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ALLI J ENT AI ARTI RYMO
Isz Amerikos Kur Bombos Sulaiko Rakietus

3,425 STRAIKOS

In Laika 11 Menesiu
Washington, D. C. — Nors 

Darbo departamentas tikėjosi 
kad darbininkai bus isztikimi 
valdžiai laike kares ir užsilai
kys nuo visokiu darbininkisz- 
ku ergeliu bet in laika 11 me
nesiu, laike 1943 meto kilo 3.- 
435 visoki straikai po visa 
sklypą ir darbininkai neteko 
tame laike daugiau darbo die
nu ne kaip meta priesz tai. 
Anglinei straikai buvo prie 
jžastim beveik puses tuju ne
reikalingu straiku.

Nelabas Vyras Iszmete 
Pacziule Ant Sniego

I ---------
Macon, Pa. — Mikolas Szi- 

inanauckas ar Szimanaitis, isz 
netolimo kaimelio, likos užda
rytas kalėjime už nežmoniszka 
•pasielgimą su savo motere. 
Laike paskutiniu dideliu szal- 
cziu, už koki ten prasikaltimu, 
iszmete laukan savo pusnuo
giu motere, kuri pavojingai 
apsirgo ir likos nuvežta in li- 
gonbute mirsztancziam padė
jime.

i Nelabas Tėvas
I ---------------------------

Texana, Utah — Jonas Vor- 
hala radosi ant burdo su savo 
4 metu dukrele pas Joną Šlu
ba. Ana vakara Vorhala atple- 
sze kupareli nuo burdingbo- 
sio, paimdamas 69 dolerius ir 
dingo nežine kur. Burdingbo- 
siui paliko laiszkeli kuriame 
buvo paraszyta: “Pinigai man 
buvo reikalingi, už tai gali pa
siimti mano dukrele ant už
stato. Nejeszkok manes nes ne
rasi o su mergaite gali daryti 
)ka nori.”

Persist alinoje Vargsze 
O Turėjo $180,000

Vokiecziai naudoja orinius rakietus ant siuntinėjimo 
juos per suspauda in Anglija bet Allijentai žino kur jie 
randasi ir daugeli isz j u sunaikino.

LAVINO SAVOl 
TARNAITES

Idant Butu Geroms
Paczioms Del Jos

Sunu
- ' Saint Louis, Mo. — Tomis 
dienomis apsipacziavo Jurgis 
Ticzacek, sūnūs Ludviko Ti 
czacek, su pana Juzefina Ber- 
nat, tarnaite jo motinos. Yra 
tai ketvirtas sūnūs Ticzaceku, 
kurie apsivedė su tarnaitėm 
tarnaujancziom pas j u tėvus.

Ticzacekiene tik tokias mer
ginas priiminėjo ant tarnystes 
isz kuriu mane jog jos bus ge
ros paezios del jos sunu. Na
mie da randasi keturi sūnūs. 
Merginos dagirdia apie tai, ra- 
sze laiszkus isz visu daliu svie
to pas ta motina praszydamos 
idant jas priimtu už tarnaites. 
Nekurie laiszkai atėjo net isz 

Į Viedniaus, Edinburgo, Aus
tralijos, Haiti, Kanados ir kitu 
szaliu.

Garnys Neturi Pasilsio
Laike Kares

Washington, D. C. — Viso
6,240,000 kūdikiu užgimė Ame 
riko j nuo kada prasidėjo mu

E. S Ibi

3,000,000 ŽMONIŲ
BADAUJA

Armėnijoj, Turkijoj, 
Syrijoj Ir Persijoj
Rymas — Užrubežiniu misi

jų Presbiteri jonu taryba gavo 
žinių kad 3,000,000 žmoniems 
Turkijoj, Armėnijoj, Persijoj 
ir Syrijoj gresia bado mirtis.

Prie to gauta telegrama nuo 
Amerikos kunigo John Cald
well, isz Teherano ir sziadien 
perduota tarybai valstybes de
partamento. Ji insakoma.

“Ubagu skaiezius didėja ir’ 
szimtai vaikszczioja gatvėmis 
gailestingai maldaudami mais
to ir kartais desperacijoj už
puldami ant žmonių. Panaszios 
sanlygos yra visose Persijos 
provincijose ir miestuose.”

Sakoma kad Teherane yra 
40,000 tokiu skurdžiu, kad
daugeliose vietose badaujanti 
žmones valgo padvėsusius gy
vulius. Mirtingumas tarp vai
ku yra pasibaisėtinas.

Pittsburgh, Pa. — Kada gi
mines Elzbietos Maffett atėjo 
isz valy t jos narna, po iszveži- 
inui jos in ligonbute, rado pa
slėpta visuose kampuose, viso,

sziai ant Pearl Harbor. Dau
giausia j u gimė kares laike' 
lyg 1943 po tam truputi apsi- 
malszino.

40 tukstaneziu doleriu aukse 
ir sidabre o bankinėse knygu
tėse buvo inraszyta jog toji 
motere turėjo sudėjus visokio
se bankose 140 tukstaneziu do
leriu. Senuke turėjo 80 metu, 
gyveno pati viena ir apsirgo 
isz bado.

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

Bondus ir Markes.

Norėjo Parduot Du 
Kūdikius Už $140.

New York — Palicija aresz 
tavojo Katre Laferty už tai 
kad norėjo parduoti du vaikus 
už 140 doleriu — vaika už 100 
doleriu o mergaite už 40 dole
riu. Tėvai paliko vaikus pas 
moteria kur radosi ant burdo 
po tam apleido miestą iszsiža- 
dedami mažiuleliu. Gaspadine 
apgarsino laikraszcziuose jog 
turi du vaikus ant pardavimo 
ir tokiu budu norėjo gauti sa
vo pinigus už skola.

800 Lokomotivu Del 
Sovietines Rusijos

Eddystone, Pa. — Vienuoli
ka Rusiszku virszininku ir 
Amerikoniszkas generolas 
Young dalyvavo ‘ ‘ krikszte ’ ’ 
pirmos lokomotivos isz skait- 
liaus 800 tokiu lokomotivu ku 
rios bus dirbamos Baldwin Lo 
komotive Workers del Sovieti
nes Rusijos. Pirmutine loko- 
motiva pakriksztino Rusiszkas 
generolas J. G. Rudenka, su- 
kuldamas bonka szampano in 
szona laivo szaukdamas: “Del 
ingalejimo!”

6,240,000 Vaiku Nuo 
Pradžios Kares

Washington, D. C. — B juras 
suraszu gyventoju paduoda 
atskaita buk nuo kada Japo
nai užklupo ant Pearl Harbor, 
Suv. Valstijose užgimė net 6, 
240,000 vaiku. Yra tai didžiau- 
ses skaitlis giminiu nuo prasi
dėjimo kares. 1943 mete gimė 
3,200,000 o metę 1942 gimė 3,- 
040,000 vaiku. In laika dvieju 
metu kares, Amerikoj užgimė 
milijonas vaiku daugiau ne 
kaip in paskutinius du metus 
priesz kare.

Skaitykite “Saule”

Mes Turime Tik 377 
Japoniszkus Nelaisvius

Los Angeles, Cal. — Karisz 
kas ministeris apgarsino buk 
nuo pradžios kares Ameriko- 
niszki kareiviai paėmė in ne 
laisve tik 377 Japonus. Tas 
reiszkia buk Japonas kovoja 
lyg paskutiniam kvapui savo 
gyvasties ne kaip pasiduoti in 

i rankas savo nevidono.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Per Klampynes Ir Purvyną In Garbe

Musu Amerikoniszki kareiviai eina per klampynes ir 
purvyną kad dasiekti savo tikslą ir gautis ant muszio lau
ko Filipiniszkose pustynese. Musu kareiviai da vis mu 
szasi Bougainville j ir eina ant Rabaul svarbios Japonisz- 
kos stoties, kuria geidžia paimti.

Vokiecziai Bėga
Isz Rymo

Nes Žino Kad Bus Neužilgio 
Paimtas; Berlinas Vela Bom
barduotas; Japonai Gavo In 
Kaili; Vokiecziai Szaudo Cze- 

kus; 20 Kareiviu Užmuszta
Nelaimėje
*

Rusai iszvaike beganezius 
Vokieczius isz Leningrado ap
linkines ir dabar randasi prie 
didelio geležkelio miesto Kras- 
nogvardeisk isz kur geležinke- 
iei pristato visoki ta vora ir 
ginklus in Estonija ir Lenkija. 
Visa aplinkine prie Novgorodo 
ir Baltrusijos užimta per Ru-|

LONDON — Anglikai, turėdami didelia 
pasekme supliekime Vokiecziu netikėtai, ant 
kelio vedanezio in Ryma, dabar randasi ant 
svarbaus kelio Appian Way ir jau randasi apie 
20 myliu nuo Rymo. Vokiecziai yra baisiai susi-. 
maiszia ir nežino ka daryti. Tukstancziai Allijen-sus kur jie paėmė daug ginklu uvouv iva ua. y u. a uaouintMui - mijvii

ir amunicijos kuriuos vokie-|tu staiga? užklupo ant keliu Italiszku miesteliu 
ežiai paliko paskui save, nespe- . • \ -g/» r ra • • i m j*
darni pasiimti juos su savim.

Su 40,000 užmusztu Vokie- 
cziu in laika paskutiniu szesziu
dienu, Rusai dabar nuvalė te- 
naitinius laukus ir traukia ant 
Baltike sklypeliu, paimdami 
dideli miestą Novgorod ir ke
lis mažesnius miestelius ir kai
melius, apsiaubdami apie 250 
tukstaneziu Vokiecziu.

Rusai paėmė žymu miestą 
Mga, 24 mylės nuo Leningra
do, suardydami visus geležin
kelius ant kuriu Vokiecziai tu
rėjo visa vilti.

Amerikoniszki submarinai be 
pasilsio užklupineja ant Japo 
niszku laivu kad negalėtu ga 
benti tavoro ir amunicijos savo 
kareiviams. Ana diena vela 
Amerikonai užklupo ant Japo
nu laivu paskandydami 12 isz 
j u. Dabar viso Amerikonai pa
skandino 408 lyg sziol. Su lai-

ir miestu 16 myliu nuo Rymo ir apsiaubė 13 di
vizijų Vokiszku kareiviu, sunaikindami visus 
geležinkelius ir eroplanines stotis. Kada Alli-
jentai paėmė nekuriuos kareivius in nelaisve, 
tai jie taip buvo nusistebėja kad užklausė ar ka
re jau pasibaigė.

Tūkstantis Allijentu eroplanu užklupo su 
perkuniszku smarkumu ant Vokietijos ir Fran- 
cuziszku pakraszcziu o ypatingai ant didelio 
miesto Magdenburgo. Vienas szvadronas ero
planu užklupo ant Berlino. Badai 52 Angliszki 
eroplanai likos suszaudyti o 19 Vokiszku ero
planu likos pataikinti per Aiiijentus. Kelei, ve
danti isz Rymo yra prikimszti Vokiszkais afi- 
cieriais kurie bėga isz muszio lauko.

Prie Voikhovo upes Rusai pradėjo nauja 
frunta. Kita Rusiszka armija nusiyrė prie Pri-

vais nuskendo apie 2,000 karei
viu.

Ant Wewak salos, Naujoj'. 
G vino j e, suszaudyta 49 Japonu 
eroplanai. Amerikonai užklupo 
keturis kartus ant Marshall sa
los kur padare milžiniszkas 
bledes užmuszdami kelis szim- 
tus Japonu.

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

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

peta ir apsiaubė visus geležinkelius su didėlėms 
bledems.

Vokiecziai Szaudo Cze- 
kus Kad Prigialbsti

Ubagams

Praga, Czekoslovakija — 
Žmones kurie prigialbsti uba
gams, buna suszaudyti per Vo 
kieczius, Czekoslovakijoj, tai 
yra, jeigu tieji ubagai yra rei
kalaujami per Vokieczius. Ana 
diena Horschovite Vokiecziai 
suszaude 22 Czekus kad davė 
prieglauda del tuju ubagu, ap-‘

rede ir pavalgydino, žinodami 
kad tai buvo sznipai.

20 Kareiviu Užmuszta 
Geležkelio Nelaimėjo

London — Dvideszimts ka
reiviu likos užmuszta ir apie 
200 sužeista kada ekspresinis 
trūkis iszbego isz begiu arti
moje Vichy. Nekurie mena buk 
tai buvo darbas Vokiszku szni- 
pu kurie iszarde geležkeli.

Skaitykite “Saule’L
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KasGirdet
Daugiausia laikraszcziu isz- 

eina valstijoj New York nes su
virszum ;du tukstaneziai o ma
žiausia iszeina Alaslkoje nes 
vos 14.

tu o žinunai tvirtina jog dal Juilg. Tautu PaSZialpOS 
reikes iszmuszti 100 milijonu i¥ . a j • •
centu ant vedimo bizniu. Ame- « AtStatyfllO AdmilHS- 
rikoj tiek centu randasi jog fraCįįa Baigia PinHa- 
ant kožnos galvos pripuola po, 
szimta. Tieji maži pinigėliai 
stebėtinai dingsta nežine kur.

ja Konferencija

Amerikoniszlkos moterėlės 
praeita meta numezgė visokiu 
sziltu drapanų, jekiu, pirszti- 
niu ir t.t. del musu kareiviu, 
vertes už 36,400,000 doleriu.

Amerikoj randasi 17 milijo-’nais 
nu nevedusiu ypatų. Isz 
skaitliaus didesne dalis 
merginu.

Atlantic City, N. J. — Czio- 
užbaigiant trijų sanvai 
svarbius darbus sukuri- 
organizacijos ir nustaty- 
jos (politikos Jung. Tautu

Senovės laikuose, kada

‘ Daktaras Jonas Neuman ap- 
reiszke buk Amerikoj randasi 
apie keturi tukstaneziai mote
rų kurios užima pamoks) iny- 
czias visokiose bažnyeziose. — 
Nėra !ko stebėtis, juk nekurios 
moteres yra daugiau iszmin- 
tingesnes kaip nekurie kuni- 
gužiai.

The Seabees “Can DoPriimtosios rezoliucijos žen
klina UNRRA tarybos atsaky
mu in kiekviena, sziu dalyku ir 
apibrėžia numatomus admin- 

nu- 
isz 

tukliu gavimui procedūra bei 
budus juos paskirstyti naudin 
gai atitinkamai pagal reikalai 
ir kelius kuriais UNRRA ko
operuos su atskiromis vyriau
sybėmis ir dirbs su kitomis ofi- 
cialemiis bei privatemis, tauti
nėmis ir tarptautinėmis insfai- 
gomis.

Rezoliucijos apima ir taisyk
les, pagal kurias l’NRR Admi
nistracija bus tvarkoma ir jos 
nustato būda, pagal kuri narei 
valstybes, dideles ir mažos, su- 
szielps pinigais savo 'paszialpos 
programa.

Nors trecziadienio susirinki
mas buvo Tarybos sesijos už
daromasis, bet ten esantieji su
daryti komitetai jau pradėjo 
savo darba spedifinemis už
duotimis.

Pilnaties sesijos uždarymas 
buvo atžymėtas delegatu pa- 
reisz'kimais del puikios koope 
ravimo dvasios kuri vyravo 
per visa sesija ir iszreiszkimu 
mažųjų tautu atstovu pasiten
kinimo 
vyravo tiek bendruose tiek ko
mitetu

n urna t omus 
iygius. Pasiekti 

tarimai, taip pat apžvelgia

to■ežiu i 
yra1 mui

mui
Paszialpos ir Atstatymo Adini-

tai nistracijos Taryba uždare pir-
kariaudavo su akmenais ir ki-Įmaja istoriszka pilnaties sesija.

44-rin Jungtiniu ir Bendra- 
paskutiniam ir tai su didėlėms darbiaujaneziu Tautu tarybai
tokiais innagiais, kariavo lyg

vienbalsiai nubalsavo priimtibledems ant abieju szaliu.
Kanane 40,000 Rymioniu isz | penkiolikos pakomitetu 41 re- 

80,000 likos užmuszta;
tingse, Normanai neteko 10,-
000 isz 60,000 kareiviu, Cresso- c i jos yra pradedamos inžariga 
je 32,000- Francuziszlku karei- apraszanczia užduoti, kuria de-

Has- zoliucijoje iszdestyta politika.
Priimtosiom Tarybos rezoliu-

viu žuvo isz 100,000. Kada at
sirado titnaginei karabinai, 
tai Žorndorfe žuvo 32,916 vy
ru isz 82,000, mete 1758.

Valdžia dabar nutarė szauk- 
ti isz naujo visus vyrus iii ka
riuomene, kurie 'buvo paliuo- 
suoti isz (priežasties visokiu 
trukumu sveikatoje ir ant kū
no. Takius invalidus pristatys 
prie visokiu darbu abazuose 
kur bus tinkamiausi, kaip tai: 
prie kukniu, kirtimo malku, vi
sokiu darbu, szlavimo, skalbi
mo ir t.t.

Po kziai karei ateivyste isz 
Rusijos ketina būti milžinisz- 
ka. Imigracijos virszininikai 
apskaito, jog pirma meta tiki
si nauju 
nuo 20 
Amerika 
nedinta 
nes tieji
piliecziais szio sklypo. Žino
ma jog in ta ji slkaitli priguli 
Lietuviai ir Lenkai.

ateiviu isz Rusijos 
lyig 30 tukstaneziu. 
yra daugiausia užga- 
isz Rusiszku ateiviu 
pasilieka geriausiais

lauja statymo didžiulėje juros 
susisiekimo budu, deng’ianczio- 
je tukstanezius myliu per van
denyną ir tuzinus salų stoeziu 
— visa tai “Sea'bees” pastato 
isz bet kurios po ranka pasi-l 
taikiusios medžiagos beveik 
per nakti. Ir jie tai daro po ug
nimi.

Kartais jie szauna atgal bu
dais, apie kuriuos nieks aii'ks- 
cziau negalvojo. Vienu atveju, 
iszlipant in Treasury Island' 
Solomonu salyne, vienas “Sea- 
bee,” nepaisydamas vėjo, isz-

Del Musu Skaitytoju!

Naikinkite kiek galėdami 
žiurkes nes tasai amaras pada
ro del žmonių dideles ibledes. 
Amerikoj randasi suvirszum 
200 milijonu 'žiurkių. Kožna 
isz tuju žiurkių padaro bledes 
ant penkių doleriu kas meta 
arba visos žiurkes padaro ble- 
des ant vieno bilijono doleriu. 
Ūkininkai, skaitliuje 150 tuks
taneziu, turi užtektinai darbo 
ant apsigynimo nuo ju. Kito
kiu bledžiu, iszskiriant maisto, 
žiurkes padaro ant 200 milijo
nu doleriu kas meta. Randa- 
viszki žiaunai apskaitė buk 
dvi žiurkes gali priveisyt savo 
veisles skaitliuje 20,155,392 
per tris metus.

Paežiam Chicagos mieste, 
mesinycziose 'žiurkes suede 3,- 
382 kumpius per meta. Vienam 
kotelyje žiurkes sukremta au
deklo ant 75 doleriu kas mene
si. Jeigu Chicagos miestas gei
stu atsikratyt nuo žiurkių tai 
jam kasztuotu 20 milijonu do
leriu.

svar-■Sziadien anglis yra 
blausiu minerolu iszkasama isz 
žemes. Anglis o ne auksas yra 
daugiau reikalingesnis ir nau
dingesnis nes anglis, karta isz- 
kasta isz 'žemes ir naudota 
jau negali antru kart but at
naujinta ir naudota kaip tai 
su auksu galima padaryti. 
Szimtai milijonu žmonių be 
anglių negali apsieiti, be aug
liu sustotu fabrikai, laivai, ka
re ir t.t. Dabar užeina klausy
mas ant kaip ilgai užteiks tuju 
juoduju deimantu 'žmoniems.

Kožna meta svietas sunau
doja 1,300,000,000 tonu augliu. 
Sziadien kaip svietiszki inži
nieriai apskaito tai ant svieto 
randasi
Amerikoj 5,105,528 
282,074;
Oceanikoj 168,928; Afrikoj 57.- 
839. Isz viso 7,398,561,000,000 
tonu. Pagal sziadienini sunau
dojimą augliu tai turėsime ju 
da ant szesziu szimtmecziu. 
Po tam kas bus ? Dievas tik ži
no. Bet kam mums sziadien 
apie tai rūpintis!

raszoma: “Jie, delegatai turėjo 
priesz save uždavinį imtis pir
mųjų žingsniu ingyvendinti 44 
tautu nusis'tatyma, kad jungti
niu tautu karo pajėgu iszlais- 
vintu teritorijų gyventojai 
gautu pagialba ir paszalpa pa
lengvinti ja kentėjimus; maiš
ia, drabužius, ir pastoge; pa
gialba apsisaugojimui nuo ma
ro ir atgavimui gyventoju svei
katos; kad paruoszimai ir 'pa
rengimai butu daromi gražinti 
belaisvius ir tremtinius in ju 
namus; ir pagialba atstatymui 
skubiai reikalingos žemes ūkio 
bei industrijos gamybos ir kitu 
skubiai reikalingu patarnavi
mu.”

susirinkimuose.

kuri

ARMIJOS KORPUSO 
ATSARGINIAI

augliu sekaneziai: 
Azijoj 1,- 

784,192;

Keturi Puikus Kalen
doriai Tik Už 50 Centu

Valdžios spaustuve Wash- 
ingtone padirba kas diena 20,- 
800,000 ipacztiniu markiu, 'ku
rias iszsiunczia kasdiena 
70 tukstaneziu pacztu.
rankos visados turi suvirszum 
szimta milijonu markiu.

Europoje

del
Ant Užmokėjimas Blogu 

:: Už Gera ::

Tūlas sztamas žuvu, žinomas 
kaipo “dog fish,” neturėjo 
jokio pasisekimo ant Ameri- 
koniszku jomaiku isz priežas
ties savo “szuniszko” užvar- 
dymo. Dabar taja žuvi prami
nė “grayfish” ir paleista ant 
jomarku.

Nuo laiko permainymo jos 
vardo, likos parduota deszimts 
milijonu blesziniu. Isz to pasi
rodo jog laikais permainymas 
.vardo daug prigialbsti.

Dede Šamas padirba kas 
diena tris milijonus nauju cen
tu laike szios kares. In meta 
laiko meny ežios pinigu isznru- 
sze isz viso 73 milijonus centu. 
Priežastis sunaudojimo taip 
daug centu yra centinei padot- 
kai ant karJs užlaikymo.

Nuo Liepos 1 lyg Lapkr. 1, 
iszmuszta viso 41,600,000 cen-

Szitie puikus kalendoriai su 
szventuju vardais, didumo 
6%x9y2 yra labai puikus ir 
tinkami pakabinti visur. Ka 
lendoriai perstato sekanezius 
paveikslus:

1— Keturi Amerikoniszki ka 
reiviai nesza vėliavas ir susi
deda isz kareivio, marinio ka 
reivio, eroplanisto ir laivo- 
riaus.

2— Aniolas Sargas sergsti 
vaikuczius nuo nelaimiu.

3— Kariszki laivai ir eropla- 
nai plaukia per mares dalyvau
ti kovoti priesz Japonus, Vo 
kieczius ir kitus prieszus su 
Amerikoniszkoms vėliavoms ir 
Laisves Stovylu Liberty.

4— Maža mergaite sėdi ant 
muro ir žaidžia su visztukais.

Kalendoriai yra puikiai nu- 
pieszti ir tinkami ant pakabi 
nimo bile kur. Keturi kalendo 
riai tik už 50 centu. Paskubin ĮĮ 
kite nes mažai ju turime todėl 
kas pirmesnis tas bus gilink- 
ningesnis. Galite juos padova 
noti savo kaimynui ar gimi
nėms isz ko bus užganadinti.
SAULE PUBLISHING CO., ' 

MAHANOY CITY, PA.

Jojo žmogus per dykyne. Ji
sai turėjo ilga durklą. Vienur 
•szale kelio jis pamate kažin ke
lio palikta, begestanezia. agni. 
Ant ugnies raitėsi didele kir
mėlė kuri pamate žmogų ir; 
įpradejo melsti jo: '

— Gerasai žmogeli, iszgel- 
bek mane isz ugnies — neduok 
man gyvai pražūti!

Žmogus atkiszo dulkia, kir- Į 
mele užsikabino ant jo, už- j 
šliaužė augsztyn ir apsiraite j 
jam apie kalkla.

— Palauk, ka. darysi, vos 
galėjo pratarti žmogus.

— Ar nematai ka darau ?— 
gi tave pasmaugt noriu — at
sake kirmėlė.

— Už ka? Ar tai už tai 
kad tau gyvybe iszgelbėjau ’l

— Žinoma, kad už tai. Ar
tu nežinai, kad visi už gera 
piktu užmoka. skaitykit “saule“ platinki?

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
^Velnias
TIKTAI, ... 50c

SAULE PUBLISHING CO
Mahanoy City, Pa.

Kiekvienas vidutinis bom- 
boneszis reikalauja mažiausia 
piloto, pagel'bininko ir kombi
nacijos isz bpmbininiko-navi- 
gatoriaus. Keturiu motoru or
laiviui be kito ipagel'binio per
sonalo reikalingas pilotas, pa- 
gelbininkas, bombininkas ir 
navigatorius. Todėl aiszku kad 
kiekvienam pagamintam bom- 
bonesziui vien tiktai skridimui 
mes turime turėti mažiausia 
tris ir dažnai keturis gerai la
vintus oro ingulos vyrus. Ki
tais 'žodžiais, aprūpinti vyrais 
ilgas eiles dabar pagaminamu 
galingu lėktuvu, reikalinga 
tukstaneziai pilotu, 'bombinin- 
ku ir navigatorių. Ir oro ingu- 
la turi 'būti jauna.

Sziadien musu kariuomenes 
oro pajėgos atidarė galimybes 
duris jauniems septyniolikos 
metu vyrams, kurie pasekmin
gai iszlaike egzaminus Avia
cijos Kadetu Egzaminavimo 
Komisijoje, dabar gali tapti 
pilnateisiais nariais karino-• -1 • menes oro korpuso atsargi
niais. Greit po asztuoniolikto- 
jo gimtadienio — ne priesz 
tai — jis bus paszauktas pra
dėti savo pagrindini apmo'ky- 

įma, pirmuosius žingsnius in 
1 kelia laimėti Sdalbrinius Spar-

n u s.
Kada toji didžioji diena 

ateis, jis bus gavės nepralen- 
ikiama apmokymu, kurio kaina 
linvertinta $25,000 — apmoky- 
,ma. veteranu lakūnu priežiūro
je, geriausiuose mokymo lėk
tuvuose, kuriuos Amerikos in
žinerijos genijus galėjo paga- 

;minti. Jis bus kvalifikuotas 
Į kaipo narys didžiosios kovos 
. komandos. Jis bus paruosztas 
vergingai pokarinio skraidy
mo karjerai.

I Suinteresuoti jauni vyrai ar 
ju tėvai raginami raszyti ar ap
silankyti ju artimiausioje Avi
acijos Kadetu Egzaminavimo 

! Komisijoje ar kariuomenes 
! naujoku ėmimo instaigoje, kur 
'jie gaus pilna informacija kar
du su spausdinta literatūra1 
J apie instojima Oro Korpuso 
Atsarginiais.

Tarawoje tai buvo marinai 
ir “Seabees,” kurie bendrom 
jėgom sugriebė padėjimą in 
savo rankas. Kino savaitinėse 
apžvalgose buvo rodoma įpio- 
neriai darbe Betio aerodrome, 

’ kai dar Japonu apkasai, tebe
rūko nuo marinu užklupimu. 
Skubus “Seabees” daubas 
reisdke, kad musu lakūnai ga
lėjo isznaudoti pozicijas, ku
rias marinai užėmė.

Jau du metai, kaip Jungti
niu Valstybių pajėgos galėjo Į.‘•'kete “ bulldozer’io” peilius ir 
skubiai pasinaudoti laimeji (pasileido nuo laivo per krauta 
mals, vien del darbo, kuri atli-’ tiesiai ant Japonu kulkosvai- 
ko naujauses musu laivyno < 
ginklas — Konstrukcijos Ba^ i 
tali jonas — “C.B.’s” — ku- ' 
rie populiariai žinomi kaipo 
“Seabees.” “Seabees,” ku
riems dabar sukanka du metai, 
turi 262,000 vyru. Szi nepap
rastai jauna laivyno szaka to
kiu budu pasiekė beveik tris 
kartus viso laivyno 1920 metu 
personalo.

Szis augimas yra iszlkalbin- 
gas inrOdymas darbo, kuri 
“Seabees” yra padare ir j u 
reikalingumo vargingame už- 
davinyj, perkeliant Amerikos 
kovos jėgas per Pacifiko van
denyną. Ne viena pasaulio isto
rijos kampanija tiek ryszkiai 
neipabreže seno kareiviu karo 
apibudinimo: “Deszimts pro
centu musziu ir 90 procentu 
pasiutiszlkai sunkaus darbo.” 
“Seabees” dirbo ir kovojo, ir 
jie tapo patarle del ju energi
jos ir atlikimo greitumo. Ju 
priežodis — “Can Do.”

Aerodromai yra dramatisz- 
kiauses ju darbo pavyzdys. 
Tarawoje ju uždavinys buvo— 
taisyti. Tacziau Bougainville 
aerodromas, isz kurio Jakunai 
jau puola Rabaul, buvo “Sea
bees’ iszlkirstas tankumynuo
se. Dabar jie su marinais žy
giuoja ant svarbaus Glouces
ter’io oro kelio Naujojoj Bri
tanijoje. Oro parama yra gy
vybine musu kasdieniniams 
pasistūmėjimams Pacifi'ke.

Milžiniszkas faktorius gavi
mui tos oro paramos ir tai sku
biai, yra greitis ir iszteikliai, 
kuriais užimtos oro stotys pa
daro galimoms operacijoms. 
Kada prieszo oro uostas yra 
užimtas, jis yra daugiau ar 
mažiau sunaikintas. Ne tiktai 
kad musu paežiu bombardavi
mai ir kai kuriais atvejais lai
vyno ugnis juos sunaikina bet 
prieszas, kiek aplinkybes ir 
laikas jam leidžia, visomis ga
limomis priemonėmis, — mi
nomis ir kitais apnaikinimais 
— t.Lc’k sužaloję oro stoti, kad 
ji visai netinka vartojimui. Ir 
po to, kai tokia oro stotis yra 
užimta, prieszas visomis pa
stangomis sulaiko mus nuo tos 
stoties pataisymo ir naudoji
mo; gi paprastai toji stotis 
mums skubiai reikalinga. 
Daug gyvybių nustojama kol 
orlaiviai gali pradėti nuo tos 
stoties veikti — valandos gali 
padaryti daug skirtumo, gi tos 
valandos kasztai yra matuoja
mi krauju.

Ne vien tik aerodromai, bet 
ii- dokai, sandeliai, barakai, li
gonines, alyvos sandeliai, ke
liai ir bet kas kita, kas reilka-

Jeigu persikraustote in nau
ja vieta, visados atsimykite 
prisiunsti nauja adresa drauge 

įsu senu. Jeigu turite numara 
kokioje dalyje miesto gyvena 
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 
budu aplaikysite greieziau ju
sti paczta ir laikraszti. Jeigu 

į taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus. 
Acziu visiems.

džio lizdo, 
r ’is 
ta žeme rode vieta, kurioje 
vo kulkosvaidžio lizdas 
I) r i e s zo k u l'k o s v a i d i 11 i i rk u 
pa i.

Pasakojama, kad 3,000 pėdu 
aerodromas buvo iszlkirstas 
tankumynuose Solomonu salo
se vos tiktai per 13 dienu, per 
kurias prilijo lietaus 16.5 co
liu. Tryliktąją diena orlaiviai 
nusileido ten, kur pirmiau bu 
vo tankumynai.

Vienas “Seabees” batalijo
nas susidaro isz 1079 vyru ir 
32 karininku, ir tur visas sta
tymui (priemones. Visiszkai sa
vistovus vienetas jis gali vykti 
bet kur ir daryti bet ka.

Patys “'Seabees” galvoja, 
kad visa tai yra labai proziasz- 
ka ir nedėkinga. Taczįau lai
vynas, marinai ir armija in- 
puola in džiaugsma, kiekviena 
karta kada žodis “Seabees” 
yra minimas.

Traktorius pakuojantieji jū
reiviai sziame avietiniame ka
re atsiras didvyriu szviesoje.

Ignotas Vaicziulis, isz Chica
go, 111., raszo:—Prisiuncziu už
mokesti ant viso meto už laik- 
raszti “Saule” ir sveikinu vi
sa iszdavysta su szventoms Ka
lėdoms ir Nauju Metu.

SKAITYKIT “SAULE“ PLATINKI!

Kada “bulldoze- 
pabaige darba, iszlygin- 

bu- 
ir 

ka-

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

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

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

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

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

Raudonasis Kryžius 
Nustato Fondo Tikslui 

$200,000,000
AVashingtonas, D. C. — Rau

donojo Kryžiaus Pirmininkas 
Norman H. Davis szia savaite 
pranesze kad isz Amerikos vi
suomenes ateinanti Kovo men. 
bus praszoma sudėti in karo 
fondą $200,000,000 finansuoti 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
karo laiko operacijoms.

Isz tos sumos, $140,000,000 
bus reikalaujama tautiniu or
ganizacijų finansuoti ju tauti
nius ir tarptautinius veikimus, 
kuriu maždaug 85% bus isz- 
leisti tiesioginiai už Raudono
jo Kryžiaus ^patarnavimus 
Amerikos kovos jegu vyrams, 
sako Mr. Davis. Likutis, arba 
$60,000,000, sudaro maždaug 
vidurkli sumu, reikalaujamu 
3,756 Raudonojo Kryžiaus sky
rių ju darbe vietinėse visuo
menėse, kuriu didžiausia dalis 
eina padėti karo tarnybos vy
rams ir ju szeimynoms.

“Nors musu 1944 metams 
užsibrėžtas tikslas yra didžiau
sias Raudonojo Kryžiaus isto
rijoje,” pareiszke Air. Davis, 
“jis atstovauja 'žemiausia su
ma, reikalinga patenkinti nuo
lat didejanezius Armijos ir 
Laivyno pareikalavimus Rau
donojo Kryžiaus patarnavimu. 
Musu uždavinio dydis yra di
desnis nei bet kada ankseziau. 
Amerikos gyventojai niekad 
neapsileido Raudonajam Kry
žiui ir asz esu tikras kad besi- 
artinancziam vajuje jie aukos 
duosniai, kad ingalinti organi
zacija iszpildyti savo parei
gas musu ginkluotoms jė
goms,” baigė Mr. Davis.

-—Office of War Information, 
Wash. D. G.

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

9- VISOS TRYS
XutFV KNYGUTES

“SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

Istorija apie “AAIŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai. r
Saule, Mahanoy City, Pa.
ESr' PRISIUSKITE

TIKTAI 50<? O APLAIKYSI
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, 
Nantoj, Netobulas Žmogas, Pa 
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 Šaute, 
Menesi, Žvaigždes Hr 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.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.



r' S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

:: BUR1K.E IR BURKAS ::

pitlKSZ 50 metu Krosnos pa
rapijoj, prabaszczius tan-

kiai iszguldinejo bažnyczioje 
pamokslą apie deszimts Dievo 
Prisakymu. Parapijonai per 
tai 'žinojo kas vale o kas ne
valė. Bet kunigas kad ir gana 
aiszikiai iszguldinejo, kaip ant 
delno, žmones savo dare ir 
gana.

Tankei ateidavo Žasaitiene 
in kaima P. Kas ji do viena bu
vo, niekas negalėjo pasakyti. 
C)t, Žasaitiene ir gana.

Sena, suvytus 'bobelka, gy
veno kur ten netoli Seiriju, ko
kioj tai grinezeleje, pusiau in 
žeme sulindusi, kuria žmones 
isz apielinkes kas Nedelia at- 
lankinejo o ir Ketvergiuose, 
kada pribūdavo in Seirijus ant 
turgaus. Vieni su rodą nuo kal
tūno, (kiti kad ju karves pieno 
neduoda, ta vela nuo (gumbo 
kokiu gyduolių ir nuo visokiu 
k varab u.

Ta bobele Žasaitiene buvo 
didelei perkytrus isz ko turėjo 
nemaža pelną nuo tamsuneliu. 
Kada per kėlės dienas niekas 
neatsilankinejo, imdavo gur- 
beli su visokiom žolelėm, insi- 
dedavo kazyres in kiszeniu ir 
atsilankinejo in aplinkinius 
kaimelius. Viena, karta in vie-* 
na kaima, kita kart in antra. 
Taip darė kad ne tankei pasi- 
rodinet. Po kožnai kelionei ne- 
szinejo nemažai variniu pini
gu ir visokiu daigtu; lasziniu, 
Skilandžio, kiauszinius ir t.t., 
na ir taip vela turėjo per koki 
laika isz ko gyventi.

Apie Grabnyczias dirstelėjo 
Žasaitiene in kaima P—. Buvo 
czionais keliolika moterių ir 
vyru paliegusiu, kuriuos ji gy
dė su savo žolėm ir užižadinejo 
visokes ligas. Už savo gydy 
ma ji niekad nereikalavo nie 
ko per ka ne valdžia negalėjo 
prisikabinti. Kožnam kalbėjo: 
duokite loskele. Na ir žmone
lei už viena kita davinėjo 'bo
belei, kad ne rugotu. O už isz- 
dejima kazyru; davinėjo pir
miausia pinigus po 'kelis ir ke
liolika kapeikų kad tik geriau 
nuburtu ateiti.

Ir dabar pas Vaituna užimta 
buriniu isz kazyru. Kaimynai 
susirinkinejo su stuka; — žiop- 
sojosi nuolatos. Tarp ju buvo 
Juodaitiene.

Jauna, cli'gta motore, žiurėjo 
akyvai in kazyres, kurias grei 
tai destinejo Žasaitiene.

Kožna 'žodi ji temino, kuri 
boba po nosia murmėjo priki
musiu balsu, jog vos galėjo 
girdėti. Tose kožna žodi pama
rėli nevos svarbu daigta. Žmo
nelei net kvapa sulaikia klau
sė, kad kožna žodeli iszgirst.

Juodaitienes szirdis plake, 
kaip kūjis ant priekalo. O gal 
ji dažinotu ka apie savo atei
ti? Iszsitrauke isz kiszeniaus 
mazga su pinigais, atriszo ir 
iszemus pora szesztoku padėjo 
priesz burtininke. Boba, nors 
gerai mate pinigus bet nevos 
nepaisė ant ju o vienok džiau
gėsi isz gausios užmokesties. 
Maisze kazyres užsidunksojus, 
paskui pakele galva augsztyn 
ir tarė:

S3" Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! ! 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINK1T

Nori Tapti Prezidentu
Suv. Valstijų

Gubernatorius John W. 
Bricker, isz Ohajaus, kuris 
yra kandidatu ant Amerikos 
prezidento, 1944 meto, stovi 
su savo paezia su kuria atva
žiavo in New Yorka ant po- 
litikiszko posėdžio ir apsi
stojo Astoria hotelyje New 
Yorke.

— O, Juodaitiene, ar sveika 
ar drūta? Neužėjau pas jus nes 
žinau jog gyduolių nereika
laujate.

— Acziu Dievui esmių svei
ka.

— Gal vienok vaikeliams 
kas kenkia.

— Jiems reikia ryksztes o 
ne lieikarstn. — atsake linksmai 
Juodaitiene.

Visi nusijuokė, kurie buvo 
siūboje — ir 'pradėjo szposus 
krest. ■ 1

Davė ženklą burtininke ir 
iszmete kazyres ant stalo. Visi 
nutilo. Pradėjo jas taikinti. 
Parode paskui su pirsztu ant 
kožnos kazyres ir sznabždejo 
pusbalsei: — ežia butu gerai 
bet ežia kas lyg ne aiszku. Ko
kis tai nevidonas stovi ant ke
lio o gal tai szirdies nevidonas. 
To'kis tai nevidonas labiausia 
žmogų graužia ir kankina. — 
Czia butu pagialba sziokia to
kia bet toli. — Pagialba isz to
li, daug kasztuoja. — Kas turi 
pinigu tegul eina, tegul jeszko- 
si pagialbos. O czia žmogus at- 
szales, žiopsosi bet nieko ne- 
iszmano nes tamsunai... Ei 
žmogau, bet tu kad norėsi tai 
viską turėsi!

Suėmė kazyres ir pradėjo 
staigai maiszyti. Visi nusimi- 
nia žiopsosi. Kožnas laukia 
kaip tolinus bus.

— Nukelk kazyres Juodai
tiene, — tarė burtininke. Juo
daitiene prisiartino prie stalo, 
paėmė puse kalados, 'pažiurėjo 
ant apatines kazyres ir mete 
kazyres su piktumu ant stalo, 
rodos su kokia baime.

— Giliu tūzas! — susznabž- 
dejo keletas.

— Smertis ant tikro, — da- 
dave kokia motere. .

— Ir tai netrauks metas! — 
dadave kita.

— Ne pliovotis mete niekus, 
— tarė kokia kuda tarp kita— 
ramindama.

— Nu-gi Grabli'kas nukėlė 
giliu tuza, ar nenumirė in me
ta? — kalbėjo vėla pirma mo
tere.

— Juk jau jis ir taip kriu- 
neno.

— Smertis nepaiso ne drūto 
vyro, — tarė kokia tai senyva 

i boba ir net atsiduso.

Burtininke tyczia tylėjo. — 
Dabar jau tave turiu, — painis 
lino sau. Ateitinesi pas mane 
ant rodos ir nesigailėsi pinigu.

Juodaitiene pabalo kaip sie
na, paskui apkaito kaip būro- j 
kas. Neprasze kad da burtu —* 
nenorėjo. Žinojo dabar kas ja 
laukia — ir atlikta.

Tsžbego isz st u bos ant uly- 
czios, pastovėjo ir valandėlė 
laikėsi sau abiem rankom už 
galvos. Jai rodėsi jog nori 
trdkt ant szmoteliu. Be,go pas
kui greitai namon, murmėda
ma sau po nosia.

— Jeigu smertis, karta rei
kia numirt, niekas su varnoms 
neiszleke. Numirė Grabli'kas, 
tai galiu ir asz numirti. Nerei
kalingai daviau burt?»Tielk to. 
Gerai ir apie tai isz laiko žino
ti, kada rei'kes su sziuom svie
tu atsiskirt!

Parbėgus namon, sėdo ant 
suolelio, niekam nieko nekal
bėdama. Apsidairė ir atsiduso: 
— Kas man isz to. Pareis ir 
taip netrukus galas.

Ine jo tarnaite su jauniausiu 
kūdikiu ant ranku. Kūdikis 
isztiese rankeles in motina. 
Bet Juodaitiene ne eme kūdiki 
ir nesiglamonėjo.

— Laikyk tu kūdiki nes asz 
negaliu. Iszvirk vakariene gas- 
padoriui o asz gulu in lova. 
Sergu, negailiu.

Virto in lova kaip rulys. Pa
sirėmė ant rankos ir rymoda
ma boba klejojo.

— Smertis in meta, smertis!
Atėjo Juodaitis o pamatęs 

paezia lovoje, klausė, kas ken
kia? Pati tylėjo. Pasakė tar
naite jog gaspadine ne sveika. 
Gal vejas užputę nes iszejo 
sveika o sugryžo liguista!

Juodaitis su galva palinga
vo o matydamas karszceiuo- 
janti veidą paezios, pavilge 
skepetėle in szalta vandeni ir 
apriszo galva ligones.

— Bus tau geriau, — tarė 
susirūpinės Juodaitis.

Ant rytojaus Juodaitiene 
nekele isz lovos, posmavo apie 
smerti. Vyras jos net plaukus 
pesze nuo galvos ir net a p 
kvaito nuo ergelio. Atsiminė 
jog kaime yra Žasaitiene, gar
singa daktaika.

Nuėjo pas Vaitunus ir rado 
burtininke besirengėnezia isz- 
eit. Toji n u si s zyp s o jo savyje. 
Žinojo ko jis at; jo. Būrimas 
vakarykszczias padare veiks
me ant moteres.

Ant praszymo idant užeitu 
apžiūrėti serga nezia paezia, 
motere atsake:

— Žinau asz, žinau, kas jai 
stokuoja. Juk vakar czion bu
vo. Turi ji savyje kirminą ku
ris ja kremta o tas yra insise- 
nejus liga.

— Kad mano Agota lyg sziol 
buvo sveika kaip krienas.

— O. vienok turėjo savyje li
ga. Dabar atėjo laikas tai pra
deda iszsirodyti.

Juodaitis pritikrino linguo
damas su galva bet ne daug isz 
to džaugesi. Tarė tiesiog:

— Ar tai buvo insisenejus li
ga, ar nebuvo, tai man ne do 
to, gana kad serga. Duokie ko
kiu žolių o užmokėsiu gerai.

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

Saule, Malianoy City, Pa.

Generolas Marshall su savo sztabu prisižiurineja kaip 
vienas isz kareiviu metasi ant durianezios tvoros kad ja 
suardyti ant perėjimo savo d argams. Yra tai narsus pasi- 
szventimas kareivio, kuris nekarta buna sudraskytas ant 
viso kūno.

BALTRUVIENE

Del Dievo, oj, oj, oj, 
Kas dedasi toj Indijanoj!

Baisi naujiena, 
Gali sudrebėti ne viena.
Kokis tai balius buvo, 

Ant kurio daugelis pribuvo,
Bobos su vyrais, 

Mergos su jaunikeis.
Ir pribuvo kuopa giminiu,

Szvogeriu ir seserų,
Viena, jauna motere,

Su szvoveriu susitverė.
Nore j) vyreli sumuszti,
Ar kaip sako, užskusti,

Szoiko kelios gimines, 
Parmetė motere ant žemes. 
Su kojom baise! suspardė, 

Net ir szil'kiiie drese suardė, 
In skutus, jog pusnuoge liko.
Ir naktije namon parsivilko, 
Ir da maža kūdiki turėjo, 
Jog biedniuke vos namon 

parėjo.
Ar tai žmones taip daro,

Ar ant silpnesnio taip 
užsivaro,

Toji biedniokele perkentejo, 
O vienok skunstis nenorėjo.

Gal butu prova laimėjus, 
Užpuolus iii džela padėjus, 

Sztai ka guzute savo padare, 
Vos motere isz svieto ne- 

iszvare.
* * *

Saugokitės nepažinstamos 
mergicos,

— Asz užmokesties nereika-' 
lauju, — duosi ka loskele —' 
bet asz isz augszto sakau, jog 
tai sena liga ir greitai neisz- 
eis. Isz palengvo turime prie 
jos imtis. Asz czia turiu žolių 
kurios apmalszys tavo motere. 
Anksti ir vakare reikia iszvir- 
ti ir duoti gerti indejus me
daus. Paskui pažiūrėsime ka 
daryti.

Juodaitis paėmė žoles, už
mokėjo ir iszejo namon. Per

Narsus Iszbandymas
nenumirtai. kitos nedirbsiu! Juk tu po ma-

— Ka tu žinai ? Vakar paro- no smereziai vienas neiszsibu- 
de kazvres kad turiu numirt si. Asz ant lentos, tu už kitos! 
szimet. Ant to nėra, gyduolių, j Juodaitis mate jog ant užsi-

Juodaitis dabar suprato isz spyrimo paezios ne yra gyduo- 
kur ėmėsi liga jo paezios. Pra-'liu. Nutarė nieko nekalbėt, 
dėjo per tai paežiai perkalbi,:Gal tas bus geriausia gyduole, 
neti idant kazyrems netikėtu I Vidu vasary j atvažiavo pro- 
o ir jokiems burtams. Juk gir-’fesoris isz Seinų, kad pakve- 
dejo ne viena karta bažnyczio- puot sz vieži u oru. Netoli nuo 
je jog in burtus nereikia tike- Juiodaicziu pasisamdė jis sek 
t i ir jog nieko ne ženk Ii na.

Žodžiai Juodaiczio
tikrino paezios. Motere vis sa
vo kalbėjo.

Bile kokios,
Ba mėgsta szposa padaryt, 

Skryneles aipkraustyti.
Viena nesenei tai]) padare, 

Skrynele vyro atidarė, 
Iszeme kiek pinigu, 
Ir iszdume po velniu.

Kur taip buvo, nesakysiu, 
Del saves tai pasiliksiu, 
Mano rodą užlaikykite, 

Prie nepažinsi amu nekibkite.
* * *

Szitokis progresas, 
Tai rūteles ne kas, 

Masacziužes gubernijoje, 
Apygardoj e vieno j e, 

Bobeles radosi keturios, 
Ka savo vyrus ima už keteros.

Oj biedni tieji vyrai, 
Kad nemoka gerai, 

Bolių suvaldyti, 
Kaili gerai atbubnyti, 
Tai nedarytu juoku, 
Ne kibtų prie kitu, k 

Nemokate vyrai bobų 
suvaldyti, 

Nuo pradžių nereikia valia 
duoti,

Perkite kaili prisimynia, 
In kudlus pirsztus invynioja, 

Kitokios rodos ne yra, 
Jeigu boba, ne yra szczyra.

* * *
Pennsylvanijoj viename 

pleise,
Užtikau 20 merginu ajbecze, 

Tarp tu j u yra visokiu, 
Apsi'kudlojusiu ir kitokiu, 
Ketino kolekta padaryti, 

Pora doleriu sudėti, 
Man kerdžių nupirkti, 

Tokiu budu norėjo mane 
papirkti, 

Kad j u nekolioezia, 
Su koezelu nekoezioezia.

Bet mergeles, nieko nebus, 
Papulsite in mano nagus, 
Su 'kendem mane nesu

laikysite, 
Da labiau sau pagadysite, 

Asz dantų neturiu, 
Tai ir kendžiu neinkandu.

spėjimas ilgos ligos ji nemažai 
surūpino. Ir kas dabar prižiu- 
ics narna ir vaikus, Tarnaitė 
pati viską negales prižiūrėti. 
Ka gaspadine tai gaspadine.

Namieje vela rūpestis buvo 
Pati nenorėjo gert iszvirtu gy
duolių ir kalbėjo silpnu balsu

— Kas man isz to. Numirti 
reikia — neiszliksiu, kad ii 
kasžin kokias gyduoles, (gersiu 
Gaila, tik tu pinigu.

— Kad tai yra gyduoles kat

lyczia nuo gaspadoriaus ir taip 
neper- nepažinstamas del kaimuoeziu

gyveno sau. Žmones ji guodo- 
jo nes iszrode amt verto guodo-

— O ar Grabli’kas nenumirė nes nes turėjo puiku sztolta ir 
in meta, kaip jam iszbure? . ilga žila barzda o vis ji mate

Juodaitienei dingo noras vai- su knyga rankoje.
gio, nevalgė, nemiegojo ir per Į — Tai galbūt didžiai moky- 
sanvaite laibai pasibaigė. Vy-’tas žmogus, — kalbėjo kai- 
ras ant tikro susirūpino, klau- įmuocziai.
sinejo rodos pas žmones, pas Juodaitis jau visur buvo 
kunigą, ant pagalios nusidavė apejas, jeszkodamas pagialbos 
pas daktara.

— Daktaras užrasze gyduo
les ir liepe perkalbinėti visai]) 
ligone. Ramint ja visaip o ir 
iszvežt ant kokio laiko kur pas 
gimines.

— Kam tas viskas, — kalbė
jo Juodaitiene, — tai nereika- 
ingas mėtymas pinigu.

del savo paezios. Ir pamisimo 
sau, gal tas mokytas profeso
res duos kokia rodą.

Ilgai s varstėsi mislydamas, 
ant galo insidrasines nuėjo pas 
profesorė.

Profesorės sėdėjo užsidunk- 
sojas ant kėdės. Kada inejo 
Juodaitis, dirstelėjo profeso- 

Kada vyras prisispyręs per- 
destinejo jai tai ji kalbėjo:

— Juk taip nori, tai įsziger- 
siu ant kart visa bonkute o 
persitikrinsi kad tai ant niek. 
xas kam paskirta tai ne aplie
ja nepermainys!

Gyduoles nepagelbėjo. Juo
daitis kasėsi galva ir kalbėjo:

— Tai rots padare man er
gelio burtininke. Tegul tik man 
,i pasirodys kada kaime tai 
asz jai tokia pirti užkursiu kad 
ilgai neužmirsz!

— Tik tu ne pursztikauk, — 
malszino ji pati. — Ka ji kal- 
a? Juk kazyra man iszbure 

ateiti o ne Žasaitiene.
— Ne jos buvo kazyres o tais 

jazyres sudėjo kaip ji norėjo.
Ko tolyn tai Juodaitis da. ta

naus persiti'krinejo jog tame 
yra įkaite (burtininkes. Ji tai 
padare, tegul dabar pataiso.

Nuvažiavo. Daug Juodaitis 
prirugojo burtininkei o toji 
malsziai visko iszklause. Tan 
<ei jai tas atsilaikydavo o vis 
mokėjo isz to iszsisukt. Juk ji 
nepriikalbinejo Agota kad nu- 
mrt jai ateiti.

— Dabar gydyk liga kuria 
per 'būrimą invarei!

— Hm, liga tai kaip naravis- 
tas arklys. Viena numeta, ant
ra inspiria, treczia inkanda o 
kitam duodasi vest, kaip eru- 
kas. Ju'om daugiau pagelbinin- 
ku, tuom labinus suerzina li
ga. O jus jau buvote pas kuni
gą ir pas daktara ir visur kai
me rodavojotes. Liga inlužo ir 
nieko nebijo. Ka asz dabar ga
liu padaryti?

— Gal da pagelbesi, juk tu 
daugiau žinai negu kunigas ir 
daktaras — kalbėjo prisige
rindamas Juodaitis, matyda
mas jog atsakinėjo pagialbos. 
Ne kvaila ji, ne kvaila.

Po ilgam vilkinimui, davė 
Žasaitiene kokiu žolelių, kad 
parodyt savo gera szirdi. Ne
uždirbo tiek nuo Juodaiczio 
kiek tikėjosi bet visada nebu
vo ant tuszczio.

Agota nenorėjo gyduolių. 
Juk sukakus metams ir taip 
turės mirti.

— Da. lyg metu gana toli, — 
kalbėjo vyras, tai nors gyduo
les pagelbės tau ir ne taip kan- 
kysiesi lovoje.

— Tai gal tu norėtumei kad 
da tau priesz smerti dirb- 
cziau? Asz no kvaila. Gulėsiu 
ir gana tai nors pasilsi turė
siu: Gana prisidirbau, o del

ris ir parodęs su ranka in kė
dė, prasze jo kad sestu.

Juodaitis paėjo kelis žings
nius labai nedrasei. Tasai po
nelis jam stebėtinai iszrode. 
Nesisekė jam kalbėt ir negalė
jo pradėt kalbėt, ko jis atėjo, 
kas jam kenkia ir koki reikalą 
turėjo.

Profesorius greitai suprato 
padėjimą žmogelio. Pažinojo 
būda žmonių ir žinojo palpro- 
czius žmonių ir ju tamsumh. 
Isztestu nedrasei žodžiu supra
to apie ka eina ir nusijuokęs 
geradusziai paklausė:

— Juk myli savo paezia ir 
nori kad ji butu sveika?

— Jeigu nemylecziau tai ne- 
jeszkocziau rodos po svietą. 
Juk gyvenome su savim gra
žiausiam sutikime, kol kvara- 
ba atnesze in kaima ragana.

— Ir duotume! szimta rub
liu už jos iszgydyma?

— Duosiu noringai, nors ju 
neturiu prie saves. Parduosiu 
jaueziu ir pora kiaulių, už tri
jų dienu bus pinigai.

— Tai ateisi pas mane su pi
nigais.

Juodaitis iszejo užganėdin
tas, nuo profesoriaus. Tikėjo 
tvirtai jog tasai jo paezia isz- 
gydys. Ne gaila buvo jam duo
ti szimta rubliu. Duotu ir tūks
tanti nes ir už tūkstanti tokios 
moteres negautu.

Tuojaus nusidavė ant ryto
jaus in miesteli, pardavė pora 
jaueziu ir pora kiaulių, kad tik 
turėti pinigu. Paežiai nieko ne
sakė nes ir nereikalavo sakyti. 
Užsimokėjo skolas, 'kokias tu
rėjo isz priežasties paezios li
gos.

In treczia diena nuėjo pas 
profesori ir padėjo ant stalo 
szimta rubliu.

— Esi žmogus dalaikantis 
žodi, matau, jog trokszti pa
ežiai sveikatos — tarė profe
sorius.

— Oj troksztu, troksztu, 
kaip del saves paties.

— Na, tai gerai, imsimės už 
gydymo. Tiktai pasakau isz 
laiko jog asz pats vienas neįga
liu. Tu man turi prigelbet ta
me reikale.» ' ’ - i— Jeigu reikia, tai reikia, j

(Bus daugiau) į9'
- -------------------- k-

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Boli
dus ir Markes. : ?
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Žinios Vietines Trauks Tėvus Ant
Tarnystes

1 ■— Utarninike Atsivertimas 
Szv. Povylo. Ketverge Szv. Jo
no Kryzostomo.

— Kas tokis pasiėmė auk
sini lenciugeli su kryželiu nuo 
stovy lo Jėzaus isz parapijines 
mokyklos Airisziu Szv. Cani- 
cus.

SHENANDOAH, PA.

y Juozas Grigas, 126 N. 
Bowers uly., kuris sirgo koki 
tai laika, mirė Subatoje Ash
land© ligonbuteje. Velionis gi
mė Lietuvoje, pribūdamas in 
Amerika jaunu vaikinu. Pri
gulėjo prie Szv. Jurgio para
pijos ir Elks draugavęs. Pali
jo paczia, keturis brolius ir 
tris seseres. Laidotas buvo 
[Utarnin'ko ryta per graboriu 
Alenkevicziu.

Venezuelos Preziden
tas Asitlanke Pas

Roosevelta
J ■

Washington — Prezidentas 
Isaias Medina Angarita, isz 
[Venezuelos, ana diena lankėsi 
pas prezidentą Roosevelta pa
sikalbėdami svetingai ir pus- 
jrycziavo drauge. Prezidentas 
[Angarita iszreiszke savo nuo- 
inone kad jau atėjo laikas ko
joti už laisve visu sklypu ir 
kad szitoji kare sujungė visus 
įmones ne tik kitu sklypu bet 
ir Pietiniu sklypeliu.

Majoras Lewis B. Hershey 
(ant kaireses), tariasi su ki
tais virszininkais apie trau
kimą tėvu ant kariszkos tar
nystes kurie pasiliko tėvais 
priesz kare.

Suszalo Ant Kapo 
Savo Paczios

Rome, N. Y. — Kristupas 
Magra, turtingas gyventojas, 
taip mylėjo savo paczia jog 
kasdien eidavo ant jos kapo 
pasimelst. Ana diena laike di 
deles sniegines viesulos, nuėjo 
vela pas kapa bet jau nesugry- 
žo nes ji rado duobkasis susza- 
lusi ant smert, laikanti sustin 
gusioje rankoje bukietą žiedu.

Bravorninkas Kareiviu

Nužudė Savo Uoszvi
Scranton, Pa. — Vladas 

Ziemba, 40 metu, kuris kitados 
buvo mokyklų direktorium 
Fell Township, likos ana diena 
aresztavotas už nužudymą sa- 
yo uoszvio, Raulo Jusevi- 
cziaus, 61 metu, isz Simpsono.

Juseviczius likos surastas be 
žado pas žentą, Ziemba, kur 
vėliaus jis mirė nuo sužeidimu 
kokius aplaike nuo savo žento.

Niūrios Baltijos 
Kalėdos

AVashin'gtonas — Stockhol- 
mo laikrasztis aprasze visisz- 
ka karo nuotaika, (kuri vyravo 
Baltijos krasztuose per Kalė
das, “ypatingai prislėgdama 
vietinius gyventojus, kuriems, 
iszskiriant SS ir Apsaugos Po
licijos szeimynos narius ir na- 
szles kareiviu, kritusiu muszio 
laukuose, buvo uždrausta ap
sikeisti tradicinėmis dovano
mis ir turėti Kuczias. Maistas 
turi būti pasiunstas in frontą, 
padrąsinti kareivius. Daugiau
sia gyventojus prislėgė tai, kad 
vietiniai žmones, tiek vyrai, 
tiek moterys, buvo priversti 
dirbti fabrikuose Kucziu va
sara ir na'kti. Tacziau darbi
ninkai fabrikuose pareikalavo 
Kalėdų eglaicziu ir pertraukos 
Kucziu vakara iszklausyti 
Berneliu Miszias.

Bill Veeck, prezidentas Mil
waukee darbininku bravor- 
ninku likos ana diena pri- 
siegdintas in kariuomene per 
kapitoną R. H. Rankin. Jis 
apleido Milwaukee 6 Decern- 
bėrio, ant tarnystes in San 
Diego, Kalifornija.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

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

Supliekė Paczia Kad 
Už Daug Laiko Pra
leisdavo Bažnyczioj

Newark, N. J. — Kada ma
gistratas Guthrie užklausė Mi- 
kolo Rutkaucko, del ko taip! 
baisei supliekė savo paczia, tai' 
atsake:

“Per isztisas dienas mano 
boba meldžiasi bažnyczioj e, 
apleidineja vaikus ir mane ir 
todėl ja sumusziau.”

Sudžia paliepė Mikolui dau
giau nemuszti paczios ir nu 
bude ji tik ant penkių doleriu 
o momrei pasakė pamokslą 
buk Dievas jos maldų nereika
lauja jeigu apleidineja savo 
szeimynele nes jeigu nori mels
tis tai gali tai daryti ir namie 
o Dievui tokia malda geriau 
patiks ne kaip lankymasis in 
bažnyczia kas diena.

Marinis Vanduo Dabar 
Tinkamas Gerymui

Marinis vanduo dabar gali 
būti padarytas tinkamas ge
rymui kur nesiranda szvie- 
žio vandens. Valdžia iszrado 
būda kaip ta j i vandeni per
mainyti ant szviežio su pa- 
gialba tam padirbtos tobly 
czaites kuri vandeni permai
no ir užtenka ant 14 dienu.

Nelabas Tėvas Užtru- 
cino Savo Dukrele

Wilmington, Del. — Edwar- 
das Jaroslavskis, 1005 Cole 
man St., likos aresztavotas už 
nutrucinima savo 14 menesiu 
dukreles Vadavos.

Tėvas iszsikalbinejo buk ne
žinojo jog tai buvo trucizna 
bet palicija kitaip apie tai ma
no.

Pakels Preke Ant
Kornu

Marvin Jones, maisto admi
nistratorius, ketina pakelti 
vela preke ant kornu ant de
vynių centu ant buszelio kas 
padarytu po $1.16 ant kožno 
buszelio. Ketina jis partrauk
ti milijonus buszeliu kornu 
isz Vakaru in valstijas kur 
yra j u trumpa.

SKAITYKIT

“SAULE”
PLATINKIT1

Mažas Bet Laimėjo
Loszima

Mažiulelis William And
rews, ant kaireses, losze fut
bole su Teksu kliubu ir lai
mėjo visus loszimus. Nors isz 
jo juokėsi susirinkusieji bet 
jis parode savo gabuma ir 
iszejo su laime ir galėjimu.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Trumpas Pasilinksminimas Po Musziui

Ant kaireses: Szitie Vokiszki vyrukai pasilinksmina kaip galėdami po musziui ant 
Rusiszko frunto. O kada dabar Rusijoj užėjo smarki žiema todėl yra mažai pasilsio del 
kareiviu Vokiszkuose abazuose. Szitie paveikslai likos surasti per Rusiszka kareivi ir li
kos prisiunstas in generaliszka sztaba. Ant deszines: Paveikslas parodo jauna Vokiszka 
nelaisvi isz 26-to regimento kuris likos paimtas Italijoj in nelaisve. Matyt szitas jau
nas vyrukas yra užganadintas isz savo likimo kad tuom laik yra nelaisviu ir nereikes 
jam musztis.

Dede Samas Sako: Amerika Turi Būtie Drūta!

Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie Su 
Kožnu Centu Kur i Gali Suczedyt!!!
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Kiaule Vis Bus Kiaule 
Bet Nevisados Tinka

ma Ant Deszru

Hoboken, N. J. — Tony Ca- 
petti ir Ellis Butler tvirtina ir 
tiki jog kiaule vis bus kiaule, 
ar ja laikysi sziaucziszkoj sza- 
poj ar ekspreso ofise ir dabar 
stebėsi del ko juos palicija už
rakino už groteliu. Dalykas 
yra tame: Sveikatos virszinin- 
kas, praeidamas pro sziau- 
ežiu Tony, netikėtai dirstelė
jo in jo langa ir labai nusiste
bėjo kada paregėjo lange tarp 
kabaneziu czeveryku keliolika 
mastu deszru. Perimtas dide
liu akyvumu,inejo in szapa ne
sakydamas jog jis yra sveika
tos inspektorium, užklausda
mas sziaucziaus, kiek jis turi 
deszru ant pardavimo. Tony 
atsake jog jis turi apie penkis 
svarus padirbtu deszru bet jei
gu norėtu daugiau tai padirbs 
res skiepe turi užtektinai kiau
lienos, kuri ant deszru yra la
bai tinkama. Inspektorius nu
ėjo in skiepą ir rado ten 18 ne
gyvu kiaulių kurios nebuvo 
tinkamos ne ant deszru. Pra
dėjo kvosti Itala ir dažinojo 
buk kiaules buvo siuncziamos 
isz Vakaru in Anglija o kad 
kelionėje prasmirdo, likos in- 
mestos in upe Hudson isz kur 
Antonio Renusal, jo kaimynas, 
isztrauke daugybe ir jam par
davė jas pigiai. Deszros isz lan
go likos iszimtos, kiaulių ster-
viena sudeginta o kaltininkai 
dūmoja kalėjime jog kiaule yra 
kiaule ir nors prasmirdus tai 
vis kiaule pasiliks o mesa ga
lima naudoti ant deszreliu.

Iszmintingi Žodeliai

. — Giliau ir vis giliau dar
buokimės kasyklosia žinystos 
ir mokslo, o niekad nepailsime.

—■ Laike szios kares, sena 
geležis yra labai reikalinga. 
Amerikas 'parūpina tosios gele
žies kas sekunda po viena tona.
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Italas Dasidirbo Turto
Szveisdamas Cze- 

verykus

Williamsport, Pa. — Italas, 
Bartalamiejus Lippoli, tomis 
dienomis pastate puiku narna 
vidurmiestyje kuris kasztuoja 
50 tukstaneziu doleriu. Tasai 
Italas sziadien yra vertas su- 
virszum ant szimto tukstan
eziu doleriu, kuriuos užsidirbo 
szveisdamas czeverykus.

Lippoli pribuvo in Williams- 
porta isz tėvynės, būdamas 
vargszu, turėdamas tik tiek 
idant iszmaityt savo szsimyna. 
Uždėjo vieta szveitimui czeve
ryku, kuriam prigialbejo dar
be jo pati, trys sūnūs ir dvi 
dukterys. Visi dirbo ir sukro
vė dideli turtą ir sziadien gy
vena kaip koki bajorai.

........ .................. II IIIIMW

Rado $1,600 Tarp 
Szaszlavu

Harrisburg, Pa. — Darbi
ninkai kurie czystino narna 
Onos Creston, senos moteres, 
kuri gyveno viena pati, rado 
tarp szaszlavu 1,600 doleriu, 
apie kuriuos senuke nieko ne
žinojo. Pinigus indėj o in ban
ka ant jos vardo.

Moteres stuboje prisirinko 
tiek szaszlavu nuo daugelio 
metu kad sveikatos departa
mentas nusiuntė pas ja darbi
ninkus idant iszvežtu szaszla-
vas kuriu buvo net keturi tro- 
kai. Pinigus surado senose bon- 

įkose bleszinese ir puoduose.

Daktarka Persirede 
Ant Vyro

San Francisco, Cal. — Pra- 
siminus vardu Dr. Allen Hart, 
pana Lucille Hart, kuri užbai
gė daktariszka universitetą 
Oregon ir per koki tai laika 
praktikavo ligonbuteje Fila
delfijoj, buvo laikoma per vi
sus kaipo vyras. Pasiredinejo 
kaip vyras, kartais ir skutosi, 
nors to nebuvo reikalinga o 
kartais su draugais losze ka- 
zyrems ir užeidavo in saliuna 
ant “vieno.“ Bet tomis dieno
mis kada ja atlankė sena pa
tinstama, pažino ja vyriszkam 
apsiredyme ir nuo tos dienos 
daktarka dingo nežine kur.

New York. —Trecziosios Ka
ro Paskolos Vajaus metu New 
Yorko miesto ir New Yorko 
valstijos Lietuviai iszpirko Ka
ro Bonu už daugiau, kaip vie
na miliona doleriu [$1,000,000] 
Už tai Valstybes Iždas Lietu
viu vardu nupirko tris didelius 
bomberius, ligonlbutes lėktuvą 
ir dvideszimts-szeszis lengvuo
sius automobilius “Jeeps.” 
Lietuviai Amerikiecziai tame 
vajuje pasirodė puikiausiai!

Sausio 18 diena, prasidėjo 
Ketvirtosios Karo Paskolos 
Vajus. In szi vaju vėl esame pa
kviesti. Ales giliai tikime, kad 
sziame vajuje New Yorko mies
to ir valstijos Lietuviai garbin
gai pasirodys ir kad jie ben
dradarbiaus su Valstybes Iždo 
D op ar t a m e n tu i talk in in k a u - 
janeziu New Yorko Lietuviu 
Karo Bonu Komitetu.

Szis yra pirmas naujo vajaus 
metu kreipimasis in visus New 
Yorko miesto ir valstijos Lie
tuvius. Alus u kreipimasis la
bai trumpas. “Pirkime Karo 
Bonu kiek tik jiegos leidžia ir 
apie insigytus Karo Bonus pra- 
neszkite Lietuviu Komitetui.

Alės manome, kad sziame va
juje turėtume sukelti Karo Bo
nams tiek pinigu, kad galėtu
mo nupirkti Dedei Šamui Lais
ves Laiva, kuris butu pavadin
tas Lietuviu vardu! Todėl, 
nuo pat pirmos vajaus san- 
vaites turėkite priesz akis di
deli, galinga laiva, kuris tar
naus musu szaliai gyvybiniams 
reikalams.

Visi Lietuviai praszomi arba 
per savo vietinius miestu ko
mitetus arba tiesiog praneszti 
New Yorko Lietuviu Karo Bo
nu Komitetui, už kiek kiekvie
nas Lietuvis pirko ir dar nu
pirks KARO BONU KETVIR
TOSIOS PASKOLOS VAJ
AUS ALĖTU! Kreditan inra- 
szomi visi Karo Bonai, kurie 
piikti nuo isziu metu Sausio 
[Jan.] 1 dienos. Už kiek Ka
ro Bonu vajaus metu pirksite, 
praneszkite sekamu adresu: 
Air. J. Lauczka, 222 S. 9-th St., 
Brooklyn, N. Y.

In darba Ketvirtosios Karo 
Paskolos Vajaus metu! Ben
dromis jiegomis nupirkime Dė
dei Šamui Laisves Laiva!

New Yorko Lietuviu Karo 
Bonu Komiteto Valdyba:

Pirmininkas, P. Bajoras, 
Vice-Pir. Kun. J. Balkunas, 
Antrasis Vice-Pinn. Adv.,

K. Jurgela, ‘ J 
Bonu Suraszymo Sekr.,

J. B. Laucka, į
Sekr. J. Boley,
Iždininkas, A. Mikalauskas.

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

— Malszus ir geras būdas 
tai kaip puikus ir czystas oras.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes. .


