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Isz Amerikos
—— ------

PAVEIKSLAS
ANT LANGO

Nužudintos Moteres 
Veidas Atspaudintas

Ant Lango

Miami, Fla. — Nepaprastas 
apsireiszkimas pasirodė ant 
lango kokio tai namo Richard 
Bates kur szimtai žmonių atsi- 
lankineja kas diena pažiūrėti 
tojo nepaprasto regėjimo. Keli 
menesiai adgal, Thomas Haw
ley staigai netekes proto nuszo- 
ve savo paczia kuri tame laike 
sėdėjo prie lango. Nužudintos 
moteres kraujas apteszkino 
langa o jos pavidalas atsimu- 
sze ant lango, padarydamas di
deli triukszma tarp aplinkiniu 
ir praeinancziu žmonių.

Nekurie tvirtina buk kara
binas padare staigia szviesa, 
kaip žaibas, tuo tarpu kada 
szove, kuris atmusze ta baisu 
regėjimą ant stiklo. Maža mer
gaite bovindamasi ant ulyczios 
pirmiausia patemino langa ku
ris iszrode labai iszgastingai; 
nubėgus namo papasakojo mo
tinai ka mate. Motina norėda
ma pirma persitikrint teisin
gumą mergaites regėjimo, nu
ėjus prie namo mate kad mer
gaite kalbėjo teisybe.

Mėgino langa numazgot bet 
paveikslo negalima nuimti. 
Idant žmones paliautu vaiksz- 
cziot, apmusze langa lentoms 
kad nebutu galima matyti tojo 
nepaprasto regėjimo.

Vokiecziai Kurie Likos Paimti Francijoj

Yra tai pirmutinei Vokiecziai kurie likos paimti in ne
laisve, Francijoj, per Kanadieczius. Sugryžtanti laivai in 
Anglija atveža tukstanczius tokiu Vokiszku nelaisviu, '

Nutrucino 9 Žmones 
Idant Matyt Kaip 

Jie Mirszta

Sukumszcziavo Paczia
Ant Smert

Greensburg, Mass. — Tamo- 
szius Schoefield prisipažino 
prie kaltes nužudinimo savo

Detroit, Mich. — Palicija 
aresztavojo James Baker, 25, 
metu, ant farmukes arti Far-Į Paczios Eleonoros kuria su- 

'kumszcziavo ant smert. Tarnas

Daug Vokiecziu
Amerikonai Suszaude j Slaistosia Be

12,986 Japonu 
Eroplanus

Washington, D. C. — Nuo į 
I kada atsibuvo užklupimas ant 
Pearl Harbor, Amerikoniszki 
kareiviai suszaude 12,986 Ja
ponu eroplanu o Amerikonai 
neteko 2,726 eroplanus. Beveik 
70 procentas Amerikoniszku le 
kiotoju likos iszgialbeti isz su- 
szaudytu eroplanu.

Vokiecziai Suszaude
400 Czeku

London — Keturi szimtai 
Czekiszku gyventoju isz ketu- 
riu kaimeliu, kurie buvo nužiū
rėti kad prigialbsti Alijentams, 
likos iszguiti in laukus ir su- 
szaudyti be jokios mielaszir- 
oystes. Tarp ju buvo daugelis 
vaiku ir moterių. Vokiecziai 
sudegino j u gyvenimus.

Amerikonai Panesze
Dideles Bledes

V ilties Pabėgimok s

1,000 Miesteliu Ir Kaimu At- 
muszta, Daug Vokiecziu Už- 
muszta;A merika Perkirto Visus 

Ryszius Su Finlandija
London — Už tai, kad Gre- 

kai pasiprieszino priesz Vokie- 
czius tai sudegino 1,985 viso
kius kaimelius. Todėl beveik 
du milijonai žmonių pasiliko 
be pastogių ir slankioja po kal
nus kensdami bada ir nedatek- 
liu.

$

Nužudė Vyra, Prisisa
vino Jo Paczia

Florence, Idaho — Kokis tai 
Jokūbas Jermyn likos areszta 
votas ant skundo savo sunaus 
už papildyta žudinsta ant Ed
mundo Hamill, du metus adgal. 
Jermyn ne tik kad nužudė Ha
mill bet prisisavino jo paczia 
su kuria gyveno ir nuolatos 
kerszino nužudyt ja. Žudinto- 
jas turi paczia ir kelis vaikus 
Austrijoj. Jo vyriaušes sūnūs 
pribuvo in Amerika atrasti tę
va o kada ji surado, persitikri
no koki jis gyvenimą veda, isz- 
tyrinejas visa teisybe, prane- 
sze apie tai palicijai ir paliepė 
ji aresztavoti. Žudinsta nebutu 
taip greitai iszsidavus kad ne
butu pribuvęs ih Amerika sū
nūs Jermyno nes motere bijojo 
kad ir jos nenužudytu jeigu 
kam pasakotu apie tai.

mington kaipo nužiūrėta pabė
gėli. Kada ji nuveže ant sto
ties ir pradėjo karsztai kvosti, 
prisipažino buk jis nutrucino 
asztuones ypatas ir nuszove sa
vo patėvi. Trucino jis už tai 
idant pamatyt kaip žmones 
mirszta po iszgerimui truciz- 
nos. Jo aukos buvo nuo Bom
bay, Indijoj lyg New Yorko. 
Buvo jis laivorium ir žinojo 
apie visokes truciznas. Po nu- 
trucinimui savo auku turėjo 
taji užganadinima kad jam ta
sai szetoniszkas darbas pasi
sekė.

pareikalavo pinigu nuo pa- 
czios bet toji užsispyrė ir neda
vė. Isz piktumo pradėjo varg- 
sze muszti. Daktarai rado mo
teres visa kuna pamėlynavusi 
nuo kumszcziu ir sutrukusi pa- 
kauszi.

Amerikoniszki eroplanai nu
mėtė 28 tonus bombų ant Yap 
Salos penktu sykiu. Keturi 
Japoniszki eroplanai likos su- 
szaudytais ir asztuoni laivai 
paskandytais artimoje Naujos 
Gvinos.

Washington, D. C. — Pagal 
valdžios apskaityma tai Birže
lio menesyje žuvo visokiuose 
musziuose 179,923 Ameriko
niszki kareiviai. Tik in laika 
penkiolikos dienu žuvo 24,162. 
Lyg sziai dienai viso žuvo mu
su kareviu 204,085. O kur da 
pabaiga tosios kruvinos sker
dynes?

Amerika perkirto ryszius su 
Finlandija kuri kovoje ant Vo
kiecziu szalies ir paliepė jos 
diplomatams važiuoti namo.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Pryczeris Praszvilpe
$50,000 Parapijos

Pinigu
Muncie, Ind. — North Man- 

chestere tapo suimtas ir parga
bentas ežia in kalėjimą Uni
ted Brethren bažnyczios kuni- 
gužis W.P.Noffsingeris, kuris 

į buvo ir Tri-County Mutual 
Protective draugijos sekreto
rius. Jis kaltinamas del pasisa
vinimo $50,000 tos draugijos 
pinigu.

Sako, kad tuos pinigus jis 
’ praszvilpes su mergomis, vy
riausiai su viena restorano tar
nautoja, Margareta Shaffer, 
kuriai jis pirkdaves gausiu do- 

! vanu, automobiliu ir dagi nu
pirkęs jai Indianapoly restora
ną, ta pati, kuriame ji pirmiau 
tarnavus kaipo “veiterka.”

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Amerikonai iszszlove liku
sius Japoniszkus Nafutine ir 
dabar valdo didesne dali Sai
pan Salos. Kinai supliekė ke
lis pulkus Japonu ant Myitkyi- 
no su didėlėms bledems del 
J aponu.

Musziosia prie Minsko Vo- 
kieicziai neteko daugybe karei
viu ir daug kariszko materijo- 
lo.

Vokiecziai bėga isz Italijos 
taip greitai, kad juos Alijentai 
negali pavyti ir badai mano vi
sai apleisti Italija.

Amerikonai užėmė Saipana 
ant salos Marines kur supliekė 
Japonus smarkiai, nuszaudami 
daug eroplanu ir paskandino 
kelis laivus.

Kadetai Baigia Savo Kariszkus Mokslus

Kadetai isz West Point, Amerikoj, baigia savo mokslus priesz aplaikyma pulkininko 
czina. Pereina jie per sunkius darbus kaip ir prasti kareiviai ir dalyvauja musziuose ant 
lauku, kaip matome ant paveikslėlio.

London — Rusai apsiaubė Minską ir 300,- 
000 Vokiecziu, paimdami taipgi apie tūkstanti 
kaimu ir miesteliu, ir paėmė Sloboda ir jau eina 
ant Vilniaus ir jau prisiartineje prie Daugapyles.

Minskas susideda isz 180,900 gyventoju ir 
likos paimtas per Vokieczius tris metus adgal. 
Vokiecziai tame muszyje ir sziadien neteko apie 
10,000 kareiviu.

London — Anglikai užklupo ant Caeno, 
kur bombardavo pristova Cherbourga kuri pa
ėmė padarydami dideles bledes ir užmusze du 
szimtus Vokiecziu. Du tukstancziai eroplanu 
bombardavo aliejaus dirbtuves ir amunicijos 
magazinus. Taipgi padare dideles bledes Nor
mandijoj. Anglikai atmusze Vokieczius lyg Or- 
no upes su didėlėms bledems o Amerikonai už
klupo ant Vokiecziu St. La aplinkinėje.

Vokiecziai užlėkė ant Anglijos bombar
duodami daugeli vietų, ypatingai tūla miesteli 
kur užmėtė kėlės bombas ant vaiku prieglaudos 
užmuszdami 26 vaikus nuo 2 lyg 4 metu amžiaus 
taipgi gana dideli skaitli žmonių.

Isz Rusijos — Daugiau kai 111,000 Vo
kiecziu likos užmuszta ir paimta in nelaisve ap
linkinėje Vitebsko ir Bobruisko per Rusus, Ba!t- 
rusijoj. 16,000 Vokiecziu pasiliko užmuszti ant 
kares lauko ir 18,000 paimti in nelaisve. Viteb
sko aplinkinėje 52,000 Vokiecziu likos užmusz
ta ir 25,000 paimta in nelaisve ir laika keturiu 
dienu.

Isz Pacifiko — Kariszka valdžia pranesza 
buk 1,474 Amerikoniszku kareiviu likos už
muszta, 7,400 sužeista ir 878 nesurandami, mu
sziuose Saipane. Asztuoni Japoniszki eroplanai 
likos nuszauti ir keli laivai paskandyti.
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Kas Girdėt
ir kitu virsziniriku.

Darbo Departamentas Wash
ingtone pranesza ‘buk praeita 
meta Amerike buvo aresztavo- 
ta ir tęsiama 38,500 vaiku ne

Karaliszka Szeimyna

Daugiau kai szeszis bilijonus ;
doleriu
ventojai Suv. Valst., jeigu žmo- žengimus.
nes naudotu tinkamas gyduo- baugiausia 
les užbegimui visokiu kudi-,vagyste ir 
kiszku ligų. i0 mergaieziu daugiausia buvo

Ant susirinkimo Vaiku Drau-1 kaltinama už pabėgima nuo te- 
gijos, likos iszrodyta kad pap- vu ’r “lytiszkus prasikalti- 
rastai kožnos Amerikoniszkos mus« ' !
szeimynos metine ineiga yra1 p:
2,500 doleriu, tai tėvams kasz- Kariszka valdžia pranesza 
tuo ja 7,238 dolerius ant iszauk- buk sziadien laivorysteje ir pa-j 
Įėjimo kūdikio lyg 18 metu o krasztineje tarnyboje tarnauja' 
isz tos sumos 534 doleriai kasz- 3,400,000 vyru ir moterių, da
tuoja užlaikymui jo sveikatos. ine skaitlije randasi 8,727 mo-

galėtu suezediut gy- juluamecziu už visokius prasi- 
Tarp vaiku 'buvo 
prasi kait usiu už 

kitokes szehuystes

3,400,000 vyru ir moterių. Ta- 
~ 727 mo

teres aficierkos ir 71,980 pad- 
Sztai tikra žmogiszka zoolo-, Hlicier'ku.

gija. I
Apie vyrus: — Kada turi 15 

metu tai yra verszis; kada turi 
20 metu yra ožys, kada 30 le
vas, kada 40 avinas o kada su
silaukia 50 tai vilkas.

Apie moteres: — Kada turi, 
15 metu tai žasaite, 20 karve- 
laite, 30 povas, 40 viszta o 50 
metu tikra peleda.

Į Mete 1938 toje paczioje tar
nystėje buvo tiktai 11,69'5 afi- 
cieriu ir 122,691 kareiviu.

vienas isz Francuziszku dak
taru Guidon apraszo kaip žmo
gus turi miegoti: Kada atsigu
la, tai pirmiausia turi atsigult 
ant deszinio szono kol maistas 
susimala viduriuose. Paskui 
guli apsivertęs ant kairiojo szo
no. Gulėti kniupszcziam yra ne
sveika o augsztienikam suvis 
negerai nes žmogų troszkina. 
Isz to paeina sunkus miegas, 
knarkimas o ir miegantis per 
sapna kalba, isz tokiu kalbu, 
ypatingai tarp poru, motere 
pakelia vaidus ir nereikalingai 
vyrui iszmetineja viską kad ir 
butu nekalcziauses. Kvėpuoti 
per burna reikia atprasti nes 
per burna gali intraukti koki 
vabala ir dulkes kas žmogui 
daug kenkia. Kožnas turi per 
uosi kvėpuoti nes nosis nepri
ima jokio gaivalelio nes turi 
labai jauslus nervus ir plau’ku- 
czius.

Tula patogi ir turtinga mer
gins Filadelfijoj isztekejo už: 
ugniagesio kuris ja nesenei isz-; 
gelbėjo isz deganezio namo,' 
būdamas pats dideliam pavoju-Į 
ie netekimo gyvasties. — Labai 
puikiai jam atsimokėjo, nėra 
ka sakyt! O gal už kokio laiko 
tas vyrukas pamislys: “Kad 
tu būtumei sudegus ne kaip asz 
tave bueziau iszgelbe jas! ”

Jau kad vogti, tai gerai vog
ti.

Kas meta Su v. Valst. buna 
pavogta visokiais budais szim- 
tas milijonu’ doleriu. Pagal ap 
skaitymą tūlo .žinuno, tai val
džia Su v. Valst. buna apvogta 
ant penkesdeszimts milijonu 
doleriu ir tai visuose skyriuose.

Mokslincziai ir svietiszki ži
aunai užtikrina mus, buk po 
karei užstos negirdėtos ir ne
paprastos permainos ant svie
to.

Tosios permainos ir pageri
nimai bus lekiojime, automobi
liuose, statyme namu, elektri
ko ir gydyme.

“Radar,” “Elektronics” ir 
“plastic,” atnesz žmoniems 

i naujus smagumus ir geresnes 
gyvenimo iszlygas del visu.

Gyduoles žinomos sziadien 
kaipo “sulfa,” peniciliną” ir 
“plasma” kraujo, kurie szia
dien iszgialbsti žmonių gyvas-, 
tis del tukstaneziu kareiviu ant 
kares lauku, prasiplatins po vi
sa svietą ir bus naudojamos ant 
visokiu ligų kurios sziadien 
yra neiszgvdomos.

Didžiausios permainos bus 
lėkio jime su eroplanais ir 
transportacijos. In keliolika 
valandų galima bus perlėkti 
in Europa isz Amerikos. Ero- 
planai bus taip pagerinti kaip 
sziadien yra automobilei.

Galima spėti kad svietas bus 
“rojum” kaip mus užtikrina 
žinūnai bet galima tikėtis 'kad 
po karei tas viskas užstos nes 
jau sziadien tieji mokslincziai 
dirba ant tuju iszradimu. Taip, 

I kare yi'a priežastim naikinimo 
i visko bet ir permaino žmogaus 
j gyvenime 
!urnose.

Ohajuj likos uždarytas tū
las žmogelis in kalėjimą kad 
turėjo net asztuones paežius. 
Tai mat, karta žmogaus gyve
nime atsitinka kad kalėjimas 
pasaldina žmogui gyvenimą. 
Kožnas gali suprasti kaip tam 
žmogeliui kalėjime dabar sma
gesnis gyvenimas negu ant 
liuosy'bes su asztuonioms mote- 
rems.

Pagal daneszimus per reidio, 
tai Vokiecziai sudegino penkis 
tukstanczius Rusiszku Belais
viu, kuriuos iszžude praeita 
meta artimoje Konieczovo, 
Lenkijoj. Mat Vokiecziai nori 
uždengti savo bjaurius darbus 
pažadinime Rusiszku aficieriu

suose vietiniuose “civil ser
vice examiners ’boards” ir pir
mos bei antros klases paszto 
instaigose; treczios bei ‘ketvir
tos klases paszto instaigose; ir 
vietinėse lUnitecl States Em
ployment Service instaigose. 

Ar-1 miesteliuose ir kaimuose visa- Civil Service Commission ra- 
Re- me kraszte stojo in vaju puosz-jgina moteris, kurios nenaudoja 
iki niai

Į gatves,

nais, ar visiems maždaug $1,- 
ACE500,000,000, kaip pranesza Re- 

r Bond Campaign 
tu ir 9 menesiu amžiaus ir ku-Į Committee.

irie'baigė High School tuo meta:
'kai jie stojo savanoriais su te-;Attack 
vu leidimu, tinka ir gali stot i' fore,” 
in colleges mokytis pagal 
my Specialized Training 
serve programa nuo trijų 
devynių menesiu.

Ant kaireses stovi karalius Gustovas isz Szvedijos po 
loszimui golfo o ant deszines kunigaikszcziute Morta isz 
Norvegijos, su savo szeimyna, kurios dukrele pakriksztino 
nauja lai va Chester, Pa., laivu dirbtuvėje.

sarga t iilkamu asmenų ateinam o
ežio rudens apmokymui.
R, kurie turi mažiau kai 17 me-! lailers’ Wai

Pasirinkę szukiu “Back the
— Sell More than Be- 
krautuves miestuose,

Batu Racionavimas
Tęsiamas

iszdabindami langus irdavo geriausius gabumus ka- 
ruoszdami pardavimu ro darbui, tuojau kreiptis rasz- 

tu, praszant testu, kad galėtu 
stoti vyriausybes rasztinese 
dirbti.

kontestus, specialius “Svar
biausiųjų in vykiu” minėjimus 
ir dedami visas pastangas at
siekti jiems paskirta tikslą.

Batu racionavimas < sziame 
kraszte bus tęsiamas iki bus žy
miu pagerėjimu batu isztekliu; 
ladejime, pareiszke 'bendrame j 
raporte Leather and Shoe Divi
sion and Civilian Requirements ( 
of the War Production Board,1 
ir Office of Price 
tion.

Nera

Washingtonui Reikia
Daugiau Moterų

Tarnautoju

Atszaukiamos Konven
cijos, Kad Sumažinus 

Transportacijos
Sunkumus

Karo Pramones Darbi-!liarini ™osziami ią'x>r-m»w«- 
, , j ment komitetu susirinkimai pa-

ninku Atsižvelgimas ' sižadejo atsiekti gamybos kvo- 
! tas ir sudarė planus koncen
truoti naujus gamybos vajus. 
Keliais atvejais darbininkai 
patys pareikalavo auksztesniu 
gamt ibos programų.

Szioji apžvalga, kuri atsto
vauja kraszto 4,650 labor-ma
nagement komitetus kuriu 
priežiūroje yra 7,300,000 darbi
ninkai, daugumoje buvo atlik
ta per interviews apylinkes ir 
apskrieziu War Production 
Drive menadžeriu. —OWI

In Invazija

War Production Board Head-! 
quarters sudarė pirmąją viso 

į kraszto pramones darbininku, 
iju vadu ir samdytoju atsižvel
gimą in invazija. Donald M. 
Nelson, WPB virszininkas pa
reiszke, kad rasta keliolika pa
gerėjusios gamybos reiszkiniu.

Tautos karo gamybos fron
tas del szios invazijos tapo arti
mai susiektas su kovos frontu, 
nurodoma raporte.

Svarbiausieji faktai, kaipo 
charakteringi visai Amerikos 
didžiulei karo iszdirbystes ma
šinerijai, buvo paduoti sekan- 
cziai:

L Yra nauja “invazijos nuo
taika” namu fronte, kadangi 
internptas laukimo ir stebejimo 
periodas praėjo, ko pasėkoje 
pakilo karo gamyba.

2. Samdiniu upas 
byste gavo padrąsinimo del 
pirmojo puslapio laikraszcziu

moksle ir iszradi- invazijos praneszimu, nuro- 1
plant atskirus panaudotus in- 
rongimus, kaip tai “landing 
craft,” “sky trains,” tankus ir 
orlaivius. Visur, fabriku darbi
ninkai žino, kad ju pagaminti 
inrengimai ar dalys dabar yra 
“in on the invasion” ir jie tuo 
laibai didžiuojasi.

3. Smarkiai sumažėjo darbo 
Pagal darbo

ir iszdir-

■ Pennsylvanijoj nuo daugelio 
metu likos in'kurtos ligonbutes 
del sužeistu anglėkasiu kurie 
aplaikydavo priežiūra ir gydy
mą už dyka(?) Taip, nevos už 
dyka bet turėjo “szmeruot” 
tankiai delnus daktarams ir
dažiuretojoms idant juos da- apleidinejimai. 
žiuretu nes kitaip “gulėk žmo- “management” komitetu pra- 
gau, lovoje kol pastipsi.” neszimus, kai kuriose vietose

“Anglėkasiu ligonbutes bu- net 50-czia procentu. Toki pra- 
vo uždėtos prižiūrėti ir gydyt neszimai ateina isz visu krasz- 
sužeistus ir senganezius angle- to vietų.
kasius o kurie neprivalo ’būti! 4. Daugumas labor-manage- 
prispirtais mokėti už tai, tik ment komitetai ruoszesi Pen’k- 
tada, jeigu isztikruju gali mo
kėti už tai neapsun'kindami pi- 
nigiszkai savo szeimynu. (Bet 
katras isz anglėkasiu sziadien 
turi tiek kad ant to isztektu ?) ”

Didesne puse anglėkasiu ne
gali mokėti už gydymą dideliu 
rokundu del ligonbucziu. Yra 
tai didele neteisingyste idant 
Pennsylvanijos valstija reika
lautu užmokesezio nuo angle- 
kasiu idant mokėtu už gydy
mą nes ant to jam neiszten'ka o 
ir szeimynos ant to nukenezia. 
Juk valstija pastate ligobutes 
ant suszelpimo anglėkasiu dy
kai o ne mokėti po szimtus do- 
eriu už ka moka žmones.

tajam Karo Paskolos vajui, ka
da D-Day ateis ir darbininkai 
“jumped the gun.” Kiekviena, 
apylinke pranesze apie pakilu
sius bonu pardavimus, kai ku
riose vietose padvigu'bejusius, 
ar net patrįgubejusius.

5. Kuomet prasidėjo iii važi-, 
ja dauguma labor-management 
komitetai organizavo Raudo
nojo Kryžiaus Kraujo davimo 
vajus, kur taip pat buvo rodo
mas didžiulis indomumo padi
dėjimas, greitai pasiekiant ir 
pralenkiant nustatytus siekius.

6. Per invazijos savaite regu-

Iszrodo Kaip Hitleris

Szitas Vokiszkas kareivis 
didžiuojasi kad iszrodo kaip 
Hitleris. Buvo jis paimtas in 
nelaisve laike muszio ir at
vežtas in Amerika kuri sau
goja William Spalding, isz 
Dresden, N. Y.

Maždaug 20,000 moterų Ims 
įeikalinga per 1944 metus at- 

Admmmti'A- j. , • • , d -vtt j ' ki aszte atsiliepia 1Aaminibiia rasztimu darbus W asli-
• mus 
'. karu
1 žiu t i
1 mus,
I Johnson,
! Transportation
Taip pat isz gautu pasiteiravi
mu ODT atrodo, kad ir dau- 

, . j giau kitu organizacijų planuo-meut Personnel. . . , a .. .| ja atszaukti kraszto, apylinkių 
Civil Service Commission pa-’ • • v.1 ai vietinius suvažiavimus sziai 

reiszke kad daugiau kai 12,000 
Jungtiniu Valstybių Penki rasztines tarnautojos, steno-- 

milijonai detaliniu parduotu- grafes ir typistes, reikalingos| 
viii tarnautoju naudoja savo tuojau pat. Komisija apskai- 
pardavimo talentus tautos 5tam cziuoja, kad metu bėgyje ’bus 
Karo Paskolos Vajui. Pardavi- reikalinga tarp 8,000 ir 10,000 
mo kvota kiekvienam taniau- papildomu tarnautoju, 
tojui numatyta $300 “E” bo-

I mgtone, daugiausia Karo ir 
--- jokiu žymiu, kad toki. jjaįvvno Departmentams, bet ' 

isztekliu padidejimaj. numato-’ 
rni civiliu naudojimui bent per ]<aro 
likusius sziu melu menesius, 
tos agentūros pranesza.

į taip pat ir kitoms federalinems1 
j agentūroms, pranesza

Office of War Information pa-J 
gal žinias, suteiktas Civil Ser-' 

j vice Commission, centralines 
Krautuves Padeda 5-tai Recrnj’ins Agency for Govern-1

Karo Paskolai

Daug organizacijų visame 
l in ipraszy- 

atszau'kti nesurisztas su 
konvencijas, kad suma- 
transportacijos sunku- 

pranesza pik. J. Monroe 
Office of Defense 

direktorius.

vasarai ir rudeniui.
Office of War Inf., Washington, D.C.

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

Aplikacijas galima gauti vi- Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

*-$1.00 Vertes Knygų Už 50c-«
Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta. z
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Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50*. 
kri- 
3oc 
isz 

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

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

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

44 pus. 15c 
istorijos apie

Vėl Priimami Naujokai
In Oro Korpuso

Rezervus

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

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

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ............................................15<

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 vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka) ; Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

116 Istorija apie Sierata, 
apraszymas. 119 pus. . . .15c

119 Keturios istorijos apie 
Haremo nevalninke; Luoszis:

War Department paskelbė, 
kad in Oro Korpuso Rezervus 
vėl priimami jauni Amerikie- 

1 ežiai, kurie gali laimėti spar
nus kaipo kovos ingulos nariai 
Karo Oro Pajėgose.

17 metu amžiaus jaunuoliai 
dabar gali stoti savanoriais

No. 
paikus

No. 
Garžia 
Viena motina; Vcikucziu plepėjimas
62 puslapiu .....................................15c

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; 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

No. 126 Penkios istorijos apie
ateities lavinimui kaipo kovos Doras gyvenimas; Priversta links- 

mgulos nariai. Iszlaike sveika-(karaliaus dr,kters; jonukas 
tos ir protinius peržiurejimus, kuris buvo protingesnis už savo poną 
jie bus patalpinti in Air Corps,61 puslapiu ;..........; • • lf>c

. 1 1 , I No. 127 Trys istorijos apie Duk-
Enlisted Reserve sanraszus ir p1JPtvniu: Peieniute: Du broiei
bus paszaukti apmokymui tik Varputis ir Skuputis. 60 pus...15c 

kai jie sulauks savo asztuonio-^ 
liktojo gimtadienio sukaktu
ves.

Traukimas bus atstatytas, 
Firkie U. S. Bonus Sziadien! kad užtikrinus pakankama at-

SKAITYKIT
H0 A ITT 17”

PLATINKI!!

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszoats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia

15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus„ 
No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 

rius isz valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras i Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
paeziuoias. 76 puslapiu..................20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo- Į No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
karnas žiedas ir Apie Drūta Alksni,; prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
62 puslapiu......................................... 15c szius; Kampelis duonos; Isz ko didelit

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi : Ponai- 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, j 
43 puslapiu................... ................ .. . 15c Į

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

No. 140 Keturios istorijos anie 
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.......................... 1

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 puslaniu

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'A keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................... 15c

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield daneuje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ..............................‘ • - l®6

105 puslapiu...................... 25ci
No. 162 Trys istorijos apie Baisfi 

'naktis; Dzuoko pasaka; Protas ante 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu^. 
22 puslapiu ...................................10^į

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. 25a

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszoj 
Geras Medėjus....................................

No. 170 Asztuonios istorijos apia 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Fasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 12 Iii 
puslapiu .............................................. 25<J|

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
15c Į (su paveikslais), apie Džiaugsmas 

ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia? 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 

15c I atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...25a

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele 4 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; GudraS 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi-

1 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu« 
rtai;
Preke

Keletą Juoku ir Paveikslo^ 
------------------------------------ 15« 

------- --  d

Adresas:z >

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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J^/f ažas P alukis
pageltusi o nori raudona kaip!— re'ke Motiejus, — jog tokis 
barszti nes ji kaltūnas jau nuo sutvėrimas kaip boba ir tai 

j keliu metu kankino o teipos-gi į žmogum randija. Paimsi pini- 
• ir •_ 1 _ ? A'll .1 t 1 n n 1 11 'l I 1 *1 W1 z-v bl 11 O 1 11

JOTIEJI Na tik tu kinkykie 
arklius, nes kaip pradėsi 

cziupinetis tai ateis ir vakaras. 
Atvažiuosime in miestą po jo- 
markui.

— Na tiktai jau tu tylėk, 
Katre; nuolatos ant manes rė
ki ir rėki, kaip ant kokio gy
vulio, arba berno. Bus da tik
tai kokia adypa po pusrycziu.

Motiejus patepe vežimą, už
dėjo trumpas drobineles, inde- 
jo naszta sziaudu, pakinkė tuos 
du sartokus, kuriuos praeita 
meta Pilviszkiuose nusipirko. 
Geri buvo arkliukai, drūti ir 
smagus nes ne menki buvo. 
Vienok kas teisybe, biskuti rei- 
kaavo 
kada 
kaina.

Per 
in

rimbo, bet tiktai tada, 
reikėjo važiuoti priesz

— Katre jau tu man tik jo-1 Motiejaus.
kio supratimo galvoje neturi.! Pasisveikino visi žodžiais, 
Ba žinai kad asz da varszaucka Krikszczioniszkais paskui pra-1

lie

ta-

paregėjo Marcziu, gera ūki- gus. Gerai už tai pamokinsiu,
ninka, isz kito artimo kaimo, kaip tai geda vyrui daryti! 
kuris buvo kokis giminaitis(Joszkau! j

— Ka ? Į
— Paskolink rubli? 1
— Tokiam davadnus gaspo- 

tai asz nevet yra du, 
... ant mažus palukus. ;

— Duok rubli ir kvorta ariel-l
I kos!

ta laika Katre apsirėdė 
s z ve n t ad i e n i n es drapanas, 

insirabantino in vežimą ir atsi
sėdo ant nasztos sziaudu gilei 
ingrimzdus.

Motiejus užsismaukė drucziai 
ant galvos skrybėlė, pasitaisė 
sermėga, persijuosę diržu, in- 
]ipo in vežimą, paėmė in rankas 
kanapines vadeles, botagą ir 
persižegnojo abudu. ,

— Szikesz! — paszauke ant 
arkliu ir vežimas judinosi isz 
kiemo in kelione.

Arklei bego smagei.
Motiejus, tai geras buvo 

žmogutis o ir ciela burna gas- 
padorius, nes tiktai viena ne
gera papratima turėjo nes kaip 
kada tiktai nuvažiuodavo in 
miestą, ta niekados, 'blaivas 
nesugryždavo namon o kaip 
pasigėrės, tai oho!...

Nieko negelbėjo, joki atkal- 
biniriiai ir joki draudimai.

Katrina isz pradžių praszy- 
davo nes tai buvo motere szir- 
dinga, kada tas negelbėjo, isz- 
pludo iki paskucziausiam, o 
kada ir to da 'buvo per mažai, 
užskuto ne karta smagei, kur 
papuolė, o kad taip elgesį su 
savo vyru, tai suvis ne dyvai, 
nes to vertas buvo ir elgesį vi
sados teisingai.

Kada 'buvo blaivum, Motie
jus, bijojo bobos kaip ugnies ir 
jos klausė nes būdamas užsi
traukęs, nesibijojo ir nemisli- 
no klausyti savo paczios.

Del to-gi ir dabar važiuoda
mi tylėjo ir nieko iii vienas ki
ta nekalbėjo. Galvas turėjo už
imtas visiszkai mislimis nes 
mislys tos bus del ju ne links
mos. Jis mislino kaip ir kur

kviecziu užsikelti galiu ant pe- 
cziu su viena ranka o kad 
turėtau pasigailėjimo ant 
ves!.. .

— Pamegyk, pamegyk! 
kelk ant manes ranka, tai tuo
jaus tau nudžius, netikėli.

— Nepluskie ir nepravar-
džiuokie dovanai, sziadien ne-' 
gersiu! Na-gi negersiu, nors 
kad irtu pati man lieptum, jau- 
czi uosiu sziadien taip nešina
me i 
nusipirkti sau nauja kepure.

— Teisybe. Kepure nusipirk. 
Važiuosime in Len'keliszki ant 
atpusko o gal tave Szvencziau- 
sia Panele atmainis nes asz ne
duosiu jau rodos.

— Ehe, abejoju. Ne gadnas 
esmių grieszninkas. Nevat ir 
nedrystu praszyt. Tu, tai gal 
ka ir isznaudotum greicziau o 
ne asz.

— Nepliovok! Kožnas griesz
ninkas gali iszmelsti kad tiktai 
szczierai melstumei. Bet ka ten 
su tavim kalbėti! Vyras kaip 
kupeta szieno o kvailas kaip 
verszis.

— Kvailas kaip verszis... 
gal kaip mažas!

Invažiavo in miestą.
Tuojaus kaip tiktai inva- 

žiuoji in miestą ant kampo, 
kaip slenkstis, stovėjo karcze- 
ma atidaryta, už kurio kožno 
turėjo užkliūti koja, ypatingai 
kurie myli biskuti susiszilti 
ten.

Aųgszcziau duriu buvo pri
kalta to'blyczia ant kurios buvo 
iszmaliavota 
alaus ant ko 
seiles nuryti.

Motiejus

dėjo klausinėti vienas kito, ka doris, 
toki nori nusipirkti ar parduo- duotau.
ti, tai su kokiu reikalu atva-; 
žiavo ant jomarko.

i Vienas sake kad nori skran- 
\la nusipirkti, kitas kad atvede 
j kumele parduoti, treczias nore- 
' jo czebatus pirkti.

Ot kožnas su savo reikalu!
— Ateisite, Motiejau, pas. už tikra paczia! Tegul jai ma- 

I Joszku? — paklausė Susiedas. į no aszaros žaidulius iszdegina,
— Asz tai ir ateiczia,

— Doras žmogus isz tavęs, 
Joszkau. To'kis Žydas, tokis ne- 
daverka... ka musu Vieszpati 
vienatini... ir tai yra geresnis

J no aszaros žaidulius iszdegina, 
I Mviena Jokis Joszkus netikėlis, kuris

O! kadai. O ant galo ir noriu labai ^ad da nežinau kaip mano na-Į ne kūmas ne brolis...
asz isz tave džiaugsma sulauk
siu, kada?... tu pagoniszka duk
tė...

— Klausykie, Motiejau!
— Ko nori, Joszkau?
— Daviau jums rubliu ?
— Davei, Joszkau!
— Kada man adoszi ?
— Palauk kaip iszsikulsiu!
— Nu?
— Po Kalėdų.
— Ai vai, ai vai!!
— Ka?
— Ilgai laukt. Už palukus 

atiduosi man tris rublius. 
Jau?!

— Eikie po velniu nes kaip 
tau duosiu karte in snuki. No
ri nuo manės ir skūra nulupti?

— Kaip tai skūra? Nu, nesi
bijok, Motie. Asz tave myliu, 
asz nuo tavęs paimsiu mažu 
palūki. Ar duosi du rublius? 
Kas kitas, ant mano žodis, tu
rėtu tris mokėti, bet asz žinai 
kad tu turhi su savo moterim 
turbaciju, tai jau asz ne norim 
daryti del jus rhupestis. Imk 
maža palūki. Jau ?

— Na, tai jau gerai. Tegul 
tave vilkai suėda, duosiu du 
rublius.

— Iszgerkite da viena, Mo-

didelis stiklas 
pažiurėjus turėjo

žvilgterejas ant 
karczemos, ypatingai ant tob- 
ly'ezios, net apsilaižė, nes po va
landėlei spjovė, užkirto ark
liam po rimbą ir greitai nuva
žiavo tolyn in miestą.

Katre nusidyvino o drauge ir 
nudžiugo jog Motiejus karcze- 
ma pralenkė bet užsispyrė ir 
neprakalbėjo in ji ne žodžio.

Mieste kaip avilija. Žmonių

miszke...
— Neprikalbinekite szalty- 

sziaus, Motiejau, — tarė kai
mynas, — nes po tam boba jo 
kerszins.

— Kerszins... — paantrino 
Jonas.

— O tegul kerszina, ar tai ne 
vyras kad bile bobos klausytu 
ir bijotu.

— Jau tas niekai, kad bobos 
reikia bijoti, — tarė Jonas.

— Nekalbame, kad jus Mo
tiejau turite bijotis savo pa
czios nes boba tai vis boba, ne
reikia apie tai ne kalbėti:

— Boba, tai vis boba ir nesi
nori jos kirkinti, — dadave 
sznekus Jonas.

— Bausme Dievo, — atsidu
so Motiejus.

— Na, tai su Dievu.
— Kaip su motere pasikalbė

site, tai ateja rasite mus pas 
Joszku. Žinoma, reikia kiškuti 
liūdnumą nuo saves nustumti, 
žmogus stikleli iszsigeria, tai 
tuojaus buna linksmiau ant du- 
szios.

— Tuojaus linksmesnis žmo
gus, — pritarė Jonas.

— Eikite sau su Ponu Dievu, 
pažiūrėsiu.

Virdžinijos steite,
Buvo sziam sviete,

Kr i k s z t y no s a t s ii m v o, 
Visokiu žmonių pribuvo.

Kada vakaras atėjo, 
Susiririkia stovėti negalėjo, 

Buvo namines guzutes, 
Smegenys visiems sukos.

O ir pesztuku gana priėjo, 
Ne sarmatos neturėjo, 
lieke, szoko, trepsėjo, 

Bjaurius žodžius kalbėjo.
Pradėjo nykszcziais badytis, 
Ir kumszcziomis daužytis, 
Naikti, apie antra adyna, 

Viens kita namon vadina.
O netoli Mein stryto, 

Keturi ant vieno apspito, 
Pririnko akmenų, 

Sustojo visi prie sienų.
Užklupo ant vieno vaikinelio, 

Bet tasai rėkti pradėjo. 
Trys dėdės tuoj adbego, 
Bet pagauti ju negalėjo, 
In namus pradėjo sekti, 

Kad sustotu, pradėjo rėkti. 
Kada juos ateinant iszgirdo, 

Visi tuoj po lova sulindo,

Ne ilgai ten tupėjo, 
Dėdės badyti pradėjo.
Ne ilgai ten laukus, 

Isz po lovos visus isztraukus,
In automobiliu insodino, 
Ir už sztangu patalpino.

Ant rytojaus slidžia atėjo, 
Po 22 dolerius kožnas 

užsimokėjo, 
Kur taip buvo, nesakysiu, 

Ant kito karto da užsilaikysiu.
* * *

In Pittstona nuvykau, 
Daug vaikinu ton sutikau, 

Ant pažiūros butu sportelei, 
Bet kad menki kotelei.

Pradilia kelnių sėdynės, 
Nuzalatytos kotu alkūnes, 

Kas jie vieni, greit nesupratau, 
Bet nepoilgo dasipratau. 

Tai yra sztamas geiminyku, 
Szito miestelio kazirnyku, 
Kurie po pedei saliunuose ■ 

susedia.
Po kėlės paras sėdi ne edia.

Pokeri ar einiki traukia,
Ir iszsižioja giliuko laukia, 
Czia giliuko belaukdamas, 

Po kelis dolerius dedamas.
Viens visai pinigu neteko,
Jau netur ne ant tabako,

Isz sztoro maisto negaus, 
Gaspadine už burda reikalaus.

Ot, ir beda vaikine, 
Gilinki prabandine,

Ant savo reikalu pinigu 
neturi,

Visi kaip ant vilko žiuri, 
O czia nebagas alkanas, 
Visai nusilpnės kūnas. 
Sztai vaikinas atsistoja, 
Silkes galva sugriaužė, 

Ir per duris laukan drožė.

Eina namon uosi nukores, 
Visas iszblyszkes nes senei 

miego jas, 
Tuszti kiszenei tabaluoja, 

O pilvas tuszczias gurguliuoja.
Tai kokiu sportu czion yra, 
Ar galima ji turėti už vyra ?

Nevertas ne senos bobos, 
Arba ne žiupsni tabokos," 
Gal ant sprando puodyne 

ncszioja, 
Kad kazyruoti suvis nenustoja. 
Kita karta kaip atsilankysiu, 

Asz juos visus pamokysiu, 
Iszguisiu kur pipirai auga, 

Tada pažins kas tai Taradaika!

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 I 1

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

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

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

visos trys nr 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Dede Samas Sako: AmerikaTuri Būtie Drūta!

— Kur-gi dabar Katre, — liejau, 
mislino Motiejus — gal meite- 
luka deri. Ha! tegul žinosi, nu
pirks ir pati, nereikia jos tame 
mokinti. Man reikia nusipirkti 
kepure... turiu lygei du auksi
nius.

Boba turi visus pinigus prie 
saves kuriu bus apie 5 rublei. 
Toji mano Katre tai tokia sku- 

. puile kad ne skatiko nepaleis
daugybe, kožnas su savo reiika-Į ir man neduos> sako k(|d pagi_ 
lu skubiuos! o visur jau girde-įgergiu Isz fikr0 gal mane kir. 
ti derėjimai, plojimai ranku leg kankina. Tpfu, Ka czion 
kaip prie sztuku.

Motiejus susilaikė tarpe ark
liu ir galviju rinkoj, kur jau 
buvo pilna prisigrūdę ir, Mo
tiejus vos rado vieta pastatyti

— Duok!
— Klausykite-gi, Motiejau, 

ka kalbate, nes jus esate nuo 
manės threzvenis.

— Ha, ha, ha! Matai jog es
mių vyras kaip priguli. Ko no
ri ?

— Jum, Motie, 
atiduoti ant kart 
teisybe ? Kam jus 
apie tai žinoti, po
sybiu, Motie? Duokite man da
bar viena rubli o po Kalėdų 

i da mislysiu! Tegul ja antis, su aduoszi kitus, teisybe?
jos skupumu!

Taip mislydamas, susilaikė 
, Motiejus net priesz karczema 
’ Joszkaus.

bus sunku 
du rhublei, 
pati turhi 

szventu tei-

— Isz kur asz tau rubli da 
bar paimsiu, neturiu n skati
ko.

— Kaip tai nes turite rhu'b-
galėtu iszsigert, kad pati ne- 
perszkadytu, ji vela mislino, 
kaip Motiejų nuo stiklelio ati
traukti ir kokiu badu sulaiky
ti nuo ėjimo in karczema ir 
kaip ji priversti prie paklusnu
mo, kad padėtu jai iszrinkti ir 
kuopigiausia nuderėti meitelu- 
ka, kurio važiavo in jomarka 
nupirkti:

Pervažiavo jau suvirszum 
myle kelio.

O kad kožnas žino, tai, jog 
moteres visados paprastinai 
yra sznekesnes už vyrus, pra
dėjo kalba tardama:

— Tiktai ve, tu man Judo- 
sziau, pasigerkie szadien, tai 
sunkei apraudosi sziadiena ir 
paminėsi ant ilgo:

— Nesiirupyk jau taip labai! 
Ar-gi asz girtuoklis, ka? Ma
tei mane, kada kaime girta ?

— Kaime, tai teisybe nema- 
cziau, bet mieste, da nuo veži
mo nenulipu o jau tau degtines 
stiklelis kvepia.

savo vežimą. Katarina nulipus 
tuojaus nusidavė žiūrėti ar ne 
ras sau tinkamo meiteluko o 
Alotiejus nulipęs pradėjo rai
vytis kad net kaulai braszkejo, 
po tam isztrauke isz po sziau
du krepszius su abraku ir užka
bino arkliam ant snukiu ir pra
dėjo dairytis po atliktam dar
bui, ar ko isz pažystamu nepa
matys.

Ne ilgai lauke.
Paregėjo Joną Žirnieniu isz 

savo kaimo, kuris turėjo veidą

Iszmintingas Tėvas

Kostumeris:— Ka tai ženk
lina ar tasai snarglis mane 
skus?!...
Barberys: — Nepyk tamis- 

ta, tai yra mano sūnelis ir 
asz jam pavėlinu sziadien 
skųst, idant butu užganadin- 
tas, nes sziadien jojo vardu- 
duves.

Inejo.
— Tegul bus pagarbintas!

— Ant amžių amžinųjų! Svei
kas Motiejau.

— Sveiki jus visi kaimynai! |
— O kur jus u motere?
— Jai da yra reikalas pabū

ti ant turgaus.
— O arklei ? .
— Oho, Katre arkliu nepa

liks vienu. Serges juos kaip ir 
mane sergsti. Joszkau! Del 
kaimynu ir del manes po mie- 

j ra, ba kažin kas yra, kad taip 
nesmagu man sziadien! Josz
kus pastate bonka degtines ant 
stalo priesz Ūkininkus.

Motiejus pripylęs stikleli pa
kele tardamas:

— Sveikas, kūmai!
— Ant sveikatos, gerkite.
Motiejus tuojaus stojosi 

linksmesniu ir sznekesniu, nes 
už tai du auksinu'kai gulėjo Žy
do stalcziuje.

— Tas mane labiausia ėda,

Ii, tiktai pasijeszkokite.
— O-gi teisybe! Na tai te tau 

rubli, bet pamink sau gerai jog 
tau tiktai viena kaltas!

— Arli jus mone nepažysta
te Motie, mielasz? Duokite man 
dabar rubli o kitus atiduosi po 
Kalėdų. Asz jum savo visu kar- 
czemu atiduotai!, tokis davad- 
nas gaspadorhis!

— Geras Žydelis... doras... 
ne yra ka! Matai, boba! Du 
rublius pragėriau, du auksi
nius ir ne esmių girtas — gy- 

' resi Motiejus važiuodamas na- 
'mon. Muszi mane o asz tau in 
[akis pasakysiu, jog tokis Josz- 
j kus-Žydas daug geresnis už sa
vo locna paczia.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 

jliudymas apie Jezu Kristų.
20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

fffS FIFTY-FIFTH MISSION
^There he goes again — out to pour more Tojo crews are ready to call it quits.
destruction on the Axis — once 
face the death of enemy fighters

He won’t hesitate to go out on 
sixth or his hundred and fifty
sixth mission. He knows b* 
might not come back, but he 
keeps on going — giving more 
and more until the Hitler and

more to This is 
and flak! mission v;
his fifty- „son with

only your fifth mission — and a 
hich is mighty easy in compari- 
the ones he makes every iveek.

Stay in the fight by welcoming 
the Victory Volunteers—at least 
double your Bond purchases and 
then keep on. Your buying means ,, I 
"bombs away” for the Axis! e

’’ • ’ ' 1

■ . A

BUY MORE THAN ^FORfc
Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie 

Su Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt!



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
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Žinios Vietines
— Liepos-July.

'■ — Utarninke pripuola Suv. 
Valsti j u N ©priklausomybes 
szvente arba 4-th of July, kuria 
szvenczia po visa Amerika.

—• Ponas Juozas Petuszka, 
isz Slienandoro, ana diena lan
kėsi pas pažystamus, ir prie 
tos progos taipgi atsilankė 
“Saules” redakcijoj. Acziu 
už atisiilankyma.

—- Isz priežasties neužga- 
nadinimo isz mokesties, kelios 
kasyklos musu aplinkinėje su
stojo dirbti, nuo praeito Ket
verge, kaip Maple Hill ir Knic
kerbocker ir streikas da vis tę
sęsi. Daug anglekasiu jau ne
dirba ir skaitlis vis didinasi.

—z Pana Teofile Žaliute, 
kuri buvo musu linotaipyste, 
aplaike užsiėmimą kitur. Jos 
vieta užėmė Pana Rita Dom- 
kiute.

— J. Jakimavicziai isz 
Elizabeth, N. J., V. Grebliunai 
isz Waterbury, Conn., ir ponia 
Ona Mitcziuliene isz Bayonne, 
N. J., lankosi pas ponstva Vin. 
Rimaviczius 114 S. Catawissa 
uly., taipgi atlankė “Saules” 
redakcijoj. Acziu už atsilanky
mu. i

— Ana vakara kas tokis 
pleido ugnini signola ant W. 
Mahanoy ulyczios, apie 12 va
landa, iszszaudamas ugnage- 
sius, bet pasirodė, kad ugnies 
nebuvo.

— Artimoje St. Nicholas, 
praeita Subatos ryta automo
bilius trenke in elektrikini 
stulba prie kelio, per ka ketu
ri kareiviai likos sužeistais ir 
viena mergina. Visi paeina isz 
Shenandoah. Visi likos nuvež
ti in Locust Mountain ligon'bu- 
te.

----- □-----
Harlen, Ky. -Draugai isz- 

gialbejo 18 anglekasiu isz de- 
ganeziu kasyklų Clover Mine 
kur buvo užgrauti praeita Pet- 
•nyczia. Visi sveiki ir gyvi.

Pardavė Savo Ilgus 
Plaukus Idant Užmo

kėt Randa
New York. — Dvideszimts 

metu mergina negalėdama už
mokėt randa už kambarėli, nu
kirpo savo puikus plaukus ku
riuos pardavė ir užmokėjo 
skola. Kada josios užklausta, 
kodėl taip pasielgė, mergina 
atsake: “Mano gaspadine ker- 
szino iszmetimu ant ulyczios, o 
pinigu neturėjau. Ka turėjau 
daryt? Nu'kirpau savo ilgus 
plaukus ir pardaviau idant už- 
ganadint gaspadine.”

Sapnas Iszsipilde
Easlton, Pa. — S. Dunaro 

pati sapnavo ana diena buk 
josios vyras p a r e i d a m a s 
namo puolė ir iszsilauže sau 
koja. Kaulas taip subraiszkejo 
garsiai kad mot-ere net pabudo. 
In puse valandos/ vyras likos 
parvežtas namo su iszlauž'ba 
koja kuria nusilaužė laike dar
bo prie geležinkelio.

your car MUST
by July 31st I

You can’t drive your car after 
July 31, 1944, if it has not been 
inspected and approved by an 
Official Inspection Station.

There are fewer stations . . . and 
fewer mechanics at those stations. 
If you wait until the last day . . . 
you will not only lose valuable 
time in waiting . . . you may lose 
the right to use your car.

Protect your right to drive to work . . . to use your car for other 
essential purposes. Have it inspected immediately and get an 
official “O.K.” on brakes, tires, headlights and steering gear.

The Official Inspection Period ends July 31st. There will be no 
extension! If your car does not carry the Official Inspection 
Sticker after that date, you cannot drive your car I

THERE /MUST BE WO BREAK0OIWW OF AMERICAS TRAWSPORTAT/OW 
SYSTEM IN THIS CRITICAL PERIOD!

MAKE SURE OF YOUR CAR’S CONDITION TO MAKE SURE 
OF YOUR FUTURE TRANSPORTATION.

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA

Ženklas Mu su Laisves
automobiliaus, kaip tankiai 
buvo daroma parodose ku
riose dalyvauja automobilei.

Erelis karalius paukszcziu perstatų musu Amerikonisz
ka laisve ir apgynėja musu kareiviu ant kariszku lauku.

Paguodone Del Musu 
Vėliavos Ir Kaip Ja 

Naudoti

Žemiau paduodame kelis pa
tarimus kaip pasielginet su 
Amerikoniszka vėliava laike 
Liepos 4-tos ir kitu tautisz- 
ku szveneziu kada ja iszka- 
binate.

Kai atiduodate garbe vėlia
vai ant kokiu susirinkimu 
tai turite tai daryti pride
dant visa delną prie kaktos. 
Vaiku Skautai prideda tris 
pirsztus prie kaktos o palici- 
ja atiduoda kariszka pagar
ba.

Jeigu iszkabinate vėliava su 
kitoms vėliavoms, tai Ame
rikoniszka vėliava turi būti 
viduryje. Jeigu vėliavos yra 
iszkabintos ant lazdų, tai 
Amerikoniszka turi būti pir
ma.

Yra taipgi nužeminimas 
vėliavos jeigu uždėsite ja ant

Niekados nenaudokite ve- \ 
liava kaipo staltiese ant sta
lo.

Kada iszkabinate vėliava 
ant sienos tai vis kabinkite 
kad žvaigždes butu nuo kai- 
reses žiūrint nuo ulyczios.

"ril Negalėsi varyti savo auto
mobiliu po Liepos- July 31 d., 
jeigu nebuvo peržiuretas ir už- 

l tvirtintas per valdiszkus in- 
I spektorius ant automobiliu 
Į stoties.

Sziadien randasi mažiau to
kiu stoeziu ... ir mažiau dar
bininku. Todėl, jeigu užsivel- 
insi ir lauksi lyg paskutinios 
dienos ... tai neteksi svar- 

' baus laiko laukdamas ... sa
vo progos ir naudotis savo au
tomobiliaus.

Todėl, pasinaudok isz laiko 
ir važiuoti automobiliu in dar
bą ... ir kitokio pareikalavi
mo. Duok ji peržiureti tuoj aus 
ir aplaikyk pavelinima kad ta
vo karukas yra geram padėji
me, bet jeigu neturėsi ženklelio 
ant stiklo, kad tavo karukas li
kos peržiuretas, tai negalėsi jo 
naudoti. Žiburiai, brekai ir ki
tos dalis automobiliaus turi bū
tie geram padėjime.

Valdiszka inspekcija pasi
baigs Liepos-July 31 d., po tam 
ne bus galima stoti ant inspek
cijos. Jeigu tavo karukas ne
turės cedelio ant stiklo, kad ka
rukas peržiuretas, tai negalėsi 
jo varyti.

Amerike negali būtie per
traukta transportacija sziame 
laike kada ji yra labiausia rei
kalinga!

Temyk kad tavo karukas 
yra geram padėjime jeigu gei
di su juom važinėti ir ji naudo
ti.

PENNSYLVANIJOS 
VALSTIJOS VALDŽIA

Naujas Prezidentas 
Geležinkelio

5-tas KARES 1
PASKOLOS VAJUS

Revelle W. Brown, prezi
dentas Readingo geležinke
lio, kuris apėmė dinsta po at- 
sisakiusiui E. W. Scheer.

Birželio 12 Iki Liepos 
8tos D.

Washington, D. C. — Po vi
sas Suv. Valstijas, Penkta Pa
skola, Kares Bonu Vajus pra
sidėjo Panedelyje, Birže. - June 
12 d., ir baigsis Liepos-July 8 d.

Szi kare reikalauja daug pi
nigu idant supliekti musu prie- 
sza, kad kare greieziau pasi
baigtu ir kad musu vyrukai 
galėtu sugryžt in trumpa laika.

Kožnas privalo pirkti Bonus 
— Bonai padės musu vyrukams 
ir užtikrins musu Laisve!!! To
dėl Dede Samas sako: Amerika 
turi būti drūta! Pirkite Bonus 
su kožnu centu kuri galite su- 
czedint!!!

SENOVISZKI
SKARBAI

Darbininkai Rado Auk
so Ir Bursztino Se
nuose Grabuose

ežios. Žine t u o jaus pasiklydo 
kaip žaibais po visa aplinkine. 
Dažinojas apie tai burmistras 
iszsiunte žandarus pas darbi
ninkus. Matydami kad viskas 
i'Szsidiave, prisipažino prie vi- 
ko ir užpeczctino vieta kur sa
vo skarba pasleipe.

Vieta ant kurios kaso, buvo 
tai paskutine atsilsio vieta ko
kios tai turtingos Rymiszko 
kunigąiksizezio poros. Iszsky- 
ren't brangenybių, rado dideli 
stiklini indą ir kitu indu pa
dirbtu isz kokio tai metalo. Pi
nigu nerado. Isz kokio laiko 
tieji grabai paeina, tai gal bu
tu isz< laiku Markomanu ir 
Szvedu isz penkto amžiaus po 
Kristui.

Balta Moteris Pagimdė 
Trynukus: Balta, Rau

dona Ir Juoda

Del Musu Skaitytoju!
Jeigu persikraustote in nau

ja vieta, visados atsimykite 
prisiunsti nauja adresa drauge 
su senu. Jeigu turite numara 
kokioje dalyje miesto gyvena 
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 
budu aplaikysite greieziau ju- 
su paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus. 
Acziu visiems.

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

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Akyvi Trupinėki
— Tūlas milijonieris Calcu- 

toje, Indijoj, turi lova padirb
ta isz pjauto stiklo (cut glass).

— Eambusinei medžei pra- 
i žydi tiktai du kartus in szimta 
metu.

— Senoviszkuosia laikuosia 
žmonis naudojo sviesta kaipo 
kurą.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Viednius. — Aplinkinėje Sei- 
benbruno likos surasti seno- 
viszlki Rymiszki grabai, isz ku
riu iszkase daugybe visokiu 
brangenybių isz gryno aukso ir 
bursztino. Ant lauko kur atsi
rado taip brangus skarbas isz
siunte keliolika darbininku 
idant sukastu laukus. Kasdami 
užtiko ant žmogiszku kaulu, o 
prie ju senoviszki indai padirb
ti isz aukso ir bursztino kaip 
žiedai, lenciūgai branzalietai ir 
t. t., kuriu veide da neapsvars
tyta. Nekurie daigiai yra iš
sodinti nežinomais žemeziu- 
gais raudonos borvos. Dar
bininkai užtikia brangenybes 
pasidalino juos tarp saves o di
desnius dalykus) pasilepe nekal
bėdami nieko apie savo radi
nius, nutarė parduoti o pinigus 
pasidalint. Ant nelaimes ju, 
viskas iszsidave o tai per ilga 
liežuvi vieno darbininko pa-

San Juan, Porto Rika. — Ve
ga Alfa pranesza kad ten viena 
moteriške, Paula Rodriguez, 
pagimdė trynukus, visus tris 
sūnūs, bet kiekvienas j u yra 
skirtingos rases: vienas baltas, 
antras raudonas, treczias neg
ras. Abudu tėvai yra balti. 
Trynukai buvo pakriksztyti 
“Trijų Karalių” vaidais: Gas
paru, Merkeliu ir Baltazaru.

Lavonas Kūdikio
Klausykloje

Laboda, Austrija — Czionai- 
tineje bažny ežioje likos suras
tas lavonas neseniai gimusio 
kūdikio klausykloje. Visi pa- 
jeszkojimai motinos užsmaug
to kūdikio buvo bevaisingi bet 
nesenei pasiseko suimti nelaba 
motina. Buvo tai vietine 
daraktorka mokslą ines, kuria 
aresz tavojo.

Laisves Varpas

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
iaiszke.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pulkas musu kareiviu atlanko Laisves Varpa kuris ran
dasi Philadelphijoj. Tasai laisvas Varpas sutruko kada ji 
skambino, apreikszti laisve del Amerikonu.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Laidoja kunua numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuviū, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiama 
reikalams. Telefono Numeras 78.
B20 W. Centra St., Mahanoy City

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!


