pri
žadėdama savo rodą paremti. 
Czia dabar varginga mergina

drasei dirbo nes buvo tvirta sa
ves. Darbo turėjo labai daug o 
kožna puikei padarydavo, visi 
negalėjo atsigėrėt ir kožnas 
tvirtino jog geresnes siuvecz- 
kos ne tik visam mieste bet ir 
visam sviete nesiranda. Isz 
pradžių duodavo darbo isz 
mielaszirdystes jai, ant uždar
bio bet dabar puikiausius ir 
brangiausius ceikius pavesda
vo jai. Jos vardas po visa ap
linkine prasiplatino ir kitaip ja

pradėjo garsei verkt. Puolė ant į nevadino visi kaip tik “Ema, 
keliu ir isz gi_ _ _ _______
melde Dievo idant teiktųsi pa
rodyt kelia kuriuomi savo ap
leidime galėtu keliaut. Blan
kiene ramino ja kalbėdama:

— Nesirūpink, mano kūdiki!
Atsiduokie ant valios geriau- kejo padabintie bet ir apreda-

-------------—„ . — —

durnos duszios ■ doriausia mergaite ir puikiau
sia siuveczka!” Isztikro Ema 
buvo tokia iszmani apie siuvi
mą szlebiu jog Paryžiaus isz- 
davejos madų negalėjo su ja 
susilygilit. Ne tik szlebes ji mo-

Surinkimas Sužeistu Kareiviu New Georgia

st

Vienam mieste susirinko vie
nam name, 

Badai Niudžerzes stcite, 
Gauja, .geru girtuokliu, 

Ir pusėtinu 'latru.
Begerdami taip insiuto, 

Net iszbvrejo langai isz buto, 
“Garui” giedojo, 

Gaspadorius apmalszyti ne
galėjo. 

Vaje! vaje!
Baube kaip gyvulei, 

Katrie žmones pro stuba ėjo, 
Sustojo ir su dyvais žiurėjo. 

Ant galo gaspadoriui viskas 
da'kako, 

Atsistojas taip in visus sako: 
“Szelauk isz mano stu’bos, 
Gana bus tos svod'bos.”

Bet ka, negalima duoti rodos,
Del pasigėrusios gaujos, 

Pradėjo su nagais draskyti, 
Drapanas in skutus taisyti.

Tai buvo svodba ne kas, 
Ba ne vieno buvo sukirptas 

kotas, 
Patys vyrucziai pamislylkite, 

Ar jus gerai darote?
Kada ta girtavimu paliausite, 

Ir kada protą gausite ?
Dirbate sunkei ant kitu, 

Mėtote pinigus ant provu, 
Ir ant lojeru, 

Vai, 'beda, beda, 
Visiems darote didele geda.

* * *
Tam garsingam Czi'kage, 

Tai jau viską vale, 
Vienoj karezemoj žmogų taip 

pataisė, 
Kad in ana svietą isztaise. 

Tegul sikradžiais nugarmi to
kia urvą, 

Kur gyvena bjauri varna.
* * *

Per vieno varduves, 
Susirinkę szunes, 

U-gi gere ir klykavo, 
Rodos kad svaiguli gavo. 
Vienam galva suteszkino, 

Kitam rankas sutreszkino, 
Kitam badai uosi nupjovė, 
Ir greitai ėstis paliovė;

Vai jus padlinos, 
Ar tai tokios imininos.

* * #
Filadelfijoj sportelei,

Su plikom panosėm ponulei, 
Neturi giliuko ant mergų, 
Ba to nemėgsta pypliu.

Vienas tokia mergina pa- 
mvlejo,

_T . . ' iNa ir apsipacziuot norėjo, 
Nebagas ne kvoterio neturėjo, 
Ar-gi mergina ant gryno pyp

lio žiūrės, 
Jeigu katras pinigu neturės?
Tas valkiozas kol da darba 

/ turėjo,
Tai nors gumini kalnieriu 

piikt galėjo, 
Kada kokia beda ateina, 

Tai freitkareis runyti pareina, 
In kur tolinus bumauti, 

Ba negali darbo gauti.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto iti 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Malianoy City, Pa.

Dažiurejimas ir surinkimas sužeistu kareiviu ant kares lauku kur musu kareiviai kovo
ja yra pagirtas per visa svietą. Musu sužeisti kareiviai buna tuojaus surinkti po musziui ir 
gabenami in ligonbueziu stoti t duoti jiems daktariszka pagialba. Szitas paveikslas parodo 
kaip kareiviai buna neszami inlaivus ir kitas saugias vietas.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo

Jpranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

Pirkite Apgynimo 
v\ Czedinimo Bondus 

įr Markes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!!
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Žinios Vietines
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Tereses.
— Panedelyje pripuola 

Szv. Lukosziaus Evangelisto.
—■ Klara Perkauskiene, isz 

Shenandorio, aplaike per suda 
persiskyrimą nuo savo vyro 
Juliaus Perkausko. Porele ap
sivedė 1923 mete.

— Sku'lkino paviete trumpa 
daktaru kaipo ir kituose pavie
tuose Pennsylvanijoj, isz prie
žasties paėmimo daktaru prie 
karišzkos tamystos. Isz skait- 
liaus 12,000 daktaru daugiau 
kaip 3,000 randasi prie tarnys
tes.

—• Lietuviu Moterių Drau
giszkas kliubas laike savo mė
nesini susirinkimą praeita 
Utarnirika Elks svetainėj, She- 
nandoryje, kuriame dalyvavo 
daugelis motorėliu isz visu da
liu pavieto. Lapkriczio mene
syje 9-ta d. bus rinkimai vir- 
szininkiu tojo kliu'bo. Szia Ne- 
delia laikys savo metine pave
du paroda Necho-Alien kotely
je, Pottsvilleje.

—- Seredos ryta, apie 2:30 
Vai., užsidegė
mas Laurenco Brennan, Jaek- 
sono ipeczeje, arti Mahanojaus. 
[Uignis 'kilo kuknioje kada visi 
sunkei miegojo. Tėvas, gialbe- 
damas vaikus isz liepsnos, bai
sei persipjovė sau koja, kuria 
daktaras Burke turėjo susinti. 
Ugnagesiai isz Mahanojaus nu
važiavo gesint liepsna 'bet isz 
priežasties stokos vandens na
mas sudege lyg pamatu kaipo 
ir visi rakandai. Artimi namai 
likos apsaugoti nuo sudegimo.

— Nebus mokslo vaikams 
publikinese mokyklose per pu
se dienos sziomis dienomis: 25, 
26 ir 27 dienomis nes mokyklo
se daraktorkos iszpildines kny
gutes del maisto tomis dieno
mis.

Mahanoy Plane, Pa. f Jonas 
Akelaitis, saliuninkas, mirė 
Nedelioje Ashlando ligonbute- 
je, sirgdamas daugiau kaip du 
metus. Velionis pribuvo isz 
Lietuvos apie 34 metai adgal 
in Amerika, pirmiausia in Mt. 
Carmel, ,po tam in Worcester 
Mass., pribūdamas in ezionais 
apie 15 metu adgal. Prigulėjo 
prie Szv. Liudviko Liet. Para., 
Maizevillej. Paliko paezia Lr- 
szule, sunu Joną namie, ir dvi 
dukteres, tris anukus, du bro
lius ir dvi seseres. Graborius 
Akelaitis isz Mount Carmel 
laidojo.

Vaikas Nužudė Tęva 
Už Plakimą

du'beltavas na-

SHENANDOAH, PA

Graborius Atvažiavo I Būrimas Su Kiauszineis'
Pasiimt Lavona, Pats 

Krito Negyvas
Mount Carmel, Pa. — Kada; 

Tamoszius Dye, 59 metu, gra-| 
torius isz Mt. Carmel, atvažia
vo in Ashlando ligonbute pa-i 
siimti mirusi bankieri John 
Carl, 75 metu, isz Mt. Carmel, 
kuris mirė valanda priesz tai, 
krito negyvas isz priežasties! 
szirdies ligos kuria sirgo nuo, 
kokio tai laiko. Graborius laike 
bizni per 40 metu.

Detroit, Mich. — Negalėda
mas nukensti nuolatinio plaki
mo nuo savo tėvo konia kas 
diena, Simon Chester, 16 metu, 
kuri taipgi kankino visokiais 
budais, kada pasigerdavo ko
nia kas diena, vaikas paleido 
in tęva du szuvius, užmuszda- 
mas ji ant vietos'. Palicija per
klausė jo apsakymo ir kad ne
turėjo motinos kuri už ji užtar
tu, sudžia paleido vaika ant 
liuosybes.

Motina Keturiu Vaiku 
Likos Subjaurinta Ir 

Nužudinta

—■ Utarninke Lietuviu Mo
terių Draugiszkas Kliubas isz 
Skul'killo pavieto laikys susi
rinkimą Elk’s svetainėje, kuris 
prasidės 8-ta valanda vakare. 
Daug nariu ketina pribūti ant 
tojo susirinkimo.

—■ Klimo Broliu anglinis 
brekerelis vela pradėjo dirbti 
William Penn, po sustojimui a- 
pie menesi laiko. Tasai breke- 
relis dirba ant tryju sziptu, kur ■ 
dirba apie 40 žmonių, o iszkas- 
ta angli gabena in William 
Penu brokeri ant iszczvstini-!
mo.
t Jonas Krupilas isz Bran- 

donvilles, mire Locust Moun
tain ligonbuteje, sirgdamas ko
ki tai laika.

— Locust Mountain ligon
buteje buvo daryta operacija 
ant Juozo Krinaiczio ir Alber
to Armanavicziau's, abudu isz 
miesto, kur jau gydosi nuo ko
kio tai laiko.

Gilberton, Pa. t Ma rga rietą 
Lapaczinskiene, mirė pas savo 
žentą Edvardą Ryan, 1137 E. 
Centre uly., Mahanoy City, 
sirgdama tik kėlės dienas. Jo
sios vyras mirė 35 metai adgal. 
Velione prigulėjo prie Szv. 
Ludviko Liet, parapijos Maize- 
villej. Paliko 5 dukteres, 6 sū
nūs, 28 anukus, isz kuriu du 
yra kareiviai ir du pro-anukus. 
Laidotuves atsibuvo isz namo 
dukteres Zelinskienes. Gra
belius Menkeviczius isz She- 
nahdorio laidojo.

Neprigialbejo
Rugiai Del Vokiecziu Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.

3,000 Anglekasiu
Sustojo Dirbti

Washington, D. C. — Apie 
trys tukstaneziai anglekasiu 
kasyklose Alabamoje, sustojo 
dirbti kad visos kasyklos vela 
buvo sugražintos locnininkams 
per valdžia. Anglekasei tvirti
no buk po valdžia turėjo geres
nes darbininkiszkas iszlygas 
ne kaipo privatiszkose rankose 
ir dabar spiriasi didesnes mo- 
kesties nuo kompanijų.

re Pearson, 48 metu amžiaus, 
vedusi motete, motina keturiu 
vaiku, ėjo isz darbo isz 
duonkepes kur dirbo naktimis, 
likos užklupta per nežinoma 
iszgama, 'baisei sumuszta ir su- 
žageta. Kada surado nelai
minga motere, galva buvo per
skelta ir viena ausis Puvo kone 
nutraukta nuo galvos. Darbi
ninkas dirbantis ant stogo ar
timoje patemino gulinczia mo
terių krūmuose negyva ir pra- 
neszc apie tai palicijai.

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

Subatoj, Spalis - October 
23 d., 1943 bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole
rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ir 
neaplaikys vandens. Atsi
lyginkite tuoj aus.

Mahanoy Township Authority.

450 Žmonių Užmuszta
Ant Geležinkelio

Reading, Pa. — James Rich- 
į ardson sirgo nuo kokio tai lai
ko ir nors nusidavinejo pas vi-į 

'sokius daktarus, neaplaike jo į 
kio palengvinimo. Nutarė anti 

' galo nusiduoti pas garsinga ni- 
gerka burtininke, kokia tai, 
Magde Johnson, kuri badai ne 
vienam kvailiui davė rodą vi-! 
same. James aplaike tokia ro-į 

1 da nuo burtininkes: turi jis už-Į 
kast in žeme sz vi ežia kiauszini! 
padėta per juoda viszta nakties 
laike ir stovėt toje vietoje per į 
tris naktis lyg pusiaunakt pa-l 
kol nepasijus sveikesniu.

Už taji būrimą užmokėjo ni- 
gerkai 30 doleriu bet būrimas 
jam nieko nepagialbejo, tada 
James apskundė burtininke už 
apgavysta. Sudas liepe bobai 
pinigus sugražinti ir daugiau 
kvailiu neapgaudinėti.

Jugoslavu Partizanai 
Iszvysto Svarbu Frontą

Bern, Szveicarija — Dau
giau kai 450 žmonių ir kareiviu 
likos užmuszti arti Chalons, 
ant geležinkelio tarp Lyons ir 
Paryžiaus, Francijoj. Manoma 
sabotierei buvo priežastim to
sios nelaimes. Vienas trūkis, 
vežantis daug žmonių in Vo
kietija, likos iszristas isz begiu 
o kitas ant jo užbėgo nežinant. 
Daug nelaisviu, kurie buvo už
rūkyti vagonuose, negalėjo isz- 
sigauti laukan tiktai mažas 
skaitlis iszsigavo laukan per 
iszdaužyma langu.

Didele Stoka Popietes, 
Sumažino Laikrasz-

ežius
Washington, D. C. — Val

džios Popieros Kamisija davė 
žinia visiems laikraszcziams 
idant sumažintu savo laikrasz- 
czius ant deszimto procento. 
Priek tam visi turi prisiunsti 
rapartus kiek sunaudoja popie
ros kas menesi. Sziadien Ame
rikoj randasi labai mažai po
pieros del laikraszcziu o dau
gelis mažesniu laikraszcziu 
jau paliovė iszeiti nes popie 
ros negali pirkti, o preke bai
siai pakilo.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Ministerio Churęhil! Duktė Tarnystoje

Mary Churchill, duktė Angliszko ministerio Churchill, 
tarnauja taipgi kariszkoje tarnystoje Anglijoj, panasziai 
kaip ir kitos merginos. Ant paveikslo matome ja prisegant 
seržanto ženklą ant rankoves savo drauges.

Rusiszki kaimuoeziai Ukrajinoje renka rugepjute del 
Vokiecziu kada jie buvo užemia taja szali. Artimoje stovi 
armotos kad priversti darbininkus prie darbo ir kad nepa
bėgtu, bet nuo kada Vokiecziai buvo sumuszti ten, tai Uk- 
rajinieeziai vela sugryžo malszei prie savo darbu ir mal- 
szaus gyvenimo.

Istorija apie Amžina Žydą, 
to kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. 20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

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

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

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

visos trys 
KNYGUTES 

“SAULE” 
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SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Praėjusios savaites Associa
ted Press praneszimai isz Lon
dono nurodo, kad Jugoslavu 
pasiprieszinimas vystosi in 
svarbu frontą. Nuo pat viduri
nes Adriatikos juros iki sziau- 
res rytu Italijos deszimcziai 
tukstaneziu Jugoslavu patrijo- 
tu intuže musza Vokiecziu pul
kus, kirsdami in Hitlerio in- 
temptai isztisusia pietines Eu
ropos linija.

Pagal A. P. korespondento 
William Smith White prane- 
szimus, sunki kovu centrai bu
vo: Split, Jugoslavu Adriati
kos pakrasztyj; Susak’o uos
tas, 175 mylios in sziaure; ne
toli Italijos Fiume ir Gorizia 
apylinkių; apie 25 mylios virsz 
Italijos Triesto. In tas kovas 
buvo intraukta daug naciu di
vizijų. Kovos taip pat vyko 
keliose mažiau kritiszkose vie
tovėse.

Vokiecziu vyriausioji karo 
vadovybe nurodė in militarinio 
uždavinio, staiga iszkilusio de 
rimtu nepasisekimu Rusijoje 
ir Italijoje, dydi, pareikszda- 
ma, kad dabartiniuose invy- 
kiuose vien tiktai Gorizia apy
linkėje “Slovėnu ir Komunis
tu gaujos’’ nustojo virsz 1,009 
užmusztu ir “keliu tukstaneziu 
belaisviu.’’ Naciu pulkams, 
kaip praneszama, insakyta ne
beimti belaisviu.

Berlyno radijas pranesza 
apie asztrius muszius tarp Ve
necijos ir Triesto Dolomitu pa
pėdėje ir pareiszke kad visa 
apylinke yra nesaugi Vokie
cziu pulkams. Praneszama kad 
in Dalmacijos pajūri skubiai 
yra siuneziami sustiprinimai 
naciams, kad atitraukus spau
dimą nuo Vokiecziu pulku, ku
rie po 15 dienu sunkaus muszio 
atsiėmė Split. Visos gaunamos 
informacijos, kaip Londonas 
pranesza, rodo in tai, kad ne
trukus 25 ar daugiau Vokie
cziu divizijų bus szio pusiau 
paslėpto karo Balkanuose ati
trauktos nuo Allijentu.

Kaip praneszama, tu invy- 
kiu reikszme yra tuo svarbes 
ne, kad jie parengė pirma di
desnio masto bandymą galimy
bes prislėgtųjų žmonių smogti 
atgal in Hitleri — smogti su 
pasekminga drausme ir su pa- 
gialba ir patarimu Allijentu 
karininku, — tai kas dabar yra 
daroma.
Office of War Inf., Washington, D.C.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Gazolinas isz Alaskas 550 Myliu Tolumo

Isz priežasties stokos gazolino dabar pradėjo ji pumpuo
ti isz Alaskos 550 myliu tolumo per paipas in Mackenzie ap
linkine in Fort Norman. Laivai ir kariszki trokai naudos ta- 
ji gazoliną. Ant deszines matome viena isz inspektorių per
žiūrint paipas o kitas paveikslelyje matome dvi merginas, 
kurios turi užsiėmimą prie tojo projekto skalbiant savo dra
panas.

Szaudo In Neprieteliaus Pozicijas

Musu Amerikoniszki kareiviai szaudo ant Vokiszku po
zicijų Italijoj, pataikindami in tenaitines dirbtuves kuriu 
sunaikino dideli skaitlį pakol nusiyrė in Salerna ir užėmė 
daug miesteliu laikytus per Vokieczius.

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas

Apgynimo Czedinimo Bon- 
dus ir Markes.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnoriua 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata 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.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.


