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Latvijoj
Isz Amerikos Rakietu Stotis Apleista Per Vokieczius K AKLE |
BAISI EKSPLOZIJA

Du Laivai Iszneszti In 
Padanges; 350 Žmonių 
Užmuszta. 1,000 Sužeis
ta; Bledes Ant Milijonu 
Doleriu; Eksplozija Bu
vo Jausta Ant 50 Myliu

PORT CHICAGO, CALIF.
.— Du laivai prikrausti su amu
nicija kur iszkrovinejo karei
viai ir didesne dalis nigeriu, 
cksplodavojo isz nežinomos 
priežasties, nes neisztirineta, 
ir kuri buvo jaueziama net 50 
myliu nuo tos vietos. Buvo tai 
viena isz didžiausiu nelaimiu 
Amerikos atsitikimuosia, ku
rioje likos užmuszta gal dau
giau kaip 350 žmonių, didesne 
dalis isz tu nigeriu ir gal dau
giau kaip tūkstantis žmonių 
sužeista, nes da visu nesuskai
tyta. O bledes padaryta ant ke
liolika milijonu doleriu. Nelai
me atsitiko prie marines pris- 
tovos pareita Panedelfvakara 
10:20 vai., kaip po kariszkam 
musiui, 70 laivoriu isz tuju lai
vu likos užmuszta.

Aplinkines ligonbutes yra 
pripildytos sužeistais, o dak
tarai pribuvo isz kitu vietų 
prižiurote ligonius.

Konia visi langai likos isz- 
teszkinti mieste ir a’plinkineje, 
o mieste Vacaville, 50 myliu 
tolumo visi langai iszteszkejo.

Nelaime atsitiko laike pri- 
krovimo laivu su amunicija. 
Valdžia rustai tirineje isz ko
kios priežasties toji nelaime 
galėjo patikti.

Kada Amerikonai atėjo in Normandija, Francijoj, užti
ko tenais rakietu stoti, kur Vokiecziai staigai apleido, nega
lėdami ja užbaigti. Tie rakietai ketino būtie naudojami ant 
leidimo dinamitines bombas.

VETIMAS TVISZKI- Apdegino Kūdikio
NO JAM PER 

ŽANDUS

Ir Paliepė Tylėt

Rankutes
j TALOESTOWN, O. — Mrs.
! Edna Hoaners, 30 metu, likos 
pastatyta po kaucija 500 už 
baisu pasielgimą su savo ketu- 
riu metu dukrele Saddie, ku
rios rankutes apdegino baisiai 
laikydama ant gazolinio pe- 
cziuko, nevos už nepaklusnu- 

l.° j ma. Kaimynai prisiege, buk 
1‘ motina priesz jeise lepszejo,

Mergaite Užmuszta
Puldama In Kasyklas

CHICAGO. — L. Glinka tu- 
rejo tikra rojiui žalti po savo 
pastogia, M. Balasz, kuri pri- 
vertinai turėjo laikyti ant pa
liepimo savo prisiėgeles, kuris [ 
ne tik ka nemokėdavo gaspadi- • 
neliai už burda, bet paimdavo f įokįu baujže savo kudi- 
savo mylima gaspadinele ant 
vakaruszku, pikezeriu ir par
kus. Glinka užprotestavo j o 
priszais toki tupinejima sveti
mo su jojo prisiegele, bet tas 
jam nieko neprigialbejo, ba 
gaudavo tankai nuo svetimo 
per terla su paliepimu kad ty
lėtu ir sėdėtu malsziai.

Nuskriaustas vyras negalė
damas ilgiaus iszlaikyti tuju 
paniekinimu po savo locna pa
stogia, nusidavė in suda melsti 
pagialbos idant jam iszduotu 
indžiunkszina, kuris uždraustu

HAZLETON, PA. — Szesziu 
metu mergaite Karilina Cham
pion, gyvenanti Janesville, už-j 
simusze puldama in anglines 
stripinsus (isz kur iszkasa an
glis isz virszunes žemes) 150 
pėdu aukszczio, artimoje josios 
namo. Mergaite likos iszgauta 
per kaimynus, bet jau buvo ne 
gyva.

Žuvyte Apdovanojo

Jam Puiku Daimanta
PHILADELPHIA, PA. — 

George- Bernards, locnininkas 
restauracijos, perpjovęs szes 
žiu svaru žuvi idant pagaminti 
sveczioms ant piet, rado vidu
riuosią puiku auksini žiedą su 
dideliu deimantu. Viduryje žie
do radosi litaros J. K. 1895.

DIRBTUVE BOMBŲ
EKSPLODAVOJO

8,000 Žmonių
Užmuszta

STOKHOLMAS. — Mieste 
Beirische, kylo baisi eksplozija 
dirbtuvėje bombų, kur Vokie- 
cziai dirbo visokius ginklus ir 
bombas. Isz skaitliaus 828,- 
000, badai 8,000 likos užmusz- 
tais, 100,000 pasiliko be pasto
ges. Ugnis dega visam mies
te, gyventojai negali iszbegti 
isz deganezio miesto, nes kelei 
yra užkimszti visur.

57,600 Nelaisviu
Perejo Per! Moskva

MOSKVA, RUSIJA.—Tuks- 
taneziai Vokiszku nelaisviu 
perejo per Mbskva ant 
kuriu prisižiurinejo konia mi
lijonas Rusiszku gyventoju, 
kurie malsziai žiurėjo in juos. 
Manoma, kad net 57,600 Vokie
cziu ėjo in nelaisviu stotes. 
Tarp tuju radosi daugelis ge
nerolu, aficieriu ir daugelis ki
tu auksztu virszininku.ki. Apie tai pranesze palicijei, 

kuri nelaba motina aresztavo- 
jo. Sudžia pasakė, kad labai 
gailesi, kad motina negali pa- Lenkai Prigialbsti 
naszai nubausti, kaip ji nubau
dė savo dukrelai. Motina iszsi- 
kalbinejo buk tik norėjo pa- 
gazdyt dukrele o ne apdegint, 
bet ant tokio iszsikalbinejimo 
sudžia visai netemino.

Rusams Kovoti

LONDON.—Lenkiszki pasi- 
kelelei pradėjo prigialbsti Ru
sams kovoti prieszais Vokie-

Alijentai Jau Ran 
dasi Lenkijojdasi

Amerikonai Paėmė Miestą St.
Lo; 3.000 Amerikoniszku Ero-X X

planu Bombardavo Miestus Vo
kietijoj; Japoniszkas Generolas 

Tojo Likos Praszalintas
Amerikoniszki laivai bom

bardavo Guama, užmuszdami . . ,
daug Japonu ir paėmė kelis 'randasi prie Paryžiaus, kur tęsęsi smarkus 
tukstanezius in nelaisve, apie 
45,000 randasi slaistosia.

LONDON, ANGLIJA. — Anglikai jau

Amerikonai paskandino 14 
Japoniszku laivu. Nuo kada 
Pearl Harbor likos paimtas, tai 
Alijentai paskandino 654 Ja
poniszku laivu.

musziai su didėlėms bledems del Vokiecziu 
ir naeme St. Lo..

Vokiecziai Žudina
Žmonis Lenkiszkuosia !e'st taJa aplinkine, 

įdėli miestą 
Vokiecziu.

Kaimuosia

Anglikai užklupo ant Caen, 115 myliu 
nuo Paryžiaus, Franci jo j, kur numėtė 8,000 
tonu bombų ir užklupo ant 25 Vokišz- 
ku divizijų, o likucziai buvo priversti ap- 

Amerikonai paėmė di-
St. Lo, kur radosi apie 250,000 
Užimtoje Franci jo j, Alijentai taip- 
suplieke Vokieczius. Daugiau 

eroplanu buvo naudajami tame

LONDON. — Lenkiszka val
džia apreiszke, buk Vokiecziai gi smarkiai 
priversdami Lenkus ant pasi-'i ■ n faa 

davimo, pradėjo juos žudinti,! “ P ’ 
kaimuosia ir miesteliuosia ap-^ užklupime, kurie numėtė apie 11,000 bombų ant
linkinėje Lublino. j r • .

Vokiecziai isziuntineje ar- (IHUgClill HllCStlL 
mija in taisės vietas, kurie žū
ti ina gyventojus dideliuosia 
skaitliuosia arba iszsiuntineje

Rusija 
Jos ir jau

Visi valdiszki virszininkai 
Japonijoj padėka vo j o už savo 
clinstus, kada Generolas Tojo 

i likos praszalintas nuo dinsto. 
svetimui Martinui kisztis in jo'_

naminius veikalus ir tupineji- l 
mo prie jo moterele. Sudžia 
paliepė Martiniui apleisti na
rna Glinko po bausme nubaudi
mo ji kalėjimu, o moterėlei isz- 
kirto toki pamokslą, kad neuž- 
mirsz lyg smert.

Atsižadėjo Vyra Kuris
Buvo Jai Per Geras
ASHEVILLE, S.C. — Owen 

Crawford, pagal liudyma jo 
kaimynu yra vienas isz geriau
siu vyru visoje czionaitineje 
aplinkinėje, aplaike ana diena 
persiskyrimą nuo savo paezios 
Grace, pagyvenęs su ja tiktai 
tris menesius.

Crawford aiszkino sude, kad 
nežinojo isz kokios priežasties 
jo pati apleido ji, o gal del to, 
kad buvo del josios per geras, 
kaip pati prisipažino. — Argi

Nuneszes pas auksoriu dažino- kas girdėjo idant sziam laike 
jo, buk žiedas yra vertas 600 pamestu savo vyra kad tasai 
doleriu. i jai per geras? Stebuklai!

ežius ir paimti Vilnių kaipo iriszimtais in Vokietija prie viso-! , 
Novgorodek. Kas diena dau- kiu sunkiu darbu. Vokiecziai L.eilKl J J. 
giau Lenku pristoję prie Rusu *»isiszkai sunaikino penkis mĮjg^josi 
noringai kovodami už savo ir i miestelius kur iszžude gyven-noringai kovodami už savo L, 
kitu laisve. I tojus arba iszveže in Vokietija.

Amerikonai Ant Saipan Salos Daro Paredka

Amerikonai ant Saipan Salos, po bombardavimui pradėjo daryti paredka. Prižiūri 
sužeistuosius, maitina apleistus vaikus ir duoda daktariszka priežiūra gyventojams. To
kiu budu, daugeli žmonių iszgialbejo nuo mirties.

musziosia.

pradėjo užklupinete ant Latvi- 
randasi prie Lvovo ir gavosi in 
Daug Vokiecziu užmuszta tuosia

Tris tukstaneziai Amerikoniszku eroplanu 
bombardavo miestus Munika, Saarbruecka 
ir Schweinfort, Vokietijoj, kuriuos konia vis- 
iszkai sunaikino.

Lenkiszki pulkai prigialbejo Anglikams, 
paimti Ancona, Italijoj.

London, — Japoniszka val
džia būdama neužgandyta isz 
pasielgimo ir nepasisekimo sa
vo žymiausio Generolo Hideki 
Tojo, likos atstatytas o in jo 
vieta likos paskirtas Generolas 
Yoshijiro Umezu. Tas parodo, 
kad Japonai jau randasi ant 
paskutiniu kojų, jeigu per
maino savo generolus laike pa 
vojaus.

Rymas, Italija— Kada Ame
rikonai užėmė Ryma, rado te- 
nais didziause skurdą ir bada, 
nelaukdami paszialpos nuo ki
tu, atgabeno tūkstanti troku 
visokio maisto del 150,000 gy

ventoju, kuriuos prisotino ir 
pavalgydino ir tai už dyka. Gy
ventojai nestikejo taip gausios 
dovanos nuo Amerikonu, kurie 
iszgialbejo jiems gyvasties. 
Daugiause pristatyta miltu ir 
daržovių.

---------------- □---------------- j.

Chicago, Ill. — Demokratai 
pradėjo czionais savo Politi
ka Seimą, iszrinkti kandidatus 
ant Prezidento ir Vice-Presi- 
dento, ir kaip rodos, tai vela 
Rooseveltas bus iszrinktas, De
mokratai yra tvirtais, kad Roo
seveltas bus pasekmingas ir ap 
laikys ketvirtu kartu nominaci
ja ant prezidento.
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Kas Girdėt
vaikus dorai, neužsiimdami 
juom.

Damaske, kada jaunikaitis 
abbą ir senbernis, geidžia apsi- ( 
paeziuot su mergina, turi josios , 
tėvams užmokėti paskirta su- . 
ma pinigu. Kitaip,—prieszin- 
gai dedasi pas mus!

Bet ir toje dalyje svieto, bu
na ir arsziau, preke arba kaina 
dukrelių pakylo in virsziu, tai]) 
kad sziadien tik turtingas 
žmogus gali sau parimti paezia. 
Sztai Damaske jaunikaieziar

Vokiszkas reidio skelbia,1 
buk pagol pavojus prisiartins

t i jos, tai visa Eu re
iks griuvesiuosia. 
ka turime, musu gy- 

gyvenimas, musu 
yra paaukauta del ka- 

• įkalbėjo kalbėtojas per 
reido. Rusai artinasi prie mu-j 
su tėvynės ir kerszina sunai-' 
kinimu musu szventos ( ?) že-

vasti, muso 
tauta

dagirdo, kad Europoje kaipo ir -j 
Amerike galima sau gauti pa
ezia ant is'zmokeszczio, : 
tėvai merginu noringai sutin
ka. Dakar visikas įperši ve r t e 
augsztyn kojom, nes daugelis 
isz vyru negali iszmoketi pri
žadėtu pinigu ir geidžia sugrą
žyti dukreles tėvams, ant ko 
tėvai nesutinka, o vyra isz to 
džiaugėsi.

gyventojai yra apimti baisiai 
baimiai. Mes kareiviai žinomo 
ta baime, nes ja pergyvenome 
jau tūkstanti naktis. Bet,1 
stengsimės apginti musu my-1

ant ko limus namie. Kožnas, kuris till
gales pakelti ginklą ir turi kva
po, turi neszti ginklą, turi pasz- 
zventi savo gyvastį, yra mums 
reikalingi lyg paskutiniam 
žmogui.

Kiek tai kartu davėsi matyt 
girtuokli einant ulyczia. Jis 
keikia, kažin ka niurna sau po 
neisią ir laikais juokėsi, pats in 
save. Vaiku pulkas apspinta 
toki Ižmogeli, pradeda erzinti, 
juokdamiesi isz jo, o jisai juos 
keikia. Juokės isz jo ir suaugu- 
sieje žmonys; juokėsi visi isz 
žmogaus nugriuvusio ant že
miausio ląipsnio ne kaip kiti 
gyvūnai. Nieko stebetino nebū
tu, jaigu juoktųsi ir patys mo- 
kintusi negirtuokliauti, nes di
desne dalis tuju ibesijuokian- 
cziu vaiku iszauga in neatpra
tinamus girtuoklius. Daugelis 
tuju vaiku tėvai patys pasigėrė 
jai ne sziadien tai rytoj. Dau
gelis moterių susilauks ir savo 
vyrus kada nors ipanasziame 
padėjime sugryžtant.

Gana biauru žiūrint in girta 
vyra, bet da biauriau in vežlio- 
jante girta motere 'žiūrėt, kaip 
tai tankiai atsitinka. Geda to
kiai moteriai kad ja Dievas 
sutvėrė.

Girtuoklis kalba ka,d jis eina 
namo, o visi isz jo juokėsi. Gal 
niekas nepagalvoja ka reiszkia 
tokis namo parėjimas. Jis gryž- 
ta pas savo nuskriausta paezia, 
pas vaikus, kurie jo bijo ir sar- 
matinasi!...

Vietoje apsaugoti savo szei- 
myna, jis ja kankys ir po to 
pats atsiguls kentėti už apsi- 
gerima trucizna. Matydami 
kad jisai eina namo, turime sau 
persistatyti, kas atsitiks tosia 
namuosia, kai]) ji sulauks pati 
ir vaikai. Mes turime vyrams, 
vaikams ir moterims iszaisz- 
kinti ka reiszkia jo namo gry- 
žimas ir ant ju veidu pasirodins 
nusiminimas 
toje juoku.

Namuosia,
Naumosia

mažai atkreipineja atyda ant 
iszauginimo vaiku, numylėtu 
vaistu, turineziu juos sulaiki- 
net nuo savo valios ir neman
dagumo ------ yra “Baidylkla. ’ ’
Baido tarnai ir nesziotes viso
kiais budais kaip: kaminorius 
čigonas. Žydas diedas, o net ir 
dvasioms baugina prie kožnos 
progos, inkvepdami baime in 
vaikus, o ypatingai nerviszkus. 
Bledingumas tokio vaisto yra 
pertikrintas, nuo seniai yra pa
niekintas per mokslininkus bet 
praktis'zkam gyvenime tokis 
baidinimas vaiku atsibuvineje 
ant kas dieninio paredko.

Teisingai atkreipė ant to ne- 
iszmanumo tokiu žmonių, kuri
tokinai budais nori iszaugyt ma paperosu.<

ISZ WASHINGTON, D. C.
—Pasauli didžiausias preky- drauda

[ Day,” invazijiai Prancūzijos, riu ir jūreiviu kurie yra užsie- 
pradetas pries asztuonis me
tus, Birželio 29 d. 1936 metu, 
kuomet prekybos laivyno ak
tas buvo patvirtintas, Emory
S. Land, Vice-Admiral, Mari- in areziausia United States 
time .Commissiom virszininkas' Employment Office.
]:asake legisliaturos asztuntu' ---------------------

' metu sukaktuvėse. 1 SIERATA IR MOTINA
Amerikos prekybos laivy- I.

nas po szio akto turėjo galemy-'A NT grabu vieszpatauje vaka- 
be atremti Vokiecziu agresija.. vine tykumą. Tykumas-Ach, 
Ant karo trecziu metiniu szio'klausyk tiktai. Vėjelis sznabz-|kol 
akto Amerikos prekybos lai-' da, lapelei atsidusta. Visikas!ka, 
vynas pristato vyrus, tank’us.jodos gyvaste apimti. O tik'atn 
szaudykles, amunicija ir isz- klausyk, o i^zgirsi dyvus, mil- ? 
lekliai, pasaulio kovo laukuo- žiniszki medžiai sznabžda:

Dievas yra didelis.
Dievas yra didelis - 

vesta inszvvstyti prekybos sznabždejo aplinkui.
laivyną “galinczia patarnau- Tiktai senas menulis rodos jn darža 
ti kaipo laivinis ir kairinis pa- nebylis ir žiurėjo rodos be gy 
geibiais karo metu 
tos greitui reikalui,’ 
daryta isz geriausiu 
mu, saugus, ir tinkamiausiu ru-į 
siūlai vu, statytu Amerikoje ir j 
ingula sudaryta isz gerai ap
mokytu ir sumaniu vyru.

Leo T. Crowley, Foreign E-______
eonomies Admistra’toriaus pa- traukt 
skutimu raportas inrodo darbo Kas? 
diduma kuri turėjo padaryti1 
prekybos laivynas in menesius 
priesz pradžia iszlaisvinimui kadeja kokie! szauke sena gir-1 \
kampano. .

Nuo szio metu Sausio 1 d. iki 
Balandžio 1 d., kas sanvaite 
230 tank’u ir 6,900 kitu kari
niu automobiliu buvo perkelta 
iniigtiniii valstybių sajunigin-.apjeng-į^eju^ 0 man da szka- 
inku jėgoms, ir per 91 dienas Ja darysi namie: tu pamestinu- 
susidare 3,000 tank’u ir 90,000 ke tu, roke sena'boba.
kitu rusziu automobiliu inskai-į Buvo tai Kuczios ‘vakaras, 
tant tank’us puolimui, truckus saule jau nusileido, o riksmas 
ir ‘‘jeeps.” i senos pasklido po visa aplinki-

“ Reikmenų didelis davinys ne.
suista Britanijai” sako p.1 Po paskutiniu žodžiu giri- 
Crowley. “Didelis kiekis taip uinkes, medžiai rodos da la- 
pat suista in Tolimus Rytus; biau sudrėbėjo ir rodos szauke. 
Mediterranean karo teatrui So-1 — Oj, tu varginga sierata 
vietam del rytu front’o ir Pa- sznabždejo tarp saves, 
cifiko karo teatrui muszui[ 
pries Japonija.

Laivu ir jūreiviu net rint- per 
sios svambios karo inmones, ku-! 
rios reiszkia gyvybe arba mir-Į 
t i sąjungininku jėgoms, aiszku 
negajetu perduoti kur reika
linga, ir kadangi laivas negali 
isz plaukt i be pilno komplimen
to vyru todėl nesantis jūreivis 
sulaiko iszplauikima, taip pat 
ir svarbia karo inkrova- fron
tui.

Jūreiviai parode žinia atsa
komybes kuomet daugumas 
grižo in laivus “D-Day”’ sa-[ 
vaitej, Amerikos karo krovos 
kai kurie jūreiviai raportuoti 
taip uolus -būti dalis pirmu isz-' 

Francuzijoj,' sakyta kad 
nuo laivu Anglijoj 

namo ir už- [ 
sirasze ant prekybos laivu už-. 
siemusiu tikru veikimu invazi
jos.

Maritime War Emergency. 
Board iszdave raportą tvirtin-l 
ant autoriteta sutvarkvti karo' *■' I
pavojaus premija del prekybos 
jūreiviu sulig permainų pavo
ju karo.

Taryba raporte pramonei 
pastebėjo kad premijų praten- 
sim nesustabdys iki pabaigos 
szio karo sulig permainų pavo
ju karo.

Veikėju ir uniju atstovai bu
vo susirinkime Birželio 6 d. 
1944 metu. Jie yra partijos pa- 
siraszytojiai sutarties, žinomas 
kaipo Statement of Principles, 
kuris buvo atliktas Gruodžio 
19 d. 1941.

Statement of Principal tvir-^ 
tino kad taryba aprūpins vie- į 
uodo pagrindo karo pavojaus

premija ir karo pavojaus ap- 
del visu mistru, oficie-

me darbu jungtiniu valstybių

uszinteresuoii

— Kaip tai ne, — riktelėjo 
mažas vaikiukas, kuris stovė
jo prie g.r.inczios—pats maeziau 
kaij) sumuszai.

— Ka ? Mare da meilioje ?

Kur bėga,— kur bėga szau-

Medžiai sznabždejo tarp sa

Dvasia motinos, dvasia

j Merchant Marine gali kreiptis Ijino diediene,— palauk-gi!
szauke sena, kuria nebagele va-Įmotinos!

O szeszelis bego tolinus.
Kasgi dryso pert raukt amži 

ant na pasilsi numirisios ? Kas?
Ir vela puolė kumszczios 

kai]) kulkos isz anuotos 
pecziu nelaimingos sierateles.

Mariona gradžai apsiverkė. į
— Oj motinėlė mano bran

gi, kur tu dingai!
— Ar ne paliausi tu man, 
era! szauke sena ragana —

ar da ne paliausi ? Petruk,

IV.

mano!
mano, 

mano! sudejavo dvasia.

Motinele

cking u,
sumnrmejo medžiai.

— Paskui motina, pasku- 
motina! —suczirpejo szvirpe- 
lei.

dangaus nuo Dievo, paemidvi 
duszeles motinos ir kūdikio

Kokia tai maža mergaite sė
dėjo susikuprinus prie upes, 
buvo tai Mariuką, kudas ran
keles sudėjo rodos ant poterio 
ir žiurėjo ant plataus- svieto gįaga sieratele. 
priesz save. I _ GALAS —

nube-.

❖ ❖ ❖
Tu tris dienas po tam ma

žam grabelyje palaidojo var-

t a į -p ------------------------------------
i Del Musu Skaitytoju!

se, Admiral Land sake.
Mari limo Komisijai buvo pa-j 

prekybos 
patarnau-

Geriausia kad Amerikoniszki 
Lietuviai padarytu, dėtu auksa 
ant pastatymo prieglaudos del 
vargsziu ir ubagu, nes neužil- 
gio tiek j u privis, kad Ameri
koniszki institutai ju nepriims. 
Nesirūpinkite apie tantiszkus 
namu's ir kitus institutus Lie
tuvoje, tik rūpinkitės apie savo 
buvimas czion Amerike, nes 
in Lietuva nesugryžit užbaigti 
savo gyvaste, nes kaulus pade
kit “Sziam [‘Laisvam Sklype!’’

Ant svieto turime visokiu 
kontestu, lenktynių ir t. t., bet 
nesenei atsibuvo kontestas del 
rūkytoju, kuris atsibuvo Euro
poje, kuriame dalyvavo keli 
szimtai rūkytoju aplaiikyti 
garbe “Karaliaus Rūkytoju.’’ 
Didilioje svetainėje, prasidėjo 
kontestas isz 373 rūkytoja, po. 
priežiūra daktaru. Laimėjo ko
kis tai Boris Cacaioff’as jau
nas kupezius, kuris in laika de- 
szimts valandų surukę 144 pa- 
peroisls be perstojimo, prick 
tam iszg’erdamas kas valanda 
puoduką juodos kavos. Po pa
sibaigimui kontesto, daktarai 
apžiurėjo Borisą, nerado jame 
nieko bledingo, o tie ka daly
vavo konteste neturėjo isz to 
jokios naudos, tiktai, tiek, kad 
kompanijos pristatė paperosius 
o rūkytojai surukę 18,979 pa
per o sus.

ir gailestis—vie-

kuriuosia tėvai 
,kuriuosia tėvai

Departamentas Vertelgystes 
Washingtone apreisz'ke, buk 
Birželio menesije Amerike dir
bo 18,180,000 moterių, kas yra 
nepaprastu skaitlis sziam skly
pe.

Skaitlis dirbaneziu moterių 
Amerike yra truputis daugiau 
ne kaip viena treczia dalis 54,'sesti 
540,000 darbininku, kuriu bu- jie nėrėsi 
vo milijonas mažiau ne kaip, iszvengti keliones 
1943 mete.

Tarp kitu dalyku, kuriu szia
dien buna trumpa isz priežas
ties kares, yra paperosai. Fab
rikantai pristato paperosius del 
kupeziu, kurie yra priversti 
pardavinėti kromininkams tik 
paskirta dale. Rūkytojai gales 
pirkti paskirta savo dali pape
rosu, jeigu nepirkines daugiau 
kaip jiems paskirta. Bet kre
mini nikai sako, kad už keliu 
sanvaieziu pardavimas papero
su bus aiprubežiuotas ir nega
lima bus pirkti tiek, kiek kas 
noi*es.

Priežastis tame yra;
Milijonai paperosu yra siun- 

eziami del kareiviu. Žmonys 
sziadien daugiau ruko kad ap- 
malszyti savo nervus. Štokas 
žmonių prie darbo ir iszdirbi-

— Gerai ja už tai—murme-' 
jo sau mažas nedorėlis, ne no-, 

Įrejo eit vogt grusziu su manim 
tai dabar 

'gaus, o tai asz sumusziau va- 
arba tau- vasties ant svieto. Bet ne Žiu- zonika su kvietkom. 
’ir “su- rėk! Klodamas ant žemes savo I

inrengi-1balta szviesa, rodos kalba:
I — Garbe buk tavo Pone!
I Tykumas aplinkui, bet kas 
ten? Kokis dejavimas davėsi 

[ girdėt tykus. Grabinis, iszejo 
.isz žemes. Kas-gi galėjo per-| 

tykumą

su-

jai liūdna ant jo gyvent!
Da kaip motinėlė buvo gyva,' 

tai buvo gerai, labai gerai nes ( Siuncziant pinigus per bai^ 
'dabar nuo laiko kai]), ja paėmė kini czeki arba ekspresini mo- 

. girininke už augytine viskas ney orderi in iszdavysta “Sąu- 
persimainė. Tiktai ja musza les,’’ pridėkite deszimts centu 

i tankai ne žinodama pati už ka. ’. prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimta 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkita 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde

ri akeliu ir žiurėjo ant svieto.' rius, pridėti deszimtuka. Bet 
juodais į Ach! kokis jisai puikus, kokis j jeigu siunsite money orderius 

meilus tieje medžiai rodos du-Įper paczta, tada pacztas neima 
grabas saaje ir veike drauge su ja o ekstra už iszmokejima money 

baltas'J- ’ -- - 1: —1 ’ ' '..........................
• tai žmogaus ar 
žemes ? akys pra

vertos, bet krutinę szalta.
•— Mano kūdiki, mano kū

diki! sudejavo szeszelis ir tik
tai leidosi per gires ir laukus.

Kur bėga tasai szeszelis ?

Piktas vaikas nusijuokė szie-.1 ,abai‘ 1SZV > J° Ja 1S 
toniškai. lant visos nakties už

kurio ne sumusze, 
Į ant lauko, ne karta tai]) buvo, 
nes vargina ja tokis sunkus

IU.

ta vazona 
pernakvos

Ant grabu volai tykumas? 
Tiktai vejai drueziau pajudi-, 
no medžius ir tiktai kas tokis :

• 5> i daugiau numirusiu? ®
I kr y žais.

Tame 
. 'atsivėrė

— U-gi tu prakeikta, tume-'

sudejavo po

II
su Trenksmu

tasai vėjelis rodos jai nudžio-, orderio. Acziu visiems.
vina aszaras. Saule Pub. Co., Mahanoy City

iininke; muszdama su kumsz- 
czia maža apdriskusia mergai
te -kaip drysai sumuszt ta j i va- 
žona nuo lango. Tu dykaduone, 
ne gana jog asz tave maitinu ir

Maruka jaute jog tasai gra
binis tykumas ja truputi, ap- 
malszino.

Sztai kokia tai dvasia prisi
artino prie Marukos.

Mergaite paszauke linksniai:

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Boli
dus ir Markes.

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplankysite knygas per paczta.

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa ii

Mergaite stovėdama priesz 
[girininke rodos nutirpus, o 

iszbalusi veideli byrėjo 
aszaros kaip žiniai.

— Oj dediene, isz tikro asz 
tojo vazoniko su kvietkom 
nesumuseziau!

JUOKAI

Laikai Mainosi
— Szirdeles mano! — se

niau, o sziadien yra didelos 
permainos. Poteisybei, mu
su bobutes kitados turėjo 
trumpus protus, bet už tai 
turėjo ilgus plaukus, o dabar 
j u anūkes turi ne tik trumpus 
plaukus, ir trumpus protus. 
Sziur kumute!...

Iszmintingi Žodžiai
— Su pavydusiu vyru 

kaip su ligoniu motere turi 
apsieti, ir nuo jo ne žingsnio 
ne atsitraukti.

— Laimingiausi toki na- 
szlei iszžiuri, katrie vaiku ne 
turi.

Ant Boso
Pasažieras in kita, kuris 

jam užmynė ant kojos:
Pirmas: — Kur turi žiopli 

akys?!...
Antras: — Galvoje.
Pirmas: — Ar mano kojų ne 

matai?!...
Antras: — Ne, ba tu su cze- 

batais.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

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

No. 104 Trys istorijos, apie 
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, ........................................... 15c

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Surikas; 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

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 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 apiJ 
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 istoriios apie 
Doras gyvenimas: Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo pora 
61 puslapiu .....................................15c

No. 127 Trvs istorijos apie Dūk
to pnstvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. ..15c

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas kri- 

apraszymas, 202 pus. 35c
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

SKAITYKIT
KO A ITT 17n

PLATINKI!!

50-

is? 
isz- 
pa- 
35c 
Ne

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

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

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

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

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

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas 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 [ dykio; Herodas Boba; Kas nepažinstai 

.. ....................... 15c j Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta-
- No. 144 Penkios istorijos apie Ra- i msybe in szviesa; Pasitaisias prasi- 
nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; i žengelis; Duktė malkakerczio. 1211 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; i puslapiu ............................................. 25(3
Ar paszaukt tęva zokoninka Berną- ’ No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
dina. 61 puslapiu...........................15c | (su paveikslais), apie Džiaugsmas

No. 145 Trys istorijos apie Velni-: nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o ĮgZ Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kale- 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo-! dog; Kaip Vincas ingalejo pacziaj 
da; Dainele. 47 puslapiu............15c į Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla-

No. 146 r'-'’ ------- a"'-! ' ‘ ------ ■
Nihilistu;
Nikitas . 61 puslapiu

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; Arzt keik užlaiko moteres paslaptį 
61 puslapiu ....................................1—

44 pus. 15c 
apie

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Gra.pas; 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...................... 25a

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpa pasiskaitymu. 
22 puslapiu .....................................lOo

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. 25©

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku-

Dvi istorijos apie Auka j ptybe gymimo mumisie Dievo muso 
Stebuklas kuczios nakti. [ jame atsigymimo; Metai Svarbiausių 

15c j atsitikimu; Nusiminimas seno jauni-* 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu............. 25«|

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .............................................. 150

No. 173 Tris istorijos, apie Talmui 
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz-< 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15ci 

No. 175 Pasiskaitimo knygelėj
I5C | Kuczios* Žemaites, vaizdelis; Gudra^

No. 151 Penkios istorijos apie Vai- I Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
GxcXKs (su paveikslais); Kanrieczxp Aimana- • 

Jonukas vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu* 
rtai;
Preke

tas Sz’nlpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis <.,--------
karalium. 61 puslapiu ..................15c

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
60 puslapiu ................................. 15c

Keletą Juoku ir Paveikslo^
..............................................15«

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.



(Tasa)

— Ka-gi tamsta matai? — 
pradėjo ant galo jos klausti.

— Velnią!— persižegnojus 
drebėdama isz ta re Skerdžiu
viene.

— Kur tas nelabasis —vel
nias? — nekurie paklausė.

— Kada ?
— Koki nelabasi?
—- Sztai va kaip atsitiko— 

pradėjo drebėdama pusbalsiai 
apsakinėti senute-asz einu per- 
kluona, jau keliu vartus in dar
žine ir žiuriau, kad ant tvarto 
stoge... piktasis... Velnias... 
Nelabasis..! Visiszkai toks 
pat, kaip yra iszmaliavota baž- 
nyczioje ant abrozo. Numirė 
man net blusos... szaltas pra
kaitas isz iszgasczio .man ant 
kaktos pasirodė... Dieve, su
simylėk ant manes!... Kai]) 
pamaeziau “ji,” nei man bėg
ti, nei stovėt. Bet Dievas greit 
ant manos susimylėjo ir atsiun
tė isz dangaus Dvasia Szv. Asz 
pradėjau kalbėt poterius, nusi- 
kalbinau nuo kaklo ražaneziu, 
kaip .pradėsiu žegnot juo vel
nią, melsties-velnias strikt! 
nuo stogo, tartum, ir žemes 
nepriliete. Mat pikta dvasia. 
Visas juodas ragai riesti, ausys 
staezios, tarp kojų ilga vuode
ga, o akys, kaip žaryjos. Po 
tam šmukšt!—ir iidindo in 
tvartu, kur ant nakties suvaro
mas ožkas. Kaip tik jis in 
tvartu, asz tuoj szaukdama be
gan prie jusu. Eikite pasiėmė 
szventinto vandenio ir krapy
la iszvaryti ji isz ten; juk jis 
gali nukarpyti ožkoms nuo' 
strėnų ir galvos plaukus; ar 
jus nežinote, kad toki plaukai 
velnui reikalingi?

— Vyrai, ka darysime? —- 
vienas kito klausinėjo.

— ' Ar dar ka? — atsiszau- 
ke muzikantas — pasiimt kuo
lus, lazdas, botagus ir muszti 
velnią, užsidarius tvarte.

— Kaip tu ji pamatysi? — 
tarė Jonukas, — juk velnias, 
jei jam reikia, pavirsta in ko
kia skiedrele, vabalėli, arba in 
koki menka daikta ir tu jo ne
pažinsi.

— Asz žinau, kaip tai pa
daryti: peržegnok ir tuo pama
tysi velnią — sake muzikan
tas.

— Eikime! eikime! — drą
siai kone visas pulkas szauke.

Neilgai trukus beveik visi 
susitarė nuėjo in daržine, aps
tojo tvarta su pagaliais, kuo
lais, o muzikantas uždare du
ris ir užkiszo skylute. Po tam 
iszsiemes kriedos szmoteli, pa- 
rasze ant adverijos keletą kry-

Laimėjo Teniso
Loszima

— Atidarykite duris, tur
būt jau velnio nėra. Gaidys su
giedojo — jau dvylikta, o po 
dvyliktai pikta dvasia neturi 
ant žmogaus jokios galybes ir

— Tai stebuklai—tarė Ma
žulis — kad mes tai]) 
iszsigelbejome nuo 
melskitės dar karszcziaii. Vel
nio tuoj nebus tuojaus pergalė
sime pikta dvasia.

Atkalbėjus ražaneziu, įd- 
skaiezius keleta^Iitaniju ir kitu 
maldų, sugiedojo gaidžiai. Dar

Szitos teniso loszykes, ana 
diena losze Haverford, Pa. 
Aukszcziau stovi Amerikos 
geriause loszyke Alice Mar
ble ir Mary Hardwick isz An
glijos. Loszimas atsibuvo 
ant naudos pardavinėjimo 

Kariszku Bonu.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Jaunas Vokiszkas
Kareivis

tai pasimeldus,

Visi nutilo kai]) žeme ir lau- 
>, kas bus; kiekvienas isztem-

peš akis
‘ ‘ V yskupas. ” “V yskupas 7 pa
ėmęs vienon rankon lempuke, 
kiton ražaneziu ir krapyla, 
priėjo prie duriu ir pradėjo pa
mažėl i daryti.

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

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

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

nr VISOS TRYS OKp
KNYGUTES 

•’SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

žiuku, kad velnias kartais ne- 
iszmusztu.

Kiekvienas kalbėjo poterius, 
žegnojo duris: vis, kad velnias 
iieiszspruktu. Nemažai laiko 
pastovėjo, pasimeldė prie du- : 
riu ir pamate, kad.niekas ne- 
iszeina, vienas patarė’ duoti 
žinia “Vyskupui.”

Visas Alksnynu sodžius (ta
me sodžiui taip atsitiko) va
dino “Vyskupu” viena dievo
baiminga gaspadoriu . Povilą 
Mažuli. Būdavo, jai kartais ■ 
kunigas atvažiuos pas ligoni, 
ar taip su kitais reikalais, tai 
jis, kaip sakydavo jo kaimynai 
kaip szuva ir sukinasi apie ku- . 
niga. Jai atsitikdavo kas “ne- 1 
geras” kaime, tai jau žiūrėk 
ir klebonas žino ir kalba nede- . 
lioj Alksiiynieczius per pamok
slą už paleistuvyste, už gir
tuoklyste, o labiausia tekdavo 
už vakaruszkas. Žodžiu sakant ■ 
niekur be “Vyskupo” neapsi
eidavo, jis visur buvo kvie- 
cziamas; ir ražaneziaus giedo
ti, ir ant kriksztynu, ant ves
tuvių ir laidotuvių, ir ant kitu 
visokiu pramogėlių.

Taip ir ežia neapsiejo be jo.
Du vaikinus nusiuntė pas ji. 

Jie nubėgo pakele ji isz lovos 
ir jam papasakojo, kas atsiti
ko. Jis tuo užsivilko, apsitaiso 
pasiėmė “Szaltineli,” žvake ir 
iszbego pas juos vyti velnią. 
Atėjės prie tvarto, kuriame bu
vo velnias, jis liepe tuojaus 
atneszti žarijų, smilkalo, ir 
szventinto vandenio. Kai]) be 
matai, viskas tuojaus buvo pri
statyta.

— Klaupkite dabar visi!— 
suszuko “Vyskupas,” pats 
klaupdamas.

Jis atidengė Visu Szventu 
litanija ir pradėjo, kaip tik ga
lima iszrekti, skaityti, muzi
kantai, kaipo seniausiam isz 
viso susirinkimo vyrui, liepe 
rūkyti smilkalą prie tvarto du
riu. '

Visi mokiesi nuo szirdies; 
ypacz stopiai darbavosi mu
zikantas: jis berūkydamas isz- 
verte ant sziaudu žarijas ir 
kaip tik nepadaro gaisro. Pra
dėjus sziaudamas rūkti, visi 
mete szalin melsties, skubinosi 
kuogreieziausiai užgesinti ilg
ui kas jiems ir pasiseko, nes 
ežia pat buvo daug vandenio 
ir žmonių.,

sios ir nustojo dūsuoti.
— Dar yra!! — suriko ne

savu balsu Povylas Mažulis, su 
juo kartu ir Skerdžiuviene ku
ri vis su juo stovėjo.

Vienas 
glauisties 
in antra 
turn, klausdamas, kas bus? 
antras jam tartum 
vo; baisu, bus bloga!

Ilgai dar jie meldėsi ir gal
vojo, .kai]) iszvyti isz tvarto 
pikta dvasia, bet nieko negalė
jo padaryti. Pagaliaus dasi- 
protejo kas reikia daryti vie
nas “Vyskupas.” Jis su galva 
palingavo pamislijo ir tarė:

— Žinote ka? Mes vieni 
ežia nieko nepadarysime: kin
kykite arklius ir važiuokite 
kunigo parvežti; jis geriau ži
no, kas padaryti: tik vežkite 
kamendoriu: jis toks pamoks
lininkas ir prie Dievo: kaip 
jis sako pamokslus, visos bo
bos verkia. Jis tai vi^ka pada
rys. Tik gink Dieve, nieko ne
sakykite apie tai klebonui: jis 
kitoks žmogus. Jeigu kas jam 
nepatiks, tuoj iszlojos tave ir 
kaip kad dar ir su lazda ap- 
dailys. Labiausia jis nekenezia, 
jai jam kas kalba apie vaidini- 
mois. Visi sut iko.

Sutaisė nakezia vežimą, pa- 
kinkė patamsei arklius ir isz- 
važiavo.

Parvežti kunigą nuleido 
sziaucziu, nes jis turėjo labai 
gera liežuvi.

prie kito pradėjo 
isz baimes ir vienas 

rejo, tar- 
O

atsakyda-

lengvai Į 
gaisro;

Szitas vaikas yra Vokietu
kas, paimtas in nelaisve laike 
muszio per Anglikus, Cher- 
tourge, Francijoj, kuris vos 
16 metu, bet užsikietejas ka
reivis kaip ir seniauses ka- 
reis, ir supranta gerai karisz- 

ka mokslą.

Likusieji taippat meldėsi 
ir ilgai meldėsi, bet kaip vel
nias isz tvarto ne eina taip nei
na.

Keletą kartu jie pasimeldė 
atidarydavo duris ii; vis,maty
davo ji ten bestovint su ragais 
ir ilga vuodega.

Gerai praauszus atvažiavo 
kamendorius. Buvo tai didelio 
ilgio, auksz.tas žmogus, juod- I
bruvys, iszblyszkes, nekalbus, 
vaikaruszku ir kitu susirinkimu 
didelis prieszas, bet žmogus 
mylimas ir godojamas kunigė
lis. Aut kiemo užvažiavęs isz- 
lipo isz vežimo ir padavęs kiek
vienam pabueziuot ranka, pra
dėjo klausinėti, kokia su jais 
atsitiko nelaime.

— Sugrieszijom mes priesz 
Dieva-tare ‘ ‘Vyskupas ’ ’— ap
lanke mus pikta dvasia, visas 
svietas baigia eiti in pragaru. 
Matyt jau artinasi sūdo diena, 
jau pradėjo sviete kankyt pra
garo esybes. O mes kalti su-

— Sakyk greicziau, kas at
sitiko? nekantriai pertrauke 
ji kunigas.

— Asz viską gerai žinau — 
priėjusi tarė Skerdžiuviene — 
isz viską macziau tėveliui vis-

ka S kerdžių vie- 
Paskui kunigas 
tvarto, atidarė

Jiems visems bežiūrint senis 
tarnas iszsivede oži prisiriszes 
už ragu...

-- GALAS-- -

Ba ne virt, duona kept ne 
moka, 

Guma kramto, per naktis 
szdka.

Dabar jau ne vos senesnes,
Kaip, rodos niokytesnes, 

Velkasi in didelius miestus, 
Pasirupyt uždarbius geresnius, 

Bet kokius darbus?
Tik terszia teveliu vardus, 

Nuo tokiu uždarbiu.
Eina greitai po velniu!

Duona Ir Vanduo

BALTRUVIENE

BUY
UNITED

, STATES
SAVINGS

VBoNDS

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

Bondus ir Markes.

Adresus Gyvenimo
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 greicziau ju- 
su paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus. 
Acziu visiems.

Karta ledai išzmusze vieno 
kaimo javus. Nebuvo ko val
gyti. Petrulis nuėjo in kita 
kaima praszyti duonos. Anta
nėlis, turtingiausio jo ūkininko 
sūnūs, sėdėjo pas namus, val
gydamas. duono su sviestu.

— Duokie man nors gabalė
li duonos, nes badas baisiai 
kankina — nedrąsiai paprasze 
Petrulis.

Bet Antanėlis piktai tarė:
— Eilkie sau toliau, man pa

ežiam norisi valgyti!
Po to atsitikimo perejo koks 

metas laiko. Antanėlis ganė 
okkas, kuriu viena karta eme ir 
prapuolė. Ilgai vaikinas vaik- 
szcziojo bejeszkodamas bet vel
tui. Tuo tarpu saule taip kepi
no, kad prakaitas byro, lyg isz 
rieczio vanduo. Antanėlis la
bai užsimanė gerti, o vandens 
niekur ne laszelio.

Sztai pagaliaus užėjo Anta
nėlis Petruti, kuris beganyda
mas turėjo su savim asuoteli 
szaltinio vandens.

— Duokie man nors kelis 
laszus vandens, nes baisiai 
troksztu, staeziai mirsztu sau
les kepinamas — eme maldauti 
Antanėlis.

Bet piemenukas atsake:
— Eik sau toliau, asz pats 

noriu gerti.
Tada Antanėlis atsiminė, 

kaip kada-tai tokiais paežiais 
žodžiais tume nuo saves Petru
li, kai tasai paprasze duonos.

Pabyre vaikeliui isz akiu asz- 
aros, ipaeme Petruti už kaklo ir 
prasize dovanoti. Petruczio 
szirdis tuoj suminksztejo, pri
glaudę jis Antanėli in savo, pa- 
bueziavo, pagirdė szaltu tyru 
vandenei u, padėjo sujeszkoti 
ožkos ir palydėjo namo.

Atsisveikindamas' su savo 
prieteliu Antanėlis tarė:

— Dievulis geriausias tėvu 
tau atlygina, Petruti, asz tavęs 
niekados negalėsiu užmirszti.

1STORIJE apie Gregorius
-----------------  Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25<t ::
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

Erieje bobos baisiai neszvarios,
Ir didelai nevalos, 

O jau kaip vasara,
Tai blakių vra gana,- v; .» Mat lovų neapžiuri,

Ba sako laiko neturi, 
Ant kojų sėti ropes gali, 

Mat, laiko nuprausti ne turi, 
Kiek tie vyrai vargo turi,

Su blakėm vajavoje, 
Kieke ir bobeles kolioje, * 

Grincziosia smarves neiszpa- 
• saikytds.

Ne szluotos ir ne iszvedytos.
Nemazgotos aslos, 

O ir nesiprausė paczios, , 
Tegul, tegul, ’kaip in ten 

atpiszkesiu, 
Tai paredka padarysiu.

* * *
Ana diena in bažnyczia nuėjau, 

Szirdeles, ka asz ten pama- 
cziau,

Visos mergužėles turėjo ran
koves pasiraitoja, 

Rodos kad mazgini mazgojo.
Rūteles, o tos rankos, 

Ne vienokios; 
Vienos storos, 

Kitos kaip alavelis plonos, 
Vienos baltos, 
Kitos juodos.

Nekuriu gražuli numazgotos, 
Kitos murinos ir aipsnargluo- 

tos, 
Vienos už alkuniu szmotas 

teszlos, 
Turbut nuo minkimo duonos.

O daugelis už alkuniu, 
Buvo ne mažai purvu. 
Macziau ir net tokias, 

Ka turėjo užsimaukia szilkines 
panczia'kas,

Mat, trumpas pirsztines prie ju 
prisiuvo,

Tai rodos ilgos pirsztines buvo. 
Ant visiko yra spasabai, 

Bile gražai, — bile gerai.
Ne viena motina, 
Džiaugėsi gana, 

Kad josios dukrele,
Kaip dvarine panele, 

Palauk, tu vargsze motina, 
Da turėsi vargu gana, 

Jeigu dukrelei tiek valios 
duosi, 

Puikei ja rėdysi, 
Ant senatvės varga turėsi. 
Jau dabar tokios dukreles, 
Sarmatinasi savo mameles, 

Ba jeigu in miestą eina, 
Tai szale savo mamos ne eina. 
Liepe motinai, kad užpakali- 

je pasiliktu,
Ba laikais koki szpicliu 

patiktu,
Tai dukrele apkaistu, 

Nuo sarmatos apraustu.
O jus pusgalves, 

Szlapnoses,
Ko sulauksite, • 

Jeigu taip kvailosite?
Vaikinai nuo jus szalinasi, 

Kaip pavietres bijosi, 
O jeigu ir su katra apsipą- 

cziuotu, 
Tai varga dideli turėtu,

Italai Pasinaudoję Isz 
Kares

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
— O—

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranašzystes pildosi.

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

PŪKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,. . . 50c

SAULE PUBLISHING CO 
Mahanoy City, Pa-

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Pakol ji įpasakojo, kaip vel
nias pateko tvariau, tuo tar
ini ėjo per kaima Puspilviu 
dvaro sargas klausinėdamas 
ožio. Mat jam beganant pra
puolė ožys ir ponas iszvare ji 
sujeszkoti. Pamatęs daugybe 
žmonių nuėjo pas juos ir su- 
atyda klausė, 
ne pasakojo, 
priejas prie 
duris.

— O-gi va kur mano ožys 
suriko apsidžiaugęs sargas, 
nes jis jo jau treezia diena 
jcszkojo.

— Koks tau ožys? Matai 
<ad velnias! —kažinkas jam 
atsiliepė isz būrio.

— Ar jus jau dukstate? 
Koks ežia jums velnias?

— Kaip ne velnias, mat 
velnias! — priesztaravo Sker
džiuviene — boba.

— Isztikro ožys! —suszuko 
ruseziai kunigas. —Koki jus 
tamsuoliai! Sakysi velnias 
jums ežia tai]) ir pasirodys..

— xGal velnias in oži pavir
to —tarė Povilas Mažulis.

— Mat, kad in oži — kas- 
žinkas atsiliepe — peržegnok 
gal atsivers. •

— Ne kitaip, kaip in oži

* f

i 

i
I s t *
* 
«
* $*

_ ■ ***»**>»***»»**»)

arba pradžia
SKAITYMO

Įi
.. .ir...

R A S Z Y M O

64 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, 10c.

kurieItaliszki artistai, 
sziadien neturi darbo, ėmėsi 
ant budo iszmaliavoti Ame- r

rikoniszkams lekioto jams vi
sokius paveikslus ant juju 
drapanų, kaip tai ant pa

veikslo matome.

* SAULE”
Pirkie U. S. Bonus Sziadien! S

pavirto, — tvirtino Skerdžiu
viene — szerk jam per nugara 
ražanczium!.......

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

Neužmirszkite Guodotini Slcai- Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.
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Sužeisti Amerikonai Siuncziami Namo Sugryžta Adgal Namo Abudu Geri Melagiai

1 — Subatoje pripuola Szv. 
Marijos Magdalenos.

— Juozas Kerszickis, Pre
zidentas Anglekasiu Unijos 
Distrikte Nr. 9, iszsiunte atsi- 
szaukimus in visu lokalu Uni
jos, kad sugryžtu in savo dar
bus, nes straikas yra neužtvir
tintas per virszininkus ir prie- 
szinasi Ikariszkiems tikslams, 
o jeigu turi kokius nesuprati
mus tai tegul kreipėsi papras
tu budu in Unijos Virszininkus' 
ant sutaikimo. Jeigu to nepa-( 
darys, tai Valdžia in tai insi-l 
kisz ir privers juos prie sugry- 
žimo dirbti.

— 'Ketverge 7 vai., ryta, se
kanti 35 vyrukai iszvažavo in 
Allentown, Pa. kurie bus pri
imti in kariszka tarnysta.
Mahanoy City

Joseph Wellington, Alexan
der J. Szerwinski, Ronald E. 
Maurey, William R. Terrill, 
Louis J. Picciano, John J. 
Bross, Cyril Hasara, Alphon- 
sus J. Marsineavage, Joseph P. 
Agurkis, Paul Klimowitch, Ed. 
M. Strasavage, John J. Lauk, 
Ivor D. Rhoades, Peter J. Ba
saitis. i
New Boston

Edward L. Brylewski.
Morea

Michael F. Dunsavage, Theo
dore Mellon.
Maple Hill

Thomas R. Campbell.
Barnesville

John Mlynek, Calvin S. Gar
ber, Norman J. Rang, Walter
M. Fox.
Bowmans

Joseph C. Sapiega.
Park Place

Elder AV. J. Klingerman.
Yatesville

Joseph L. Doran.
Middleport

Andrew Susylo, Samuel Su- 
sarchick.
Silver Creek

Edward J. Zugzda.
New Philadelphia

Charles J. 0verka, James I.
Cumbola
'Joseph T. Kochol, Anthony 

Mack.
J. Gražulis.
Kaska

Albert J. Sviderskis. , 
Baltimore, Md.

Charles Harvilicz.
— Gerai žinomas del dau

gelio Vasil Karczmarczyk isz 
miesto, ■‘badai likos užmusztas 
muszijoe Francijoj. Yra tai 
brolis Mikolo Karczmarczyko 
kuris laiko aptieka ant W. Cen
tre ulyežios, o tėvas Jonas gy
vena ant East Pine ulyczios.

— Juozas Kara.szauskas,18
N. Linden ulyczios, likos nu
vežtas in Geisingerio ligonbute

Amerikoniszki kareiviai kurie likos sužeisti laike muszio Normandijoj, Francijoj yra 
siuncziami namo per eroplanus ir patalpinti ligonbutuosia. Eroplanai atlėkdami ant Mi
tchel Field, New Yorka, su sužeistais, kuriuos tuojaus nuveža in ligonbutes ant gydymo.

Sėdi saliune prie stalelio 
Amerikonas su Angliku, ir 
sznekasi:

Anglikas: — Ar žinai, ka
da asz buvau Afrike, pažino
jau Murina, kuris buvo taip 
juodas, kad reikėjo užžiebti 
degtuką, idant ji, kad galėtu 
matyt.

Amerikonas: — Tai nieko, 
asz pažinojau žmogų kuris 
buvo taip kudas, kad turėjo 
du kart ineiti in kambarį, 
idant ji galima butu pama
tyt!.. .

Pirkite Apgynimo Czedimmo
Bondus ir Markes.

tas koloms garbėms, sugryžo 
namo isz Francijos atlankyti 
savo motinėlė Helena Valentie
ne, 227 N. Main uly. Pulkau
ninkas Valentą radosi tarnys- 
toje užrubezije devynis mene
sius ir dalyvavo užklupime ant 
Vokietijos 30 kartu eroplano-

Saint Clair, Pa. — Veronika 
Tamkevicziene, aplaike tele
grama nuo valdžios, buk josios 
sūnūs Leonardas, 19 metu am
žiaus, likos užmusztas laike 
muszio Francijoj Birželio 14 d. 
Yra tai treczias nelaimingas te
legramas koki aplaike nuliū
dus motina nuo kada kare pra
sidėjo. Sūnūs Albertas 27 metu 
likos paimtas in nelaisve per 
Joponus, o suims Edvardas, 20 
metu likos sužeistas Afrike ir 
likos prisiunstas namo ant gy
dimo, o ketvirtas suims Benas, 
likos paliestas isz tarnystes na
mo, po isztarnavimui kariuo
menėje asztuonis metus Pana
mos Kanale.
sarchick,

ŽYDAS TIKINTYS

Kitados labai tankai inpuo- 
linejo Totorai in musu Tėvyne 
Lietuva nuo szales Rusiu, kurie 
aipgriebinedavo miestus ir kai
mus, degino ir su lobais trauk
davo in savo szale. Atsitiko 
karta jog viena kaima labai 
pragaiszino, senus iszžude, jau
nus paėmė in nevalė, taip, jog 
gyvos duszios neliko. Kada už- 
kokio tai laiko, isz kitu kaimu 
atsilankė kaimynai ir rado tik 
viena Žydeli, kuris tarp degė
siu ipasitaisias budele gyveno 
ir tik stebuklu iszsigelbejo. 
Paklausė jo,— Kokiu budu isz- 
iszlikai?

VYRAS VELIJA 
PYPKE

Ne Kaip Pati
Detroit, M.--W. Whalen vede 

Sara, ju draugams buvo stebė
tina, kas isz to iszeis. Nes Sara 
baisei nekente tabako, o iszte- 
kejo už Williamo, kuriam pyp
ke buvo meilesne, kad nepasa
kius, už paezia.

Taigi anomis jaunomis die
nomis Williama galėjai pažin
ti isz jo pypkes kvopo per pen- 
kiasdeszimt pėdu.

Taigi, per keturiadeszim- 
trejus metus Wiliamas ir Sa
ia gyveno gražiai, dalindamies 
laime ir nepasisekimais; susi
laukė septyneto vaiku, kurie 
užaugo ir jau visi savo szeimy- 
ras tuuri. Williamas vis rūke, o 
Sara vis durnu nemego.

Williamas dabar 73 metu in- 
sitaise molinele. Molinele ne
trukus gražiai iszdege, pasida
rė rudai geltona, ir Williama 
taip- ja pamėgo, kad tankei sė
dėdavo iki 4 valandos ryto 
papsėdamas ir durnu kvapsniu 
pripildydamas visa kambarį 
kuriame jis ir Sara, dabar jau 
72 meteliu, miegojo.

To, galu gale, Sarai buvo 
jau per daug.

“Per keturiasdeszimt trejus 
metus asz vis keneziau,” pa
sakojo ji teisėjui Marschne- 
riui. “Dabar tegul jis pasiren
ka viena isz dvieju: arba pyp
ke eis- laukan, arba asz eisiu. ’ ’

Sziadien senas Williamas sė
di vienas pats savo kambarė
li ir papsi molinele. Sara gy
vena pas savo isztekejusia 
dukterį, kurios vyras, kad ne
užgautu uozves, stengiasi na
mie nerūkyti.

WASHINGTON, D.C. — Jo
seph D. Keenan, War Produc
tion Board Labor Production 
vicepirmininkas kreipėsi in A- • 
merikos karo darbininkus pa 
dvigubinti j u pastangas, kad 
atlikti bendra karo gamybos 
plana, kuris iki metu galui rei
kalauja 10 procentu daugiau 
gamybos virsz dabartines. Kal
bėdamas per Education Insti
tute prie Indiana Universiteto 

; Bloomington, Ind. penktąsias 
i metines, WPB pareigūnas pa- 
I sake, kad “Szis gamybos grei
tis iszbandys vyru ir moterų 
sielas visur’’ ir “reiks mene
sius sunkaus darbo ir visiszka 
pasiruoszima atiduoti viską, 
ka mes turime savyje geriausio 
nežiūrint visu sunkumu.’’

Mr. Keenan suteikė sekan- 
czius faktus, kaipo inrodyma 
milžiniszku kiekiu reikalingos 
amunicijos dabartiniame kare:

Praėjusiame kare, artilerijos 
vienetas buvo gaminamas 
kiekvienam 1,100 kareiviu, kai 

i tuo tarpu dabartiniam kare ar- 
! tilerinis vienetas gaminamas 
kiekvienam 46 kareiviu.

Perkelti viena apginkluota 
divizija užjurin, reikia mažiau
sia 15 liberty laivu, papildomai 

' prie laivu pergabenti pulkam. 
į Daugiau isztekliu buvo rei
kalinga vien tiktai Sziaures 
Afrikos kampanijai, negu pra

jojusiam kare buvo transpor- 
į tvota laike vis Jungtiniu Val- 
Į stybiu dalyvavimo laiko.

Palaikyti Flying Fortress 
ore yra reikalinga viena tona 
gazolino in valanda.

Komentuodamas del fakto
rių, kurie trukdo karo gamyba, 
WPB pareigūnas pasmerkė 
aukszta skaieziu nelaimingu 
atsitikimu pramonėje, kas 
smarkiai mažina darbo isztek-

Kada Vokiecziai likos iszvrytį įsz Italijos, szimtai pabė
gėliu pradėjo sugryžti in savo pastoges su tuom ka galėjo 
iszgialbet. Sukrovė savo locnasteS) trauke ant vežimėliu 
panaudodami vaikus ir moteres traukti baisės sunkenybes.

Apsvarsto Pinigiszka Padėjimą Po Karei

Valdžios Sekretorius Henry Morgenthau, Jr., turėjo po
sėdi Washington, D. C., su bankieriais ir biznieriais, kas ki- 

szasi apie pinigiszko padėjimo kada pasibaigs kare.

Vaikai Mokinasi Geležinkeliu Varinio

Isz priežasties trumpa darbininku ant geležinkeliu, szia
dien mokinasi ta darba vaikai 17 ir 18 metu. Mokslas trau-

in Danville ant gydymo.
— Panedeli pripuola Szv. 

Ignaco Loalo; Utarninke Szv. 
Jokūbo apasztalo; Seredoje 
Szv. Onos.

SHENANDOAH, PA.

f Jurgis Skrupskis, 71 me
tu amžiaus, mirė Subatoje 10 
vai., vakare pas Ona O’Panel, 
Pattersonville, arti czionais. 
Velionis gimė Lietuvoje pribū
damas in Ameerika jaunu vy
ruku ir užsiėmė ukysta. Paliko 
sesere M. Raulinaitiene. Lai
dotuves atsibuvo Seredos ryta 
10 vai., per graboriu Sakovski.

—• Pulkauninkas Clarence 
yalenta, kuris likos apdovano-

i

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

— Ba asz ture jei dideli ti
kėjimai— atsake Žydelis,— ir 
tam tikėjimas mane iszgane!. .

—■ Kaip tai? Tu turėjai ti
kėjimą būdamas Žydu, o tie ki- 
t i ne ? I Kaip gal but ? I...

—■ Nu! — taip buvo: Kaip 
pradėjo sau szneket, jog Toto
rai ateis, tai asz tuojaus inti'ke- 
jau ir leidausi in gires, o tie ki
ti ne tikėjo ir likos kamie pa
kol Totorai neužėjo, — Nu! — 
ir tikėjimas iszgelbejo!...

Daktaras: — Ar emei ta- 
mista tąsęs gyduoles, ka asz 
užrasziau?

Ligonis: — Ne, daktare.
Daktaras: — Del ko?
Ligonis: — Ba da noriu 

būti gyvas.

L

Nužudė Motere;
Sudegino Pecziuje

VANCUVER, B.C. — James 
Lihung, Kinczikas, turėdamas 
dinsta kukoriaus vienoje szei-j 
mynoje, nužudė gaspadine na
mo su krėslu. Priežastis žudins- 
tos buvo ta, kad Lihung neisz- 
kepe gerai mesa už ka likos pa
bartas. Po nužudinimui nuvil
ko savo auka in skiepą, su
pjaustė ant szmoteliu ir sudegi
no pecziuje. Nesudegusius kau
lus banku ir kojų paslėpė ka
mine. Vyras nužudytos mote
res sugryžes isz tolimos kelio
nes, isztirinejo žudinsta ir 
Kinczikas prisipažino prie vis
ko.

liūs. “Sužalojimais nustojama
5 kartus daugiau darbo valan
dų, negu laike streiku,’’ jis pa
reiškė, ir apskaičiavo, kad 
“iszlyginus nesanitarines ir 
nesaugias sanlygas karo pra
monėje’’ maždaug 900,000 dar
bininku armija prisidėtu in 
pramones eiles. Jis pabrėžė, 
kad pagerinimai sveikatos ir 
saugumo sąlygų taip pat “tu
rėtu didžiulio efekto sumaži
nimui darbo apleidimo ir kitu 
priežaseziu, kurios trukdo dar
bo produktinguma.”

Daugiau moterų turi būti 
intrauktos in karo produkcija, 
Mr. Keenan pasakė, tose vieto
se, kur kitu darbininku nėra. 
“Tokiais atvejais, mes turime 
būti tikri, kad atitinkamos san-

kesi per 20 dienas; puse dienos praleidineje mokykloje, o 
puse dienos ant geležinkelio.

lygos bus sudaromos vaiku! 
priežiūrai, ir kad krautuvių! 
valandos taip sutvarkytos, kad 
normalus dirbaneziuju moterų' 
gyvenimas butu kiek galimai į 
mažiau trukdomas.’’ Jis dar 
pridėjo, kad WPB Office of 
Labor Production sztabo na
riai, lygiai kaip ir kitos vy
riausybes agentūros, yra pa- 
siruoszusios padėti iszristi to
kias problemas.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

Utarninkas, Liepo - July 
25 d., 1944 bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole- 

1 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.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

ISTORIJEapie na isz mar 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15d.

EEžr' “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose. $5 kitose Vieszpatystesa.

Giesmių Knyga Arba
Kanticzkos, $2.00

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Žinojo Jaja
— Del Dievo, in pagial- 

ba! Tamistos uoszia užklu
po pasiutęs szuo!...

— Gerai tam bestijai, te
gul su mano uoszia neužsi- 
duoda.


