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Isz Amerikos
TESTAMENTE 
PALIKO PACZIAI SI

> Idant Nusipirktu
I Truciznos

'r _____
Detroit, Mich. — Kada likos 

atidarytas paskutinis testa
mentas mirusio Richardo Ley 
land, nusistebėjo visi kada ji 
pradėjo skaityt advokatas. 
Testamentas buvo paraszytas 
sekancziai:

“Del mano paczios palieku 
viena doleri su kuriuo galėtu 
sau nusipirkti truciznos ir isz- 
gerti, tai yra, in szeszes valan
das po aplaikymui dolerio. Li
kusi turtą iszdalinkite lygiai .

Pavojinga Kelione Laike Szalcziu

Szitas laivorius vos paeina ant laivo kuris yra visas ap- 
szales kada sugryžo isz savo ilgos keliones isz Žieminiu 
mariu.

KARE
I

tarp mano dvieju seserų gyve- 
nancziu Anglijoj. Esmių sveiko 
proto, kada padarau szi testa
menta. ’ ’

Leyland atvažiavo isz Ang
lijos 15 metu adgal bet negalė
jo gyventi su savo paczia kuri 
ji visokiais budais apgaudinė
jo ir paniekinėjo, todėl turėjo 
ja pamesti ir bėgti in Amerika.

Kansas Ir Colorado 
Vietose Pradėjo Iszsi- 

kasinet Isz Sniego

Kansas City, Kans. — Czio- 
nais ana diena prisnigo net 19 
coliu sniego, taip-pat ir Kolo
rado je ir kitosia vietosią snie
gas nupuolė nuo 9 lyg 18 coliu. 
Gyventojai turėjo daug darbo 
iszsikast isz netikėto nupuoli
mo sniego.

Aplaike $10,000 Už
Paraszima Istorijos

New York. — Darata Corn- 
well, 25 metu, isz Louisville, 
Ky., aplaike szimetinia dovana 
10 tukstancziu doleriu už pa- 
raszyma geriausios istorijos po 
vardu: “They Dare Not Go a 
Hunting.’’ Iszduotojai Dodd, 
Mead & Co., dalina taisės dova
nas kas meta del raszytoju.

Insiuvo Visa Savo
Turtą In Skarmalus

Cedar Rapids, Mich. — Gi
mines po mirusiai senai Mrs. 
Mare Drummond, kuri gal tu
rėjo apie 90 metu amžiaus, su
rado insiuta in senus skarma
lus, daugiau kai 20 tukstancziu 
doleriu. Senuke kitados buvo 
siuveczka del didelio hotelio 
Chicage. Tarp pinigu radosi 
daugybe auksiniu pinigu. Da
bar likusieji gimines pradeda 
pesztis už ta j i turtą mirusios.

ČIGONAI JI
“ISZGYDE” 

Paėmė Nuo Žmogaus 
$4,800 Su Kuriais Ke

tino Ji Iszgydyt

Pittsburgh, Pa. — Jonas 
Havsa, Slovakas, 30 metu, ne
teko 4,800 doleriu isz priežas
ties savo aklumo ir lengvati- 
kystes in burtus. In miestą at
važiavo kuopa čigonu, apsisto
dami tuszcziam sztore kur in- 
burinejo kvailiams ateiti. Nu
ėjo ir Jonas su savo skundais, 
apsakydamas kad jam nuola
tos skauda vidurius. Cigonkd, 
pasakė idant atnesztu jai pini
gus, iszemes juos isz bankos o 
ji padarys diržą isz tu pinigu 
su kuriuom apsijuos ir skaus
mas dings.

Nubėgo kvailas Jonas in 
banka kur turėjo sutaupines 
per visa savo gyvasti 4,400 do
leriu ir iszeme juos nors ka
si erius banko ji gana atkalbi
nėjo idant pinigu neiszimtu nes 
suprato kad ant gero j u neisz- 
ima. Bet kur tau, Jonas ne 
klausyti nenorėjo geros rodos. 
Pare j as namo da dadave prie 
pundo 400 doleriu idant “gy
duoles daugiau maczytu” ir 
padavė juos cigonkai. Toji ne- 
vos indėj o pinigus in diržą, pa
liepė Jonui juom apsijuost ir 
neszioti per 15 dienu. Po tam 
laikui Jonas nusijuosė diržą 
bet jame rado tik 40 doleriu. 
Nubėgo vargszas ant palicijos 
su savo “skausmu“ kurie in 
kėlės dienas suaresztavojo ban
da čigonu bet nežine ar savo 
pinigu atgaus ar ne.

Negaila tokiu kvailiu kurie 
neužsitiki žmoniems kurie duo
da jiem geras rodąs ir praserg- 
sti juos nuo apgaviku.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
B on dus ir Markes.

ISZGAMA
DIEDUKAS

Gyveno Su Savo 
Anūke

Manchester, Iowa — Czio- 
naitiniai gyventojai taip inir 
szo ant 60 metu John Dunlavey 
kad kerszino ji pakarti ir gal 
butu jiems tas pasisekia kad 
palicija nebutu ji uždarius in 
kalėjimą. Tasai senas iszgama, 
kuris turi paczia ir kelis suau
gusius vaikus, metas adgal pri
verstinai atveže savo 15 metu 
anūkėlė in Chicaga kur su ja 
gyveno ir susilaukė kūdiki. 
Mergaite niekur neiszleidinejo, 
laikydamas ja kaip kokia ne 
valninke.

Isz Sarmatos Iszžude 
Visa Savo Szeimyna

Ir Pats Save

Detroit, Mich. — Williamas 
Wilkinson, netekes proto isz 
sarmatos, nužudė savo motere 
60 metu, sunu Floyd 27 metu, 
duktere Ginetha, 19 metu ir jos 
trijų menesiu kūdiki, po tam 
uždege narna ir pats sau atėmė, 
gyvasti. Isz pradžių manyta 
kad namas sudege nuo pecziaus 
bet kada surado lavonus su 
perskeltais pakausziais, žmo
nes dasiprato kas atsitiko.

Pagal daktaro Robinsono 
pripažinimą tai jis priėmė kū
diki nuo Wilkinsono dukters, 
kuria suvadžiojo jos mylimas o 
tėvas buvo labai supykęs ir net 
prasze daktaro idant jam duo
tu drūtos truciznos. Jeigu bu
tu žino j as kad jo duktė yra to
kiam padėjime tai butu ja tuo- 
jaus nužudęs. Senas tėvas, ne
galėdamas paneszti sarmatos 
kokia ant jo szeimynos atnesze 
duktė, iszžude visus ir pats sa
ve.

EKSPLOZIJA
ANT LAIVO

Užmusze 1000 Kareiviu
Bombay, Indija — Per eks

plozija amunicijos ant laivo, 
likos užmuszta tūkstantis ka
reiviu ir suardė beveik visa 
pristova. Kokios tautos buvo 
tasai nelaimingas laivas tai 
to telegramai nepaduoda.

Amerikonai Sunaikino 
47 Japonu Eroplanus

Calcutta, Indija — Ameri- 
koniszki eroplanai musziuose 
czionais suszaude 47 Japonu 
eroplanus bet ir Amerikonai 
neteko trijų eroplanu.

3,204 Žmones
Užmuszta Rumunijoj
London — Telegramai pra- 

nesza buk 3,204 žmones likos 
užmuszta, 2,477 sužeista ir 905 
namai sugriauti paskutiniam 
bombardavime Bukarešto, Ru
munijoj, per Allijentus, tarp 
kuriu radosi daugelis moterių 
ir vaiku.

Szimtai Žmonių Iszejo 
Isz Savo Pasislėpimo
Moskva — Szimtai žmonių 

mieste Odessoje apleido savo 
paslaptas vietas po žeme, kada 
dagirdo buk Rusai atmusze 
miestą nuo Vokiecziu. Skaitlis 
gyventoju Odessoje priesz ka
re buvo 604,000 bet tik apie pu
se ju pasiliko. Vokiecziai dau
geli isz j u nužudė ir užkasė po 
visas dalis miesto.

Vokiecziai Iszžude Vi
sus Gyventojus Kaime

Moskva — Rusai pranesza 
buk Vokiecziai iszžude visus 
gyventojus kaimelio Malina, 
aplinkinėje Ostrozecu. Kada 
Vokiecziai neteko kaimelio ka
da artinosi Rusai, iszvare vi
sus žmones isz kaimelio, isz j u 
namu ir uždare juos bažnyežio
je o moteres ir vaikus uždare 
tvartuose. Aplinkui uždege 
sziaudus o katrie bego isz na
mu, bažnyczios ar tvartu, 
szaude in juos isz maszininiu 
karabinu. Tarp nužudytu ra
dosi 205 vaikai ir 80 moteres 
deganeziose grineziose.

Philadelphia, Pa. — Dvide- 
szimts žmonių likos sužeisti 
per susidurima strytkario su 
dideliu troku ant 5tos ulyczios.

6,500 Eroplanu 
Bombardavo

Europa
Numėtė 9,500 Tonu Bombų 
Ant Miestu; Lenkija Taipgi 
Bombarduota; Daug Žmonių 
Užmuszta Rumunijoj; Rusai 

Paėmė Balaklavo Prie
Sevastopoliaus

TRUMPOS ŽINUTES

Washington, D. C. — Isz 
skaitliaus 93,000 nelaimingu 
atsitikimu Amerikoj, viena 
trecz-dalis isz tu atsitiko pel 
automobilius.

Victoria, Texas — Parucz- 
nykas Thomas Flyn, 21 metu, 
isz Chicagos, likos užmusztas 
kada jo automobilius apsiver
tė kada pasuko in szali kad ne- 
užmuszt kelis vaikus kurie 
siautė ant ulyczios.

Atlantic City, N. J. — Dau
giau kai 200 kareiviu ir j u pa
czios staigai apsirgo valgyda
mi užtrucinta valgi abazo kuk- 
nioje.

Dažiuretojas Ligoniu
Apipleszdavo Lavonus

Ir Serganczius

London — Europa sudrėbėjo nuo baisaus 
bombardavimo per Allijentus kurie panaudojo 
net 6,500 eroplanu kurie numėtė ant daugelio 
vietų net 9,500 visokiu bombų. Bombardavimas 
atsibuvo nuo Francijos lyg Lenkijos rubežiaus. 
Eroplanu fabrikai, geležinkeliai ir daugelis 
dideliu amunicijos magazinu iszleke in padan
ges ir daug žmonių likos užmuszta. Alijentai 
bombarduoja Vokiecziu pozicijos be paliovos!. 
Vokiecziai apginklavo savo 2,000 myliu pa- 
kraszcziu tikėdamiesi netikėtino užklupimo per 
Alijentus.

Los Angeles, Gal. — Nuo ko
kio tai laiko davėsi girdėt 
skundai nuo giminiu mirusiu ir 
gyvųjų ligoniu Szv. Agniesz- 
kos ligonbuteje buk kas tokis 
juos apipleszdavo ir ant galo 
vagis likos susektas o juom bu
vo Jonas Black, 33 metu, kuris 
dažiurinejo ligonius nakties 
laike. Kaltininkas prisipažino 
bet apkaltino ir kitus kurie jam 
prigialbinejo tame darbe.

Black ap voginėjo ligonius 
ne tik nuo brangenybių bet pi
nigu ir drapanų o jeigu ligonis 
numirdavo tai apvoginėjo ji 
nuo visko. Detektyvai, kurie 
radosi ant sargybos, nužiūrėjo 
Black kuri aresztavojo o kada 
padare krata jo kambaryje, ra
do tenais daug pavogtu daly
ku. Vagis likos uždarytas ka
lėjime.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Alijentai su 2,000 eroplanu užklupo ant 
Berlino ir aplinkines sunaikindami Vokiszkas 
eroplanu stotis ir dirbtuves Alijentai tame už- 
klupime neteko 19 eroplanu o Vokiecziai nete
ko 34. Vokietija randasi dideliam pavojuje nes 
Alijentai mano užklupti ant visos Vokietijos 
ateinanti menesi ir supliekti ja ant visados.

Rusai paėmė ana diena Balaklava prie Se
vastopoliaus. Susivienijo jie su kitais savo pul
kais ir baisei supliekė Vokieczius. Vokiecziai 
pradėjo naujus užklupimus artimoje Stanisla- 
vavo ir stengėsi sulaikyti Maskolių ėjimą ant 
Lvavo bet jiems tas nepasiseke ir neteko apie 
tūkstanti kareiviu.

Amerikonai paskandino da 15 Japoniszku 
laivu, kas dabar padaro 682 laivus in kėlės san- 
vaites. Amerikonai taipgi numėtė 45 tonus 
bombų ant Marshallo salos kaipo ir Satawan 
eroplanu stoties. Apie 300 Japonu likos užmusz
ta. Keturios salos likos paimta per Amerikonus.
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Kas Girdėt
'Nelabas tėvas, Sam Sterling, 

pardavė savo trijų metu kūdi
ki, mieste Newbardt, Arkan
sas, kokiam tai žmogui už 
$1.50, gumini rata ir penkis ga
lonus gazolino. Palicija lyg 
sziam laikui nelabo tėvo nesu
rado. Kūdikis likos atiduotas
in prieglaudos namus. įja tosios drauguves laike pra-

.._____ kalbos czionais. Toliaus ji kal-
' Garsus elektriko iszradejas bėjo 'buk: “Kristus sziadien 
pranaszauja buk ateityje žino-į randasi Indijoj ir pribus in 

’ z'Mi • 41 n • i • J

ne, kaip tai buvo priesz Jo nn- 
kryžiavojima, kur ten Indijoj, 
prie Lebano kalno ir neužilgio 
pribus in Amerika aipie Gegu
žio menesi szimet. Ji suszelps 
aipie szimtas trikstaneziu sana-, 
riu prigulincziu prie Ameriko- 
niszkos Teozopisžkos Draugo
ves, kurie apmokės jo kasztus 
ir parengė per reidio Jo pa- 
mokslus in visa svietą.

Taip iszsitare Mrs. Harriet riko.
Tuttle Bartlett, garsi kalbėto- Heliu jautėsi inžeisti,

GENYS MARGAS
Per J.J.B.

Dar szi ta apie Lietuviszkus 
Seimus, Susirinkimus ir Mitin
gus. Ana syki rasziau apie mu
su lietuviu neva-vadus, kurie 
bėga in Vaszingtona, kaip boba 

! in buezerne. Kai kuriems nepa- 
Tie, kurie mano straips- 

dalbar

nes gales matyti >kas dedasi to-’ Chicaga o ‘kada .pribus iii ten, 
■ ” ~ ti'kiuosiu, kad žmones 'keliaus

iii ten įklausyti jo pamokslu.
Argi ne kvailybe tuju sąna

riu? Juk tikrasis Kristus ne
reikalauja jokios paszialpos 
nuo žmonių ir kalbėti per rei
dio nes Jo galybe nereikalauja 
jokio reidio.

Teozoipistai arba mokslas teo- 
zojpijos yra panaszus in syclio- 
logija kurie stengėsi iszaisz- 
kint svietui gamtisz'kas tiesas,

limam sviete su pagialba mažo 
intaisymo kuri gales neszioti 
su savim.
in stikleli o pamatys kur įkas 
atsitinka, kur yra drebėjimas 
žemes, dideles ugnys, tvanai ir 
žodžiu viską kur tik kas atsi
tinka. Aeroplanai bus valdomi 
nuo žemes ir lėks be jokio žmo
gaus in paskirta vieta. Sziluma 
gaus tiesiog isz vidurio žemes. 
Moteres turės visame pirmybe 
ir valdys vyrus kaip bites vai- galybia žmogaus ant gamtos ir^

Tilk turės di.rsteleti

do tranus idant joms diiibtu.
Sziadien visko galima tikėtis 

nes naujas iszradimas mus 
daugiau nenustebina kaip nu
stebindavo dvideszimts penki 
metai adgal.

tikra mokslą galybes Dievo, 
kokius aiplaiko nevos nuo 
1 i dvasios inkvepimo.

Pranas Munsey, leidėjas ke
liu laikraszcziu mirė, palikda
mas 30 milijonu doleriu turto. 
— Taip, 'buvo labai turtingu 
žmogum 'bet kas isz to, turėjo 
mirti. Ant ko jam prisidave 
tasai milžiniszkas turtas ? Ant 
niek.

Pinigai, yra tai geras daig
ias. Duos tau daugybe naudin
gu dalyku koki yra reikalingi 
tavo gyvenime — bet reikia at
siminti kad tai ne svarbiauses 
dalykas ant svieto. Munsey ne 
pasiėmė turto su savim.

Asztuoni tukstaneziai ibibli- 
ju, spausdintos Kiniszikoje kal
boje, likos nupirktos del Ki- 
niszkos kariuomenes per ju ge
nerolą, ant iszdalinimo 'karei
viams. Užkalbinimą aplaike 
American Bible Society.

Gal daugelis žmonių 
akyvi žinoti kokiu buriu 
rado kate ant svieto? Sztai, 
pagal Rytu szalies apsakymus, 
tai kate pasirodė laike patapo. 
Kada žiurke ir pele inejo in 
Nojaus Aiika, tame laike nesi
rado kates, todėl baisiai prasi
platino veis?e žiurkių ir pelių 
jog jau ir vietos nesirado arko
je. Tada Najus priejas prie le
vo, paglostė ji, levas sueziaude- 
jo garsiai — ir isz jo snukio 
iszszoko pora kacziu kurios 
tuojaus pradėjo naikinti žiur
kes ir peles.

Kitos pasakos skelbia 'buk 
kate kilo isz 'Nojaus pirsztines, 
— kaip apie tai pasakoja Veng
rai: Kada Nojus inejo in arka, 
velnes geide ji ipa^kandyt. Per
simainė jis in ipele ir pradėjo 
graužti skyles arkoje. Nojus 
mete in ja savo pirsztine Ikuri 
persimainė in kates ir toji su
ede pele.

Rumunai pasakoja apie tai 
szitaip: kada kate suede pele, 
turėjo savyje velne. Bet neilgai 
nesziojo savyje taji velne, ku
ris isz'bego isz kates kūno; 'bet 
ant visados pasiliko pedsa'kiai 
velnio kateje, kurios akys žiba 
nakties laike o kada bružinasi 
kales szersti, tai isz jos iszcina 
kibirksztys.

yra 
atsi-

Kristus szįątjieu rundusi ku-

-$1.00 Vertės Knygų Už 50c— 
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už 51 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
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No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsu- 
rgurna in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszoats 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 Bais) 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trtimpu 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. 25c

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė m&lkakerczio. 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 paezia* 
Mailach; Paskutinei Valandoj; 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 .............................................. 15c

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

No. 175 Pasiskaitimp knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; G ūdras

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszyrnas, didele knyga, 

niUSU puslapiu.
No. 102 

tmnaliszka
No. 103

44 pus. 15c 
istorijos apie

nieras ir apie Bedali.
No. 129 Keturios

Ketvirtas prkakymas Dievo; Kėliau 
ojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
ius prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
■ius isz vaienczijos; Kožnas daigtas 
uri savo vieta; Ka pasakė ka tras 
lacziuo’as. 76 puslapiu..................20c

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
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; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
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; A’z t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .....................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai- Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
tas Sz’dlpikas; Pas merga; Gražios (su paveikslais); Kairriecziu Aimana- 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi- 

61 puslapiu .15c I kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
Keletą Juoku ir Paveikslo 

...............................................

404 
50' 
kri- 
35<

IS/ 
isz- 
pa- 
35c 
Ne

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszyrnas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio, 

imta isz Lietuviszku užlieku. Su 
veikslais, 177 dideliu nuslapiu.

Trys istorijos, apie
1 valioje pas Maurus, Vieszkelio liuo
bės, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25

No. 106 Penkios istorijos, apn 
įgZ Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 

Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti.
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai-

Jeigu ir kila jau kokie nesu
sipratimai musu tarpe, tai, pa- 
sipeszkim, pasiszneke'kim ir 
vėl viens kitam ranka paduo- 
kim. Bet, del Dievo meiles,' 
viens kito jau vieszai nepulki-’ 
me, nepravardžiuokim, viens’ 
kita jau 'laikraszcziuose ne- 
szmeUikime. Musu laikrasz- 
ežiai sziandien kai])
kri'ksztynos, 'kur tik barniai ir 
pesztynos.

i Visu musu komitetu, parti-' pirmutines 

ju, susirinkimu ir mitingu tas
pats tikslas: Lietuva iszvaduo-j No. 104 

, ti, iszigelbeti. Tai 'kam czia 
pesztis? Kam czia Stalino pa
ri upezikams d uoli p rogos 
musu pasijuokti!!! Musu bar
niai ir nesusipratimai, tai ki-1 pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
tiems skanumynai.

i lietuviu. 
“Vienybe” geras pavyzdys. o . v. A s 
Vadai susikirto, anot tos žyde Pabrėžiama Atliekama 
no daineles: I Popieriaus Svarba Karo

“Nei už szi, nei už ta,
Už duonos kaval’ka.” 

Tautininku seimas New Y< 
ke, sumano prakalbas szL„.

I dideliame mieste, ir tam tiks
lui jesz'kojosi ir stengėsi su
tverti ko'ki ten 'komitetą. Esa
mojo komiteto pirmininkui ne
teko ineiti in 1 
rengti komitetą. Jis ar neno
rėjo ar neturėjo lai'ko pirminin
kauti. Isz to ir barniai, piktu-Į 
mai, nesusipratimai, lemiąs ir 
viens kito kritikavimas.

Ne musu biznis teisti kas czia 
kaltas, kas ne; ne mums kisztis 
in klausima ar komitetas gali

pyksta.
Dabar, žodi kita apie tuos 

paežius vadus ir kaip jie dar
buojasi, ‘kur jie mus, lietuvius 
veda, kaip jie musu tarpe vado
vauja ir ka gero jie Lietuvai ir 
mums, lietuviams duoda ir 
daro.

Vieno didmiesezio
geras j

Pastangomo
-01’- -- ----

i t ame! Daugiau kaip 90 procentu
1 Kariuomenes popierio pareika- 
I lavirnu per paskutinius vione- 
I rius metus buvo iszpildyta, pa-
1 telkiant sziur'kszczios ruszies

JL1 IIILIILLL'IVLIL HU" j

ta prakalboms P0lPieri, kuris daugumoje buvo 
' padarytas is'z suvaitoto popie- 
! riaus, pranesze Karo Skyrius, 
! pabrėždamas suvartoto popie- 
' riaus taupymo svarba.

Mažiau kaip 10 procentu, ar
ba 55,000 tonu, praėjusiu, metu 

.J pirkimu 'bond ir mimeograph
1 poĮp'ierio buvo ofisu ir ■spaus'di- 
i irimo reikalams.
I Kadangi kariuomenes reika-

Sir Hubert Murray, Anglisz- 
kas gubernatorius salos Papua, 
kuria valdo Anglija, kur lyg 
szioliai tenaitiniai gyventojai 
v ra žmogedžiai, iszdave nese- 
niai knyga kurioje apraszo 
apie gyvenimą ir paproezius. 
tuju gyventoju. Kada Murray. veikti be pirmininko, ar pirmi-^ 
tvrineio ifirvvenima tuiu lauki- ninkas gali ožius varinėti be , ...lymiejo įjvenuud tuja muKi o . . ' lams daugiausia reikia tos ru
piu ir kaip jie pagamina vai-, komiteto palaiminimo. Bet . . . .
gins, vienas isz Pa.puaez.kn mums sva.ta, ,r tas.ai svarbu feriaBg(
gineziuosi su 'kitu apie ipagam.-, lietam geras vardas. O tokios ipadidejes medžio
nima žmogienos, 'kalbėdamas: pesztynes tai mums ne m svei- . . v . . , ,° ’ , , TTV . . ... . • • vartojimas ir sumažėjusi darbo“Jasi-Jasi yra netikės kuko- kata. U z tai galima stacziai .ddsiuaoiudiitUAi-anu u ............................. jabai ąjasull]illl0 pomcT-

aut sakvti jog ir vieni ir kiti yra ° . 1 11
i, . ' 1 J .. , . , i malkui gamvba, vra nustatyta,! taip pat ir tiek pat kalti. i .
i ,r t i • • t x • • kad mažiausia 7a nucrizrmii.-Musu didmiescziu lietuviai . . . .
1 ........ t visri popieriaus, kuris anks-_  'bet su savo visokeriopais komite- 

jeigu ji'kepsi ant iiikaitusiu ak- tais ir vadais daug ko galėtu 
menu ir pridengsi laipais tai 
ir'kiecziauses, senas vyras bus žuose miesteliuose begyvenau-

rius. Jeigu kepi žmogų 
lengvos ugnies tai pagal mano 
nuomone 'bus jis laibai kietas —j 
kalbėjo Paipuuaczikas, - "..„i.

minkszcziauses.

__ j j į> iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
’ Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi-

---- 'savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis
'Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos,

i trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ...................  15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vei
ziais; Kas man nakci acitiko (dzūko 

i pasaka) ; Užliekos isz senovės pada- 
' 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, 
puikus apraszyrnas. 119 pus. . . .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .....................................15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .............................................. 15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkoias; Sidabrinis 
grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu...................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ..............................................15c karalium.

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu .....................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė nustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skunutis. 60 nūs.. .15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi-

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

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

No. 158 Keturos istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje: Pabe 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
60 puslapiu ...................................

rtai;
Prekekad mažiauisia i 

, viso popieriaus, 
i cziaii Imdavo iszme'tamas turi 

...... ... • , būti sutaupyta, jeigu norimapasimokinti isz Lietuviu ma- . . .
1 iszveiigti kritiszko trukumo.

Szito sziurkszcziois ruszies 
popieriaus vartoj imas yra dau
geriopas. Isz ju daromi aipsau- 

' gos vyniojimai skubios ipagial- 
bos “K” racioiiavimiii, ir ap
dengiama didžiuosius kariuo- 

i menes kulkosvaidžius, tankus 
ir “jeeps.” Penkeriopo pamu- 
szalo ipopiermaisziai apsaugo 
gendanezias prekes nuo van
dens ir vėjo; szautuvai ir szau- 
tuvu dalys, signalizacijos ins
trumentai, orlaiviu dalys ir ki
tokios medžiagos yra in vynio
jamos nuo riebalu apsaugan- 
i cziame popieryje. Kulkos ir

I panaszi medžiaga yra siunezia- 
d1^ mi in frontą, povieniai invy- 

, nio'ti iii popieri, kuris apsaugo 
nuo oro permainų. —O.W.I.

ežiu. Paimkime kad ir Malia- 
nojaUs lietuvius.

Czia, Malianojaus miestely
je, lietuviai nei nežino apie ko-

Iszburimas senos cigonkos 
ant vienos moteres parodo kad 
toki buriniai niekados neiszsi-jkiii ten smetonįninku, tautinin- 
pildo ir tik yra apgavimas ku, sandariecziu ar 'kuriu kitu 
lengvatikiu 'kurie praleidineja! galu sanjungas; czia nėra at- 
pinigus 'be reikalo. Kokia tai1 skiro lietuviu komiteto nei Ka- 
Europiszka ponia, lankydama- ro Bonams parduoti, nei Rau

donajam Kryžiui aukas rinkti.
O pažiūrėkite kas ir kiek czia 

nuveikta: a. a. Prezidentą, An
taną Smetona visas miestelis 
priėmė ir tinkamai pager’be. 
Ir czia ne kokie smetoninirikai, 
bet tikri lietuviai gyvena.

Malianojaus liet u v ia i 
atsižymėjo per 'ketvirta karo

Prigialbsti Raudonam • Naminis Frontas
Kryžiui Pryszakys

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City. Penna.

garui iszeiti, taip kad minksz- 
timas lieka gražiai baltas.

si Simloje, Indijose, isz akyvu- 
mo nuėjo pas inspetoja idant 
jai isz'burtu ateiti. Inspetoja 
paėmus delną ponios, pradėjo 
burti 'buk ji geidžia pastoti di
dele ponia bet jos pageidimai 
niekados neiszsipildys ir turi 
pasilikti vargingam stone per 
visa savo gyvenimą. Ponia isz-
ejo laukan juokdamasi szirdin- l,Onu vaju, kad net isz pat Va-
ai nes toji ponia nebuvo kokia1 szingtono 'buvo prisiųstas ne-

i paprastas garbes paliudijimas į Ą(jreSUS GyVeiiilRO 
Anglijos kuri uiį Malianojaus lietuviu pasi-

darbavima. Niekas nieko ne-'

O'
tai varginga motere bet kuni-
gaiksztiene is
atlikinėjo kelione niekam neži- Tieji kurie persikrausto iu
nant kas ji per viena ir pasira-. klausė, niekas nieko nei nevap- gitas vietas arba iszvažiuoja in 
sze po savo vardu ir pravarde.' telejo

Ar Žinote Kad...

— Svaras plonu vilnų 
darys apie szimta myliu siūlo.

— 'Po'piera likos investa in 
Europa pradžioje 10 szimtme- 
czio.

— Kaip lai'kraszcziui “ Sau
lei” jau sukako 56 metai. ‘ Sau 
le” pradėjo iszeitinet 1888 m.

apie 'kiek tautininkai, 
' soneton in inkai ar kiek kokio 
kito įplauko litvomanai prie to 
prisidėjo. Malianojaus lietu-!
viai tai padare ir atliktas kriu- mirszta paduoti ir savo sena

kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž-

pa-

I®" Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! !

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bauto te Markes.

kis. I adresą, o tuom palengvinsite
Raudonajam Kryžiui lietu- nes kitaip negalėsime surasti 

vi ai ežia tiek sudėjo, kad vėl kur tokis žmogus gyveno. To 
Malianojaus lietuviai buvo vie-! del, jaigu permainote savo gy 
szai augszeziausios valdžios pa- venimo vieta, raszant in rėdys 
girti. O nei vienam Mali ano- te kad permainyti Jusu adresa, 
jaus lietuviui nei in galva nea-’ paduokite taipgi ir savo sena 
tėjo bėgti in Vaszingtona ir sa
vo geru darbu litanija birbenti.

'Ginczai, barniai ir nesusi
pratimai nieko gero niekam ne
duoda. O musu raudon-sku- 
riams tai tikras ragaiszius,’ 
komunistėliai kaip tik to ir lau-, 
kia,

' adresa, kur kitados gyveno 
mums darba ir daug ergelio!

Saule Publishing Co.,

SKAITYKIT 
’ “SAULE” ‘ 
PLATINKIT!

Pulkininkas Elwood Cooke 
ir jo pati Sara, losz golfą ant 
naudos Raudono Kryžiaus, 
mieste Atlanta, Ga., ir kituo
se didesniuose miestuose. Jis 
laimėjo szampionata 1939 
mete o jo pati laimėjo 1941 
mete.

Patikrinti ar 'bulve yra ge- 
' ra i iszkepmi geresnis būdas 
yra iszrasti spaudimu, nei dū
riniu, kaip namu ekonomas isz 
Žemes Ūkio Skyriaus pranesza. 
Paprastai szcimiininkes pradu
ria 'bulve szakute, patikrinti ar 
bulve jau iiszkepusi. Bet toks 
pradūrimas isžleidžia garus ir 
lai rei'szkia, kad bulves kepimo 
laikas pratęsiamas. Geresnis 
būdas patikrinti yra sekantis: 
bulve reikia paimti in skudu
rėli ir spaudyti ja su ny'ksz- 
cziu ir rodomuoju pirsztu, ne- 
praples'ziant bulves odeles. 
Pirsžfai gerai jauezia ar bulve 
yra visai minkszta. Bet kada 
patiriama, kad bulve yra vis- 
i'szkai gerai iszkepta, reikia 
bulve szakute pradurti ir leisti

Karo Iszdirbystes Instaiga 
pranesze paliuosavima nuo 
pirmenybių teisiu sziems reik
menims: rankinio szviikszto, 
rankinio dulkintojo, rato tipo 
kultivatoriaus ir rankinio ark
lo, 'kad padėti Victory daržinin
kams juos lengvai insigyti. WP 
B taip pat nurodė kad tuo pat 
bus pateikta, ‘bet kuri papil
domas gamybininku pareikala
vimas sziu inrankiu gamybai 
medžiagų.

Pasikalbėjimas

— Ar žinai, kūmai? Pra
eita sanvaite mano verszis 
suede karve!

— O jei! Del Dievo! Kaip 
tai buvo.

— Nu-gi taip buvo: ver- 
szis kuri atsiprovojau nuo 
Baltraus, suede karve kuria 
turėjau parduot kad advoka
tui užmokėti.

Sriam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Te 
vyne reikalauje 
tavo paszialpos 
Pirkie Apgyni 
mo Czedinimc 

Bondus ir Markes.

BUY 
įįrj UNITED 

STATES 
į/Tj SAVINGS 
fF&k/BONDS

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.

SKAITYKIT “SAULE'’ PLATINKI!

'Karo Maisto Skyrius sako 
kad ūkininkai praszo tuos pa
ežius Derliu Korpusus, kurie 
jiems padėjo praėjusiais metais 
gryžti pas juos sziu metu der
liui nuimti.

Sziems metams derliu korpu
su reikalavimas yra 4,000,000 
laikinu rikiu darbininku, tai 
yra 500,000 daugiau nei pernai. 
WFA numato, kad padidėjęs 
u'kiu darbininku skaiezius ga
li būti papildytas Ikviecziant 
daugiau jauneliu ir moterų.

Derliaus Korpuso pagialbo-s 
svarbumas tautai yra pabrėžia
mas fakte, kad 28 procentai 
daugiau gamybos gauta isz S. 
Valšt. u'kiu pernai nei 1938 me
tais, turint 214,000 mažiau 
samdytu darbininku, negu ju 
buvo turėta prieszkariniais me
tais.



'‘SAULS’’ MAHANOY CITY, PA.

(Tasa)

Jos vailkas-gi Uodžius jautė
si sziame dalyke kitaip. Jis jau
te kerszta. Ji kasžin kas trau
ke prie ikerszto, baisaus kersz- 
to. Y'pacz kuomet dažinojo jog 
per teismą negalima isz Kodžio 
pinigu iszreikalaut — tai liko 
tik viena viltis — kcrsztas. Bu
tu galėjas ai'kszten iszvesti Ko- 
džio vagystes 'bet 'bijojo pats 
save inlkiszdinti nes viską sy
kiu voige.

Motinai nesalke apie savo už
manymą. A'belnai jis kaip visa
dos, mažai kalbėdavo. Viena 
nalkti ant galo užmanė Kodžiui 
Atkerszyti. Apsivilko sermėga, 
apsiavė cze’batais ir nuėjo lin
kui Kodžio gyvenimo. Priejas 
prie trobų atsistojo, užsimans- 
te. Jau buvo beeinąs atgal, kuo
met atėjo jam in galva mintis: 
uždegti skunia. Skania 'buvo 
toliau nuo kitu trio'bu, dėlto jot 
uždegus, kitos trio'bos nesudeg
tu.

Valandėlė pamislijas, iszsi- 
eme isz ikiszeniaus dėžutė deg
tuku, inlindo per pamatu in vi
dų ’ uždege sziaudus szalinei. 
Tai atlikęs iszlindo laukan ir 
nuėjo savo keliais. Sikunia už
sidegė.

Kodis ipasibudo vidurnaktyj 
ir pamate (per langus szviesa, 
isžbego laukan, prikėlė namisz-Į 
kius bet skunia jau buvo lieps
nose.

In kelinta diena atpleszlkejo 
pas Vaitkų žemsargiai, suėmė 
Juozą Uodžiu ir iszveže ji in 
kalėjimą. Motina verke, verke 
ir tėvas bet Juozas neverke. 
Jis net jiems pasakė:

— Ar maži esate, nusztilki- 
te: kaip mane iszveža, taip ir 
parvesz.

Uodžius atsidūrė kalėjimo. 
Paszauktas pas tyrinėtoja vis
ką kuoaiszlkiausiai prisipažino. 
Nors Kodis ji suaresztavo rem
damasis tik ant pėdu, kurios 
jam buvo labai gerai žinomos, 
bet dabar jokiu liudininku ne- 
reilkejo.

Nors viską prisipažino bet 
net iki teismo isz kalėjimo ne- 
iszleido. Bet už pusantro me
nesio atsibuvo ir teismas. Su
sirinko daug žmonių, buvo net 
Juozo motina. Teisėjas prisaig- 
dino Juozą ir užklausė:

— Ar tu padegiai Kodžio 
skunia vidurnaktyj?

Teisėjas pavarte popieras. 
Bado visur Juozo ta pati pasa
kyta. Beiszkia lengvas dalykas. 
Valandėlė patylėjus dar už
klausė Uodžiaus.

— Ar turi ka nors savo pasi
teisinimui pasakyti.

Uodžius atsistojo:
— Asz uždegiau Kodžio sku

rdą, tas tiesa, bet kodėl asz tai 
padariau? Jus mane sodinsite 
in kalėjimą, gal žudinsit, kar-

Naujas Lietuviszkas, 

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

šit, 'bet neklausiai, kas mane 
verte tai daryti.

Sztai asz dabar pasakau: 
dirbau pas Kodi visus metus, 
vogiau sykiu su Rodžiu visus 
metus, ant galo Kodis užgynė 
mano kruvinu prakaitu uždirb
tus dvideszimts rubliu.- Asz 
sumiszau, na ir padegiau siku
nia... Dabar, ponai, pavelykit 
man jusu užklausti, kas ežia 
kaltesnis, Kodis ar asz ?

Tai pasakęs nutilo.
Teisme pasidarė triukszmas: 

niekas nesitikėjo iszgirsti to, 
ka Uodžius pasakė. Net ir tei
sėjai užsimanste bet nieko Juo
zo naudai nepadare. Ant galo 
Juozą nuvede atgal in kalėji
mą, teisėjai nuėjo ant pietų. 
Treezioj valandoj skambėjo 
szitokia nuotarme:

“Juozas, Petro Uodžiaus, 
kerdžiaus, sūnūs, 29ta d. Gruo
džio, sziu metu, vidurnaktyje 
padege ūkininko Kodžio sku
nia; padare nuostolio, pagal 
apkainavima ant 900 rubliu. 
Niekdaris prie darbo prisipa
žino. Mes, apygardos teismas, 
prisilaikydami instatu nutaria
me: Už naktini padegimą skry
nios užmokėt Kodžiui 900 rub
liu ir teismo iszlaidas: kadangi 
niekdarys neturi pinigu, tai 
paskiriame jam bausme atsė
dėti Kalvarijos kalėjime vie
nus metus laiko, priskaitant 
laika kuri atsėdėjo priesz teis
mą. ’ ’

Ir Uodžius tapo taip žiauriai 
nubaustas. Atsisveikino su mo
tina ir ant rytojaus tapo isz- 
siunstas in Kalvarija. Kalvari
ja yra garsi kaipo “vagiu aka
demija.” Žinomas daigtas, Uo
džius kalėjime nupuolė. Paži
no daug vagiu, gavo pamokini
mu kaip vogti, ka vogti ir kur 
pavogus, padėti. Nors vagys ir 
abelnai pragyvenimas kalėjime 
labai prastas bet Uodžius vis
ką kantriai perlkente. Iszmoko, 
kaip sakiau savo amata — va
gyste.

Prabėgo metai. Uodžius tapo 
paleistas namon. Neturėdamas 
pinigu, turėjo eiti peksezias. 
Iszallkes valgyti užėjo pakeliui 
iii kokia tai bakūžėlė ir pradė
jo savo amata praktikuoti. Pa
reikalavo lasziniu, pinigu ir 
tai(p toliau. Tu daigtu bakūžė
lėse nėra. Gavo duonos ir pie-
no. Apimaine savo trinyczius 
ant nauju ir iszejo...

Ir jau nemanė kitokiu darbu 
užsiimti. Bet ka-gi ir pradėtu. 
Ūkininkai už berną nesamdys, 
kitokio darbo nėra... na tai ir 
maitinasi kaip gali. Pas moti
na jau neejo. Netrukus visoj 
apielinkej Uodžius jau buvo 
žinomas kaipo arkliavagis net 
žmogžudis. Kodis savo keliu 
vela nukentejo: neteko geriau
sios kumeles su visu pakinky
mu. Žodžiu sakant, visa apie- 
lirike kentėjo nuo arkliavagio. 
Taip perejo veikei metas laiko. 
Uodžius vogė ir gere, gere ir 
vogė... Jis žinojosi su žemsar- 
giais, dalindavosi su jais pel
nu, dėlto ji ir nesugaudavo. 
Bet ant galo pavieto žemsar
giai suėmė.

Tai apie toki Uodžiu paskly
do žinia jog antru įkartu suim
tas ir del to paežio Uodžiaus 
visas jomarkas .džiaugėsi...

Bet Kodžiui ir-gi nesiseke. 
Javai neužderejo, kiaules isz- 
stipo, reiikejo sėkla pirkti o 
ežia darbininku negauna. Jau

Tūlas Amerikoniszkas kareivis nutraukė szita paveikslą ant salos Guadalkanalo, 
kuris parodo malszu gyvenime tenaitiniu gyventoju ir viena ju luoteliu.

Žydeliai net lauka u'žareszta- 
vo: skolų neatmoka... Žmones 
pradėjo kalbėt jog Dievas bau
sme ant jo namu siunezia. Ne- 
žine, ar tas buvo tiesa ar ne bet 
Kodžio ūke labai nyko ir jis' 
pats, bala žino, kaip iszrode.l 
Kol bernai dirbo, ūke tarpo —! 
Kodis buvo linksmas bet dabar 
visai ne tas...

Viena Petnyczios vakara Ko
dis su savo paezia važiavo na
mon per girria. Biskuteli buvo 
“užragaves.” Buvo vėlyvas 
ruduo. Kelias bjaurus. Važiavo 
briczikoj. Alkoholis pradėjo sa-i 
vo veikimą. Kodis užsnūdo.' 
Kodiene paėmė vadžias,. Baii- 
de plakt ailklius bet tieji jos ne
klausė. Vežimas vos ritosi. Jau 
sutemo. Grabes szale kelio per 
girria buvo nesvietiszkai gilios 
su biskiu vandens ant dugno. 
Vežimas slinko pagrabiu.

Vienoj vietoj pasitaikė pro
vėža, ratai nuslydo, vežimas 
aipsivo'že ir nukrito in grabe. 
Kodienei sziaip taip pasisekė 
iszlyst. Kodis liko a paežio j, 
stenėjo, rėk e ir gargaliavo. Mo
tore paėmė baime. Bandė ji pa
kelt vežimą bet negalėjo. Apsi
dairė aplinkui ir pradėjo de
juot:

— O, mano Dieve,'ka asz da
bar darysiu... Antanuti, Anta- 
nuti! Gelbėkit... Atiduoczian 
viską, kad kas ji iszgelbetu.

Niekas neateina, niekas ne
girdi. Motore verkia.

Staiga pamate pro szali ei
nant kokia tai : logysta. Ko
diene atsisuko i a ta puse isz 
kur 'žmogus atėjo ir melde:

— Žmogau, i i’k toks geras, 
iszlgel'bek mano \ yra. Skubink, 
jis gali numirt.

Žmogysta prisiartino. Tai 
buvo vyras. Kodienei jo veidas, 
kalba ir visi judėjimai buvo ge
rai žinomi bet szioj valandoj ji 
visai nemano, Laid tai butu koks

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::

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

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

Gyventojai Guadalkanalo
Sztai priesz Kalėdas .padare, (Jyyenimas

Pedes del darbininku nedave, ____
Lyg vėlybam vakarui lauke, Pagal OWI raportą, paremta 
Nedave, norints visi pedes Miszlku Tarnybos ir Žemes U- 

szauke. I gikyriaus daneszima, nežiu- 
Visi kriaueziai žada susitart,11.į11į- (iįje]j0 pareikalavimo mal- 

Ir tokiam “velmožnui” kaili pariniam ir žmonių varto-

pažinstamas. Jai rūpėjo tiktai 
vyro likimas.

— Susimildamas tik skubink, 
jau Antanas troikszta.

Nepažinstamas tuoj pažino 
vežimą, arklius ir moteri; tylė
damas pakele briežkos tgala iri 
Kodis iszlindo. Kodis iszsipa-j 
giriojo. Norėjo padėkavot už 
iszgialbejima'bet pažiurėjas sa
vo geradariui in veidą, baisiai 
persigando ir negalėjo žodžio 
isztarti.

Priesz ji stovėjo tas, kuriam 
jis alga užgynė, inkiszo in ka
lėjimą ir padare vagim. Priesz 
ji stovėjo iszbeges isz 'kalėjimo 
Uodžius. Kodiene dar labiau

Vyrucziai, szlekti laikai užeina, 
Ir kazirninkams dabar vargas 

pareina,
drebėjo.

Uodžius prisiartino prie Ko- 
j džio, iszsitrauke ilga peili ir 
praszneko:

— Tu mane apgavai, pavertei 
in tai kuom dabar esmių. Asz 
galeeziau vienoj akimirksnyj 
dabar tave nužudyt bet neno
riu. Nors apszauktas esiu va
gim, plesziku, 'bet tai ne mano 
kalte. Vagiu, idant badu nenu- 

pmireziau. Inkiszot mane in ka
lėjimą, sztai asz vėl namie. Ta
ve isjgelbejau ir paleidžiu įgy- 

i va dėlto, kad parodyt jog ir va
gis turi szirdi.

— Atsiimk savo trylika rub
liu, — tarė Kodis, krapsztyda- 
nias pinigus, — kuriuos asz tau 
užgyniau. Praboczyk man, Juo- 
zuti...

— Nereik man pinigu. Jie 
manes neiszganys. Keliauk sau 
sveikas ir pasakyk žmoniems.

Tai pasakęs nuėjo.
Kodis nežinojo kur esąs. Du 

mirties pavojai, vežimas ir va
gis taip ji suardo, jog vos ant 
kopi pastovėjo. Sziaip taip 
parsikraustė namo. Dvi sau-! 
vaites iszsirgo. Iszgijas apie 
Uodžiu niekad nekalbėjo jog 
\ agis, pleszikas Uodžius ji nuo 
mirties iszgel'bejo.

— GALAS —
----- o-----------

Prikiszo

Motiejus nunesze laiszka 
pas kita poną, ir kada atida
vė laiszka, stovėjo ir galva 
kasė.

Ponas:— Ko tu žmogeli 
lauki,?

Motiejus: Praszau szvie- 
sio pono, ka asz turiu mano 
ponui pasakyt, kaip paklaus, 
kiek gavau ant alaus?

Viename pleise yra keli 
kumelei,

Beprocziai ir kvailei, 
Tieji kaip neturi pinigu, 

Imasi ant spasabu, 
Czeki isz sztoro paima, 
ln karezema nugabena, 

Prageria ir praszpicuoja, 
Kas lieka tai prakazyriuoja, 

Tankiai taip saves ir susipesza, 
. Ir pas vaita uždarbi nesza.

* * *
Vienas muzikantas, 

Badai 'žmogelis ne kas, 
Per nakti dirba, 

Ant kanklių birba, 
Už stikluka ramybes birbintu, 

Be atsilsio skambintu, 
Negana to, ir da paezia 

atsivaro, 
O vaikus grinezioje uždaro.

Mergina stovi už baro, 
Kita stuboje vėl ten ka daro, 
Tai vis, vaikine, Lietuviszkai, 

Kad ir kiauliszlkai.
Vienas jaunas vyrukas, 

Didelis kvailiukas, 
Girtas ant žemes gulėjo, 

Ne marszkiniu ant saves 
neturėjo.

O kada jau iszsipagiriojo, 
Kaip su juoin buvo, tai 

nežinojo.
O tu vargsze vaikine,
Tu tamsus sutverime,

Kas isz tavęs bus, 
Jeigu darai kaip ne žmogus?

* * *
Taboka, oj taboka, 

Gerai, jeigu kas traukti taboka 
Į moka,

Ba jeigu daug žaživos, 
Tai sutins nosis ir iszeis isz1 

galvos.
Kaip tai vienam žmogeliui 

Oliajuj pasidarė, 
Jog beproeziu name ji uždare.

* * *
Nekurie kriaucziszki košelei 

niekam netikia, 
Nuo žmoniszkumo atli'kia,

iszpert,
Ir gal taip padarys, 

Sutarti iszpildys.
* * *

Tai rots Juozukas puikia 
moteria gavo, 

Broleli, kaip in meszla inlindo 
Pora menesiu vos praslinko, 

iSztai ir garnys atslinko, 
Gyva caeyte ant Velykų paliko

Net lovoje sukliko.
Jeigu da metelis prabėgs, 

Tai puse tuzino garnys apteiks.
Ka daryti,

Reikia priimti,
Juk tai Dievo dovana, 

Apie tai bus gana.

Pajeszkojiinas
Asz Petronėle Miszeikiene, 

pajeszkau savo broliu Jurgi ir 
Antanu Pažas isz Kauno gu- 
lernijos, Baseinu apskr., Tau
ragės pavieto, Gardanu parap., 
Žiogiu kaimo. Taipgi pajesz
kau Mikolo Akelaiczio, kuris 
kitados gyveno Waterbury, 
Conn. Turiu pas visus labai 
svarini reikalu ir "tegul atsi- 
szaukia tuojaus ant adreso:
Mrs. Petronella Miszeikiene, 

18G New York Avė.,
Newark 5, N. J.

2tA25)

Bombos Sprogsta Bet 
Jos Ramiai Miega

Per nuolatini bombardavi
mą Helsinki miesto, sziadien 
nesiranda ramios vietos ant 
pasilsio ir miego bet szitos 
dvi mergaites iszsirinko sau 
ramia vieta skiepe ant pasil
sio užsiklodamos kuom galė
jo kaip ant paveikslo mato
me.

Laimėjo Dovana Už
Szita Paveiksią 

Szita paveiksią nutraukė 
Carl Mansfield, isz Bloom
ingdale, Ohio, aplaikydamas 
pirma dovana ant paveikslu 
parodos Pittsburge, Pa.

jiimui, trys bilionai pėdu malku 
yra kasmet 'sunaikinami del 
miszku gaisru.

Rūkytoju ir stovyklautoju 
atitinkama atsarga galėtu žy
miai sumažinti malku nuostoli, 
kuris pagal apskaieziavimus 
pernai tautai kainavo virsz 
$44,000,000.

Pasiremdama Karo Iszdir- 
bystes Instaigos apžvalga, 
OWI importuoja, kad kokybe 
'kai kuriu prekių žymiai pa
gerės ir kai kuriais atvejais 
padidės gamyba kai kuriu 
smulkesniu žmonių vartojimui 
prekių.

Bet kokios viltys gali nebūti 
pateisintos, jeigu pasikeis mi- 
li'tariniai invykiai, WPB pa- 
reiszke.

WPB pastebi, kad bus geri
nama kokybe bei didinama ga
myba tokiu žmonių prekių, 
kuriu trukumas erzino vartoto
jus.

Nauju prekių, sugražinamu 
civiliniam vartojimui, gamyba 
bus tik tu reikmenų, kuriu pa
gaminimas reikalauja mažo 
kiekio medžiagų ir darbo jė
gos, netrukdo karo gamybai, 
reikalauja dideliu gamybos in- 
taisymu bet perdirbimu isz ka
ro pramones ir kurios prisidės 
padėti karo darbininkams duo
ti daugiau laiko ir energijos ju 
darbams.

Nėra jokiu vilcziu gamybai 
sunkesniu prekių, kaip tai au
tomobiliu, skalbimo maszinu, 
mechaniszku szaldytuvu, radi
ju ir t. t. Sziu prekių fabriku 
intaisymai vis dar reikalingi 
karo gamybai.

Tarp prekių, kuriu kokybe 
bei kiekybe bus padidintos, 
yra elektriszki prosai, szaldy- 
tuvai, krosnis, virimo indai, 
vaiku vežimėliai, korsetai, pa
sidabruoti peiliai ir szakutes, 
laikrod ž i ai-b udlii i to j ai, a ui oba- 
terijos, skutimosi peiliukai, 
baldai, lovų 'spyruokles, ir radi
jo lemputes.

Bet padidinta gamyba nebū
tinai turės patenkinti visus pa
reikalavimus.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengsimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persišku, 
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 žmogaus ateiti.
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.
nr VISOS TRYS 
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Žinios Vietines
— Apie 11 valanda Utar- 

ninko ryta, likos iszszaukti ug- 
nalgesei užgesyt krumu liepsna 
užpakalyje Ukrainiecziu kapi
niu ant artimo kalno. Liepsna 
likos užgesinta in valanda lai
ko.

— Ponas Alotiejus Palaus- 
kas isz Shenandorio Heights, 
ana diena lankosi pas pažinsta- 
mus mieste ir neužmirszo atsi
lankyti in “Saules” spaustu
ve. Ponas Palauskas yra musu 
senas skaitytojas. Acziu už at- 
silankyma.

— Seredos ryta, Szv. Juoza
po bažnylczioje likos suriszti 
mazgu moterystes Ona, duktė 
musu biznieriaus, ponstvos Ali
kolo Abramavicziaus, 511 AV. 
Alahanoy Avė., su kapralium 
Bernardu Baranausku, 1105 E. 
Pine uly. Alazga moterystes 
suriszo Kleb. Kun. P. C. Czesna 
kuriam asistavo Kunigai K. 
Rakauskas isz Minersvilles ir 
J. Bagdonas, isz Alahanojaus. 
kurie taipgi asistavo prie isz- 
kilmingu Alisziu. Bažnyczia bu
vo puikei papuoszta per Soda- 
lietes o bažnytinis choras at
giedojo Aliszias. Paneles Afar- 
garieta Žardedkaite ir Teofilia 
Žaliute pagiedojo kelis duetus. 
Puikus pietus buvo parengti 
per musu žymias gaspadineles 
po-lbažnytineje svetainėje.

—• Ana diena iszdave egza
miną ant advokates pana Jani
na Viktorija, duktė ponstvos 
Stanislovo Gegužio ir kaip ro
dos turėsime gera advokate 
ateityje kada užbaigs savo 
mokslą.

— Alartinas Žalis, 79 metu, 
senas miesto gyventojas mirė 
Locust Afountain ligonbuteje 
Seredos ryta. Paėjo isz Lietu
vos ir pribuvo in Amerika 1907 
mete, dirbdamas kasyklose per 
daugeli metu bet nuo keliolikos 
metu buvo be darbo ir gyveno 
pats vienas szantukeje ant W. 
Alaple uly. Velionis paėjo isz 
Suvalkų gubernijos, Aleteliu 
parapijos, Barcziu kaimo ir bu
vo nevedes.

Bridgeport; Conn.,— 
Joseph L. Krevis. 
Newton Falls, O.,— 
Pershing O. Edwards. 
New Philadelphia,—

Edward J. Zulgzda.

DALAIKYK DUOTA
:: PRISIEGA ::

tinai laikėsi, tai isz to nesidi- 
džiavo bet buvo meilus del vi

April 21, 1944.
Mahanoy City,—

Paul J. Roos, George Sekella, 
Stephen Bollock, Francis R. 
Gormas, George Motsko, Fran
cis J. Trevorah, John A. Gal
lery, David Hodowanitz, Fran
cis E. Kenesky.
New Boston,—

Frank J. Sysdck, Joseph M. 
Michaels.
Morea,—

Joseph M. Probition.
Bowmans,—

, Joseph C. Sapiega.
. Barnesville,—

Wilbur J. Maurer, Gustave 
L W. Clark, Paul Hutira, Nor- 
, man J. Rang.
; Paik Place,—Harold J. Gill.

Cumbola,—
William J. Mackey, Joseph

B. AValawender.
Kaska,— Thomas R. Mullin.
Middleport,—

Etalo J. Piersanti, Edward
C. Burnett, Alex L. Sulikoski. 
New Philadelphia,—

Thomas P. Whalen, George 
AC Gustitus,
Coaldale —

John P. Kondertavage.
Ph iladelphia,—
Peter Smigo, Jr., John T. Ho
ma, AValter S. AVard, Joseph 
P. Agurkis.
Dundalk, Aid.,—C. H. Miller.
Middletown,—Fr. A. Selgrath. 
Rochester. N.Y.—E. Melusky. 
Baltimore, Md.,—

Theodore Pelachiek, Ed. M. 
Simon.
Bristol,— Michael Bebel.
Tamaqua,— John H. Guers.
College, Pa.,—Jacob F. Koenig. 
Collegeville, Pa.—C. S. Garber.

yiENAAIE kaime gyveno su 
szeimynele labai turtingas ir 

daibszus žmogus, vardu Miko
las, ūkininkas sztant, kokiu 
mažai randasi.

Grinczioje szvaru ir davadas 
didžiauses. Matomai Dievas 
laimino tam namui. Kamaroje 
niekad nestokavo ne duonos ne 
miltu, ne lasziniu nes gaspado-i 
rius su ipaczia dirbo nuo ryto 
lyg vakaro, ddkavodamas Die
vui už aplankytas geradejystes.

Pasivedimas geras bado akis 
kitu gaspadoriu, ne tik isz tojo 
bet ir isz kitu kaimu. Pavyde-

Da 'buvo galima Mikola pa
girti, jog negeria arielkos. Re
tai kada, užeidavo in karezia- 
ma ir iszgerdavo laszeli ariel
kos bet atlikęs reikalą, tuojaus 
iszeidavo nes jam karezemoje 
buvo troszlku; paprastinai su- 
skaudedavo galva ir per cie'la 
diena netikdavo in daiba nors

laimedavo, tai papraszydavo 
vaita ir lovinykus in karezema, 
kad pavieszinti arielkele ir pa- 
dekavoti už padaryta prova. 
Laikais atsilaikydavo prova 
kokio turtingo gaspadoriaus, 
tai žinoma vaitas su rodinykais 
laiko szali turtingo ir tas lai
mėdavo, nors ne teisei tada tu
rėjo gera

viena maža stikleli. Supratęs 
jog jam arielka nepritarnauja, 
ne viena karta Mikolas užsiža
dėjo ne laszo neimti in burna.

Bet ve Įneš, kaip tai žmones 
sako, ne miega, turėjo alki ant 
musu Alikolo ir stengėsi gauti 

' ji in savo žabangas.
Aviena karta priesz pat piet

jo jam gerbūvio ir pasisekimo atėjo pas Mikola nuo vaito pa- 
o nenore jo to suprasti, jog kas j siuntinys. Pasiszauke ji prie 
su Dievu, tai ir Dievas su juom. 
Ne syki-gi, kada Nedelioje Mi
kolas ėjo su paezia in bažny- 
czia, tai szi ir ta motere žiurė
jo ant einaneziu pavydžia alkia, 
tarįp saves kalbėjosi:

— Žiūrėkite, žiūrėkite, taip 
pasipuszinus jog ne szaltyszie- 
ne taip nesirodo o jis tai kaip 
kurkinas pasipūtės!

Tame nebuvo ne kiškio tei
sybes nes Mikolas, nors užtek-

saves ir tarė:
— Prisiuntė mane vaitas pas 

tave, Alikol ir praszo idant 
ateitumei nes turi svarbu rei
kalą.

Mikolas buvo lovinytku, jog 
turėjo nuolatos atsilankyti in 
urėdą, skubino nusiest kasdie
ninius rukus o apsirėdė in 
szventadienini us drabužius.

Kaip tai seniau buvo, jog po 
provaų jeigu katra szalis isz-

Mikola už skverno o Mikolas 
nieko nesakydamas nusiyrė pa
mažėl! in ikarezema. Teisybe, 
ne ilgai karezemoje užtruko. 
Iszsiskirste visi in namus — 
o Mikolas pare jas persirgo.

Pati Milkolo niekad jam ne
buvo iszkalbejus nes žinojo jog 
jam gerymas kenkia. Dabar pa-

Geriausia stanavijo netylėti ir gražiai 
valsczius iszkirsdavo, jeigu tu-! jam prikiszti.
rojo teisinga ir blaivu vaita! į — Mano Miikolėli! juk pats

Tame valscziuje, kuriame 
Mikola gyveno, buvo geras vai
tas, teisingai provas sudijo ir 
po provu nesiskubindavo in 
karezema. Taip ir tada buvo, 
kada Alikolas likosi paszauk- 
tas per krasava in kancelarija. 
Po provai privertė ji eiti in 
karezema. Alikolas atsisakinė
jo nuo to ir jau užsuko eiti na- 
man kad sztai vienas isz lovi- 
njlku priejas tare in ji:

— Ala tai koks tu, Alikol, kam 
tau purtytis, juk niekas už apy
kakles nepils. Žinai kad paskui 
tave apszneka jog augsztyn uo
si keli ir 1.1. Tada da labiaus 
visaip tauzys. Asz pats ne ak- 
vatnas ir kad nueisiu tai tik 
viena stikleli iszgersiu nes sun
ku atsisakyti. Užeikiva o da 
ant piet abudu in laika sugry- 
sziva.

Tai kalbėdamas, patraukė

metai. Mikola buvo laimingas, 
sveikas ir linksmas. Prisiega 
užlaikinejo, arielkos neeme in 
lupas, karezemoje ne viena 
karta nebuvo. Isz pradžių szis 
ir tas kalbino in karezema bet 
kada dažinojo jog tai ant niek, 
daugiau neprasze ir Mikolas 
nuo to buvo valnas.

Karta atsitaike kaime ves
tuves.

Užpraszyta daug svecziu o 
tarp tuju ir Mikola o ve, prigu
lėjo ir jis prie kraitvežiu, kaip 
tai kitados buvo papratimu —

žinai jog del tavęs ta bjaurybe 
arielka kenkia. Kam tu klau
sai tuju, kurie tave in kareze
ma vilioja? Ana, net Jonukas kraitvežei veždavo jaunamar- 
verke parejas isz mokyklos ka- tęs skrynes ir patalus in narna 
da dažinojo jog tu sergi o ir jaunavedžio.
man nesmagu ir skaudu. Ne-| Važiuodami nelenkdavo ne 
gerk, duszele daugiau.

Alikolas taip tuom privedžio- 
jimu susijudino jog pastanavi- 
jo iszsižadeti gert ir in kareze
ma kojos itekelti. Atsiklaupė 
priesz kryželi, sudėjo rankas 
ir kalbėjo:

— Atisogalis Dieve! prisle
giu Tau jog niekad jau in kar
ezema ne eisiu, ne jokiu svaigi- 
naneziu gerymu in burna ne 
imsiu. Jeigu ta ja prisiega su
laužysiu tai nubausk mane 
Dieve!

Tai prižade jas persižegnojo 
ir sėdo ant suolelio.

Nuo to laiko praėjo apie trys

— Petnyczios ryta, Balan- 
džio-Apr. 21d. iszvažiuoja daug 
vyruku in Allentown, Pa., ant 
daktarisžko peržiūrėjimo ar 
yra tinkami ant kariszkos tar
nystes.
April 21, 1944.

iSzitie vyrukai instojo prie 
tarnystes kaipo liuosnoriai: 
Mahanoy City,—

Thomas A. Dolbin, Laverne 
R. Sticher, Andrew J. Wargo, 
Thomas AV. AVhite, George Pe- 
tock Walter A. Kilkuskie, Paul 
AV. Hillibush, Harry F. Scheib. 
Barnesville,—

Albert E. Bainbridge, George 
L. Ward.
Philadelphia,—

Charles J. Haley, John J. 
Toomey.
Craigs, Mahanoy Citv,— 

Michael J. Kerestus.
Yatesville, Shenandoah,—

Joseph J. AVhitaker.
Middleport,—

April 21, 1944.
Tie kurie perejo medikalisz- 

ka egzaminą Mar. 23, 1944 ir 
likos priimti prie laivyno tar
nystes kaipo liuosnoriai:
Mahanoy City,—

John P. Feichtner, Joseph 
Katchmaric, Nathaniel Hiney, 
Michael J. AVargo, Edward A. 
Sobolewski.
New Philadelphia,—

Frank A. Vituszynski, Jr., 
Daniel I. Feeley, Edwin R. Joy. 
New Boston,—

John J. Kurtz.
Barnesville,—

Robert A. Blair.
Kaska,—

William B. Evans.
Cumbola,—■

AVilliam T. Doyne.
Chester,—

Theodore Mahalik.

Daktaras Buvo Motere
Mena, Ark. — Isz priežasties 

pavojingo apsirgimo daktaro 
M. V. Mayfield, 74 metu, kuri 
visi guodojo ir turėjo už gera 
daktara, dažinojo buk nors 
daktaras gyveno czionais per 
dvideszimts metu kaipo vyras, 
buvo isztikruju motere. Dak- 
tarka pasakė savo prieteliams 
buk jos tėvai Anglijoj, turėjo 
turėti sunu, del kokiu ten tiesu 
ant aplaikymo žemiszku turtu 
bet jeigu neturėtu sunaus tai 
tasai turtas pereitu ant kitu gi-

Joseph T. Niadna, Jr.
Hazleton,—

Anthony AVaitkus.
Wilmington, Del.,—

miniu. Todėl tėvai parėdė ja in 
vaiko drapanas ir lyg sziai die
nai persistatinejo save kaipo 
vyras. Daktarka vargei gy-

Robert C. Steimling. vens.
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vienos karezemos, nors kožnas 
isz kraitvežiu turėjo kiszeniuje 
buteli su arielka.

Alikolas, prigulėdamas prie 
kraitvežiu, nenorėjo eiti in kar
ezema, vienok kiti apspito ji ir 
kalbėjo:

— Ne szi, ne ta, na ar-gi tu 
ant vežimo sėdėsi! — Jaunesni 
in rankas o senesni in veidus 
bueziavo. — Juk arielkos ne
gersi, yra alus, tiktai valandė
lė užtruksime.

Na ir sugundė Afikola ir in- 
trauke in karezema. Bet... vos 
slenksti perženge, sudrėbėjo... 
pabalo kaip drobe, akis perver
to... ir puolė be žado ant žemes.

Visus apėmė baisi baime, 
pagriebė apmirusi ir pasodinia 
ant vežimo nuveže namon. Tris 
dienas gulėjo suvis be žado —■ 
nežinodamas, kas apie ji deda
si ir karszcziu apimtas ka toki 
murmėjo. Bet ant to nepasibai
gė nelaime Alikolo. Ta paezia 
diena, kada apsirgo, puolė jam 
karve o ant rytojaus pervažia
vo ant ulyczios jo mergiuke, 
dvieju metu, kuri bovijosi smil
tyse su kitais vaikais ir tai taip 
nelaimingai, jog ilgai duravo 
kol pasveiko. Alikolas net in 
sanvaite laiko vos atgavo pa- 
jiegas. Suprato kaimynai baus- 
mia Dievo, kurios Alikolas da- 
tyre o ir jo visas namas už su
laužyta prisiega — o ir pats Ali
kolas pripažino teisingyste 
Dievo. Jeigu nebutu karezemos 
slenksczio peržengęs, nebutu 
tosios bausmes datyres.

Jeigu katrie prižadat priesz 
Dieva kokiame dalyke, tai tu
rite prisiejga uaiaikyti nes tai 
yra dideliu nusidėjimu jeigu 
prisiega sulaužo.

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

“Mano Pravarde Yra Hermannas Goering"
|£ADA keli metai adgal, Vokiecziai kerszino 

užėmimu visos Europos po savo Vokisziku 
padu, tasai Vokisžkas Reich-Marszalka gyrėsi: 
“Jeigu nors viena neprieteliaus bomba nupultu 
ant Berlino miesto, tai mano vardas ir pravarde 
nebutu Hermannas Goering!”

O bet taip atsitiko, nes nukrito ne viena, 
bet, tukstaneziai bombų ir tai jau daugeli kartu. 
Jau daug kartu nulėkė ant Berlino musu 

vyrukai su dideliais eroplanais ir gerai isz- 
lavintais Amerikonisžkais vyrukais, kurie jau 
davė jam suprast ka mes galime padaryti Vo
kietijai ir Goeringui!

Musu vyrukai nulekia kaip paukszcziai 
in Vokietija su dideliais eroplanais ir gerai isz- 
mokytais lekioto jais. Kožnas yra geru lekioto-

ju ir mekaniku, o czionais Amerikoj ne tik vyrai 
bet ir moteres jiems prigiallbsti dirbti tuos ero- 
planus su Elektrikiszka Pajėga. Elektrikiszlki 
ratai srika visus kariszkus ginklus szioje karėje.

Užpakalyje tosios elektrikisz'kos pajėgos ir 
darbininku, kurie ja pristato ir padirba, yra 
kompanijos kurios taji elektriką pristato — 
daugiau kai 80% Ainerikoniszkos elektrikines 
pajėgos. Turi jos užtektinai del visu, visados 
kada jos pareikalauja — del kariszku dirbtuvių 
ir žmonių!

Didesne dalis Ameri'koniszku žmonių inde- 
jo savo suezedintus pinigus in taisės kompanijas 
todėl musu elėktriikines kompanijos duoda Dau
giausia elektriko už Mažiausia preke. Tik 
kompanijos kurios yra nesuveržtos su ikarisz- 
koms instatoms gali patarnauti del žmonių.

Panedelis, Balandžio-Apr. 
24 d., 1944 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 tuojaus.

Mahanoy Township Authority.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunua numirėlio. Pasam
do automobilius del laidotuvia, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78.
820 W. Centre St., Mahanoy City

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
Nenaudokite be reikalo Elektriką vien tik todėl kad jis ne yra paskirstomas pagal valdžios priežiūra.


