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Isz Amerikos
—... » ■ —

28 Lekiotojai Užmuszti 
t Nelaimėje

ATKINSON, NEBE. — Di- 
delis transportinis eroplanas 
kuris leke isz Nebraskos in S. 
Dakotos eroplanu stoti, susi
daužė isz nežinomos priežas
ties ir 28 lekiotojai žuvo. Le
kioto jus surinko artimi ūkinin
kai. Visi leke ant tolimesnio 
mokslo in taja stoti bet nepa- 
sieke savo tyksle.

Straikieriai Sugryžo
Prie Savo Darbo

PHILADELPHIA, PA. — 
Kone visi straikieriai ant gele
žinkeliu ir bosu prie Phila., 
Transp. Co., sugryžo prie savo 
darbo. Apie 5,000 kareiviu 
užėmė vietas stralkierių. Val
džia apgarsino, jeigu straikie
riai nesugryž prie darbo, tai ne
teks savo darbo ir bus trauko
mi prie tarnystes. Vadai strai- 
kieriu likos aresztavoti už isz- 
szaukima straiko.

Gyvena 18 Metu Su 
Kulka Galvoje

CLEVELAND, O. — Per 18 
metu Juozas Celikovicz, ne- 
szioje kulka galvoje, bet guli 
ligonbuteje be vaidinimo ir ne
gali kalbetie. Jaunas vyrukas 
turėjo jau daugeli operacijų, 
bet nieko nepagialbejo.. Dak
tarai mana padaryti jam viena 
operacija ir jeigu tas nepri- 
gialbes, tai ji paliks ant Dievo 
loskos.

Juozas 18 metu adgal su sa
vo draugu rado sena užrudyju
si revolveri manydamas kad ji
sai yra tuszezias, atkiszes in 
Juozą, paklibino vamždi, re
volveris iszszove, o kulka ga
vosi in Juozo smegenis, kur da 
sziadien randasi.

-----------□-----------

Straikas Už Praszalinta 
Mergina Nuo Darbo

SIDNEY, AUSTRALIJA.— 
Už tai, kad likos praszalinta 
mergina nuo darbo pas mesi 
ninka, 2,500 darbininku iszejo 
ant straiko, nesugryž prie dar
bo pakol mėsininkas ja nepri
ims adgal prie darbo. In kėlės 
dienas straikas prasiplatino in 
13 anglinu kasyklų po visa 
aplinkine. Ministeris Martin 
paliepė darbininkams sugryž- 
prie darbu.
( i ---------------*----------------

Kone 2,000 Amerikoniszku 
eroplanu užklupo ant Vokieti
jos ir daugeli vietų bombarda
vo. Miestas Hanover nukentė
jo daug, nes likos bombarduo
tos dirbtuves, amunicijos sto
tes ir geležinkeliai.

merikona Neduoda Vokiecziams Ramybe

Carentane, Normandijoj, Amerikonai smarkai plaka 
Vokieczius diena ir nakti. Amerikonai naudoje naujo bu
do armotos kuriuos szaudo toliaus ne kaip isz paprastos 
armotos.

Motina Krito Negyva 
Ant Grabo Savo Sūnaus

ROCHESTER, N. Y. — Pra- 
eita sanvaite, kokia tai nežino
ma motere nužudino Albert 
Moller. Kada jo kuna adgabe- 
no name, draugai nenorėjo su- 
rupint jo sena motina, buk jo
sios sūnūs likos nužudytas, tik
tai apreiszke, buk jisai mirė po 
operacijai.

Motina puolė ant grabo sū
naus szaukdama: “Mano my
limas sūneli, geriau kad tu ma
ne raudotumei ir pirma mane 
palaidotume! ne kaip asz tave. 
O kad tai Dievas butu suredas. 
kad asz butau pirma mirus. 
Mano sūneli, eisu drauge su ta
vim drauge.’’ Po tuju žodžiu 
nelaiminga motina krito ant 
grabo negyva, nes szirdis jo
sios truko isz didelio gailes- 
czio. Abudu palaidoje vienam 
kape.

Motere Nužudė Du 
Vvrus •f

DUPONT, IND. — Nesenei 
atsibuvo czionais žudinsta 
dvieju žmonių automobiliu j e, 
bet j u kunus palicija negalėjo 
surasti ir nežine kur juosius 
nužudė.
palicijos aplaike laiszka isz 
Los Angeles, Calif., nuo vyro 
moteres, kuri žudinsta papilde, 
kurioje jisai raszo: “Važiavo
me keturiais automobilium, o 
mano pati paliepė man nužudy
ti tuos vyrus bet neturėjau ant! 
tiek drąsos. Tada ji paėmė re- 
rovlveri isz mano rankos, szove 
in abudu vyrus inmete j u ku
nus in upe. Man paliepė tylėt, 
nes kitaip ir man padarys gala. 
Toji motere turėjo du gyvus 
vyrus, bet man apie tai nepra- 
nesze, kada su ja apsivedžiau. 
Pakol palicija ja neuždarys ka
lėjime, tai asz neturėsiu ramy
bes, nes josios bijau kad man 
padarys mirti. ’ ’
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Sztai ana diena vadas į thard,

Vagis Puikai Užmokėjo 
Už -Pavogtas Visztas

WILKES-BARRE, PA. — 
Vagis, kuris atlankė visztiny- 
czia ūkininko Beno Willson, 
artimoje czionais, paliko jam 
apie 4 dolerius už kožna pavog
ta viszta. Kada Beno motere 
nusidavė isz ryto in visztiny- 
czia patemino kad daugeli visz- 
tu dingo, bet ant žemes gulėjo 
maszna su 400 dolerais bum- 
aszkomis. Szimtas visztu pa
vogta, bet ūkininkas visai 
tuom nesirūpina, nes už kožna 
pavogta visztelia gerai jam at
lygino.

Ant rytojaus atėjo du vyrai 
nevos pirkti visztu, bet dau
giausia temino ant žemes, ro
dos ka tokio jeszkodami. Ūki
ninkas dasiprato ko jie jesko, 
bet nieko neiszaiszkino, o nepa- 
žinstami neturėjo drąsos klau
sti ar ka nesurado.

Nutrucino Savo Penkis 
Vyrus Idant Aplaikyt

Posmertinia

LOS ANGELES, CALIF. — 
Nutrucinus savo penkis vyrus 
per arszenika, Mrs. Lydia Sou- 

turinti tik 28 metus am
žiaus, likos suimta Honolulu j e 
per tenaitine palicija ir atga
benta adgal in Amerika. Mote
re pabėgo isz Lebanon, Misou- 
ri, in Hava j a.

Tikslas tuju žudinszcziu bu
vo aplaikymas posmertines po 
kožnam vyrui. Southardiene 
susipažinus su kokiu vyru ku
ris buvo gerai užasekuravojas 
savo gyvastį, po tam ji nutru- 
cindavo ir tokiu budu paėmė 
apie 50 tukstaneziu doleriu už 
kailus nutrucintu vyru.

KARE

NAUJA SKERDYNE

Nekaltu Žmonių Per 
Vokieczius

RYMAS, ITALIJA.— Ame- 
rikonai kurie paėmė miesteli 
San Miniato, apsakineje, buk| 
jame surado 140 užmusztuju 
ir 200 sužeistųjų, kurie pasiliko 
aukomis barbariszku Vokie
cziu. Kada Amerikonai pra
dėjo užklupinete ant tojo mies
telio, Vokiecziai suvarė visus 
gyventojus in bažnyczia saky
dami, buk tenais bus jiems sau- 
giause, nes Amerikonai neszau- 
do in bažnyežias.

Kada suvarė visus žmonis in 
viduri bažnyczios, truko pade 
ta tenais bomba, kuria Vokie
cziai paslepi. Kada žmonis 
norėjo pabeti laukan, Vokie
cziai pastate dideli tanka prie 
bažnyczios duriu, paleisdami 
kelis szuvius in iszbaidytus 
žmonis, tarp kuriu radosi mo
teres su mažais vaikais.

Vokiecziai taipgi turėjo pa
slėpta kėlės bombas po alto
rium ir kada žmonis prisiarti
no tyksle atsiklaupti ir 
melsti Dievo pagialbos, tosios 
bombos truko sudraskydamos 
klupuojencziu žmonių.

Alijentai paėmė Italiszka 
miestą Florencija, isz kurio ko
ne visiszkai iszgujo Vokieczius 
su didėlėms bledems. Berlynas 
taipgi likos smarkiai bombar
duotas su didėlėms bledems.

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

Požeminai Pasi- keleliai PradėjoRe voliucij a1

Uzmuszdami Daugeli Virszi- 
ninku; Amerikonai Paskandi
no 11 Japoniszku Laivu; Kare 

Randasi Tik 600 Myliu 
Nuo Japonijos

*
Rusai pame Drohobycz, Len

kijoj, kur randasi dideli aliej
aus szuliniai, kurie pristatinėjo1 
Vokiecziams aliejų.

Hitleris Žudina Savo 
Aficierius Ir Generolus

LONDON. — Hitleris būda
mas baimėje kad jam ant tik
rųjų nepadarys galo ir kad ap
sisaugoti nuo tolimesniu užsi- 
keisjimu ant jo gyvasties, pra
dėjo szauti savo virszininkus ir 
kelis generolus kurie eme daly- 
vas suokalbyje ant jo gyvas
ties. Nekurie matydami pavo
ju savo gyvastį, pabėgo ir pri
stojo prie Rusu kariuomenes. 
Lyg sziam likui jau suszaudyta 
26 pulkanininkai už dalyvavi 
ma tame suokalbyje.

Valgo Kaip Kokiam Hotelije

Szitie ambulansinai dreiverai Buromje, Indijoj, valgo 
pietus ant geležinkelio vagono, rodos, kad jie randasi dide
liam hotelije New Yorke. Szitie vyriukai važiuoje paskui 
savo draugus kur jie nebutu, pristatyt jiems pagialba lai
ke ligos ir sužeidimu.

LONDON. — Slapti daneszimai skelbia, 
Vokiecziai niegaledami ilgiaus nukensti pri
spaudimu, pradėjo slaptai revoliucija dauge- 
liuosia vietuosia, nuszaudami virszininku ir af- 
icerius, o kaip kur p.ct padegė valdiszku namu 
ir amunicijos stotes. Valdžia tuos požeminius 
patrijotus gaudo ir szaudo ant vietos.

LONDON, ANGLIJA. — Rusiszka. Ar
mija gavosi per Vistulos upe ant 20 my
liu frunto prie Varszavo ir jau randasi tik 
szimta myliu nuo Prusiszko rubežiaus prie 
Szlezinges ir 60 myliu nuo Krokavo. Lie
tuvoje Rusai paėmė apie 200 visokiu mies
teliu ir kaimeliu artimoje Kauno ir apie tiek 
prie Jeroslavo. Musziai taipgi eina prie 
Virbalio ir Vižeinu, kur Rusai szaudo in 
Vokieczius per rubežiu.

Varszave, Lenkijoj Patrijotai nepasiduo
da Vokiecziams, isz visu pusiu ir daug jau 
užmuszta. Lenkai atome nuo Vokiecziu 
svarbesnes vietas mieste ir iszkabino ant 
ju savo vėliavas. Tie narszus Patrijotai 
naudoje rankines granadas, senus karabinus 
ir bombas. Lenkai paėmė daug Vokiecziu 
in nelaisve.

Kare randasi tik 600 myliu nuo Japonijos ir 
musu Amerikonai artinasi vis areziau. Praeita 
sanvaite Amerikonai paskandino 11 Japoniszku 
laivu ir sunaikino 30 kitu, kurie yra netinkami 
daugiau ant mariu.

Vokiecziai Prispirineje
Moteres Prie Darbu

LONDON. — Sziadien Vo- 
kiszkos moteres nesza didesnes 
sunkenybes ne kaip isz prad 
žiu kares. Moteres turinezios

45 ir 50 metu dirba sunkius 
darbus, amunicijos fabrike ir 
laivu dirbtuvesia. Nekurtos ne- 
szasi net savo mažus vaikus in 
darba nes namie nėra kam juos 
prižiūrėti. Nebages yra kaip 
nevalninkes, iszbadeja ir nu
vargta neturėdamos pasilsįo.

i
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Kas Girdėt
sanvaite už 55 milijonu doleriu.

Dr. Povylaš Porenoe, direk- 
toris szeiminsžfcu veikalu 
Washingtone, apreiszke, buk 
po karei turėsime daugiau per- 
siszkyrimu ne kaip apsivedi- 
mu. Sako jisai, 
persiskyrimai 
vedusiu poru.

kad jau szimet 
padidėjo tarp

iszdavima nusNepaprasta 
prende Chicagos sudžia, nu- 
teisdamas du vagiu idant kož 
nas kas szventadieni atsilanky- 
tu per szeszis menesius m baz- 
nyczia. Tokis nusprendimas 
yra visai netinkamas, nes baž- 
nyczia ne yra priglauda in ku
ria nusiunstinetu visokius pra
sižengėlius už bausme.

. Mrs. Edna Hammonds isz 
| Detroit, Mich., aplaike persi- 
i skyrimą nuo savo vyro už tai, 
'buk jisai miltavo savo veidą, 
dailino antakius ir kvarfoavo 
veidą idant patikti kitoms mo
teris, žodžiu bezdžonkavosi ar- 
sziau už kokia panaite.

Jeigu vyrai isz panasziu 
, priežaseziu jeszkotu persisky

rimus nuo pacziuliu, tai skait- 
lis apsivedimu nupultu ant de- 

. vynesdeszimts devinto procen- 
Jto.

GENYS MARGAS
Per J.J.B.

Nesenei Kanadoje buvo per- 
kratomas akyvas teismas. Dvi 
moteres spyrėsi turėti maža 
mergaite vardu Katruke, ku
rios tvirtino, buk tai josios 
dukrele. Abi moteres gulėjo li- 
gonbuteje Ottavoje ir abidvi 
pasiliko motinoms, bet vienas 
isz kūdikiu mirė. Kožna isz ju 
tvirtino, buk likusi mergaite 
yra josios. Po ilgam teismui, 
sūdąs nusprendė, buk kūdikis 
priguli prie Mrs. Bryen isz Ot- 
tavos, ne prie Mrs. Sanderson 
isz Cliicagos, nes tuojaus po gi
mimui kūdikiai likos permai
nytais. Pagal taji sūdo nus
prendimą, maža Katrute ne
tenka didelio turto, kuris gal 
ateiteje prigulėtu prie josios, 
jeigu butu dukrele pirmutines 
moteres.

“Daugiausia yra kaltinamos 
motinos, už pabėgima isz namu 
durelių, kuriuos po tam eina 
isz keliu in pragara. ’ ’ Taip kal
ba žymus palicijaute Mrs. Ma
bie Patterson, kuri turi tris su
augusias dukreles.

“Idant dukreles užlaikyti 
namie, motinos neprivalo atim- 
te visa uždarbi dukters, bet pa
skirti jai sziek tiek nuo josios 
uždarbio ant savo pareikalavi
mu. Tėvai privalo padabint sa
vo narna tinkamai ir szvarar i- 
dant duktere nesisarmatytu 
priimti pas save savo vyrisz- 
kus pažinstamus kur galėtu 
praleisti vakarėli pasikalbėji
mu. Motina privalo su duktri- 
mis pasielginet draugiszkai, 
mandagai ir geraszirdžiai, o ne 
kaipo su nevalninkems -ir pa
stumdėlėms, o tada dukrele su 
noru pasiliks namie ir ne begs 
isz po teviszkos pastoges. Ana 
diena nuėjau in tulaurva
manės niekas nepažinojo. To
nais buvo susirinkia daug viso
kiu merginu einaneziu ant pfa- 
gariszko kelio. Viena isz j u isz- 
kelus stikleli arielkos paszauke 
in savo dranga: ‘ ‘ Lai buna gar
be del peklos - tegul ji būna 
taip linksma, kaipo yra kėlės 
vedantis in ja!”

Teisybe ka'kalba toji palicis- 
te.

kur

Ąr žinote, kad kožnas A- 
merikoniszkas gyventojas szia
dien yra vertas po 2,800 dole
riu? Tai yra kožnas vyras, mo- 
tere ir vaikas. Visas turtas Su- 
vieniituju Valstijų yra vertas 
daugiau kaip tris szimtai bili
jonu doleriu, arba pasididino 
in laika septiniu metu ant 50 
bilijonu doleriu. Todėl ant kož- 
nos galvos czionaitiniu gyven
toju pripuola po 2,800 doleriu, 
jeigu valdžia tuos pinigus isz- 
dalytu del kožno isz savo gy
ventoju.

Ponia A. Brooks, isz Brook
lyn, N. Y., raszo:— Prisiuncziu 
užmokesti užlailsrasizti ‘Saule’ 
kur as'z myliu skaityt ir turiu 
užganadima isz jos. Acziu szir- 
dingai.

Isz New Mexico, prąnesza apie 
kvaila tikiemiszka apeiga, ku
ri paeina nuo senoviszku laiku. 
Sztai kaimelije Albequazoko- 
nas Broli Svieto, apvaiksztine- 
jo savo szvente nepaprastu bil
du, o tai parengė su Nukryzia- 
vojimu, prie ko naudojo du In- 
dijonus, žinoma tokius, kurie 
jau buvo priemia krikszcziony- 
be. Tuosius Indijonus pririsze 
prie kryžių ant kuriu laike per 
ilga laika, o kada juosius nu
ėmė, buvo labai nusilpneja ir 
vos gyvi.

Tasai sztamas Broliu Svieto 
tiki in kankinima savo kūno 
bjauriausiu budu.

Tūlas musu skaitytoju mus 
klausė, kiek randasi laszu van
denio Baltike mariuosia. Likos 
apskaityta per žinunus, buk 
litras vandens turi 204,000 las
zu vandens, todėl keturkampi- 
nis metras turi 204 milijonus 
laszu. Virszune Baltiko mariu 
415,480 keturkampiniu kilo
metru, o gilumas 67 metrus. Vi
sos marios turi 13 trilijonu lit
ru vandens arba du sekstilijo- 
nus ir 652 kvintilijonu laszu 
vandens (2,652,000,000,000,- 
000,000,000). Kas netiki, tegul 
pats suskaito.

Žingeid i ilgiausia na u jiena
isz Demokratu partijos seimo, 
Czikagoje tai kiek jie degtines 
iszgere, kiek alaus iszmaūke ir 
kiek karsztu szuniuku “hot 
dogs” suvalgė.. O ka jie nu
tarė tai jie. ir paslėpė po visu 
popieriaus vežimu. Kam/ jie 

•ten važiavo, prakaitavo ir mu- 
įsu pinigus spendino, nežinau, 
' nes beveik kiekvienas žurnalis- 
tas butu galejes isz kalno, isz 
ankszto jiems pasakyti kas 
bus skirtas Demokratijos par
tija atstovauti vice-pirminin- 
ko rinkimuose. Bet tai Ameri
kos partijų paprotys. Kai ne
buvo nei radiju, nei telefonu, 
nei eroplanu, kai susisiekimas 
imdavo ir menesi ir kita, tai 
tokie seimai, suvažiavimai gal 
ir buvo reikalingi. Bet dabar 
tai tik iszdykumas.

Seimuose beveik visi rėkia, Į 
klykia, bliauti bliauja, ir nieko . 
nenuveikia.

Karta apykurezias mainierys! 
atsidūrė in susirinkimą. Jis] 
jau truputi vėlai atėjo ir kalbe- į 
tojas jau savo spyeziu pyszki- i V t
no. Žmogelis atsisėdo kur ten . 
užpakalyje -sales, kur jis nieko 
negalėjo girdėti. Po kokia 
pusvalandžio to, jam negirdi
mo spyeziaus, žmogelis kreipė
si in 'sizalia ji sėdinti kita mai- 
nieri.

“Jonai,” jis paklausė, 
jis sako?”

Panasziai ir su musu, 
vi u seimais ir seimeliais, 
mas, anot vieno raszytojo, tai 
suvažiavimas musu vadu, ku
rie patys, pavieniui nieko ne
gali nuveikti; bet suszauke sei
mą, su griausmingomis prakal
bomis nutaria, kad nieko nega
lima nuveikti. O toks mokslas 
darbo žmogeliui ne pigiai at- 
seina.

Nevalia in atostogas važiuo
ti, nevalis per toli traukiniu 
važiuoti nevalia per daug ga
zolino vartoti,; reikia maistas 
taupinti, popierius taupinti, pi
nigas taupinti. Kam? Vai 
kad musu seimininkai galėtu 
ūžti, uliavoti, baliavuoti.

Dabar aiszkn, kad sziuoise 
riirkiumose moterys bosaus, 
pirmininkaus. Per ana kara 
jos davė mumis Prohibicija. Ka
žin ko daliai- susilauksime. Da
bar kandidatams turės rūpėti 
ne tiek už ka jie stovi ar ka ir 
kiek jie žada, bet kaip jie isz- 
ro,dė- Jeigu leisite man pra- 
naszauti: Tas laimes rinkimus 
kuris bus gražesnis, priimnes- 
nis ir lipszne-snis.

Dabar visiems mumis bus ge
ra proga pasiklausyti per radi
ją geru ir apsukriu kalbėtoju 
ir puikiu prakalbu ir kalbu, 
nes ir Rooseveltas ir Dewey 
baisiai iszkalbingi ir moka 
kaip klausytojus ne tik pa
traukti bet ir intikinti.

—J. J. B.

kinejosi isztikimybeje, malo
niai iszsitare:

— Kas tai gali būti? Nesu
prantu, delko iszaugšztinote ir 
gerbiate žmogų, kurio nepa- 
žinstate ir, kurs yra vaUgszas, 
nudriskęs klajūnas, kurio pir
ma neinate, o užreisžkiate savo 
vieszpacziui. Tas viskas neap
sakomai stebina mane.

— Vieszpatie! — atsake jie. 
į — Toji sala yra dvasiu apgy
venta.
prisiunsti kas met žmogų, kursĮjome 
ant ju vieszpatautu ir Dievas

nuliudimas, kad taip mažai lai
ko tarp prisirengimui, kada sa
vo galybes nebeteks. Taigi, in 
iszmintingus pilieczius atsilie
pė:

— Patarkite man, iszminties 
dvasios, kaip turiu prisirengti 
dienoms, kuriose turėsiu neto
limoje ateiti gyventi vienu vie
nas?

— Nuogas pas mus atėjai ir 
nuogas busi iszsiunstas in tusz-

Ilgai jos melde Dievo Į ežia sala, apie kurie tau kalbe- 
atsake dvasiu viena.

—Dabar esi karalium ir gali
ės

“Ka

lietu-
Sei-

yiENAS didelis turtuolis, ku
ris buvo gailiaszirdis ir ge

ras savo pavąldžiams, troszko 
savo vergą padaryti laimingu. 
Taigi suteikė jam liuosybe ir 
padovanojo lai va, prikrauta 
visokiomis gėrybėmis.

i — Rengkis kelione, — tarė 
■ turtuolis paliuosuotajam ver- 
į gui. — Plaukie in svetimas sza- 
i lis, patinkamai yartokie aptu- 
] retas gerybes, ir bent ka pelny- 
] si, tai bus tavo.

Paliuosuotasis vergas isz- 
plauke in platuji vandenyna. 
Kelionėje pasitaikė, kad užėjo 
audra, o laiva verta užvare ant 
uolos ir visas susiskaldę. Visi 
žuvo, iszskyrus vergo, kuriam 
laime buvo iszlikti gyvu. Pasi
gavęs vienos salos krantu, bu
vo nusiminęs, be vilties, ' nieko 
neturėdamas pasauly. Taip be
klajodamas viena diena pare
gėjo priesz save didele ir gra
žia pili, kurios link pasuko, o 
didžios žmonių mynios iszejo 
jo pasitikti, nuoszirdžiai svei
kindami: “Sveikiname! svei
kiname! Ilgųjų metu musu ka
raliui!” Ir insodine in puiku 
vežimą, iszkilmiai lydėjo in ka- 
raliszka palociu, jkur tarnu 
daugybe ji apsuko, sveikinda
mi, kaipo ju vieszpati ir ati
duodami savo paklusnybe jo 
valiai.

Paliuosuotasis vergas, nuste
bės, nenorėjo tam viskam tikė
ti, mintydamas, kad sapnuoja 
ir visa ta, ka mate, girdėjo ir 
prityrė, mintijo, esą vien tik 
vaizduotes apsireiszkimas. Bet 
patyręs aplinkybui tikrenybe, 
visiems tiems, - kurie apie ji su-

Profesoris Szekedey isz Bu
dapešto, Vengru, iszrado būda 
kuris gales subankrutyti fabri
kantus visokiu vaistu ant au
ginimo plauku ant pliku gaivu. 
Iszrado jisai būda sodinimą 
plauku. Supagialba tam tikros 
Špilkos indeda ant pakauszio 
plaukus taip, kaip sodytu me
di in žeme. In viena valanda 
tasai profesoris gali “pasody- 
ti” ant plikes apie keturis 
szimtus plauku.

Pittsburge neikurie locninin- 
kai namu ne nori paraudavo! 
savo namu del szeimynu su vai
kais. Mat tiejie beszirdziai ne
norėjo randavoti del szeimynu 
Su mažais vaikais, bet randavo- 
jo del tokiu, ka turėjo szuniu- 
kus, kates ir tam panaszus gy
vulius.

Dabar jeigu locnininkas ne
norės parandavoti narna del to
kius szeimynu, tai gales pasi- 
skunsti vaklžai.

Amerikas yra pavojuje.
Kožpas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon
das ir Markes.

Kanada sziadien iszdirba vi
sokiu amunicijų ir ginklu kas Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

kino; vienok paliuosuotasis 
vergas, o dabar karalius, su 
linksmumu lauke tos dienos 
prisiartinant, nes žinojo, kad 
suras džiaugsma ir ramybe.

Paskirta- diena prisiartino. 
Paliuosuotasis vergas, kuris 
buvo aprinktas karalium vie
niems metams, buvo isz jo 
atimta galybe, su ja prarado ir 
karaliszkus rubus ir lyg tilvi
kas buvo insodintas laiva, o 
irklininkai pradėjo irtis link 
salos.

Artinantis prie salos, žmo-
, isz- 

in ta sa- ėjo ji pasitikt su muzika, dai
nomis ir didžia

ju maldų iszklause. Ir, kas met daryti, kas tau patinka. Taigi,-nes, kuriuos jo pasiuntė, ,i 
atsiunezia. žmogų, kuri garbin- siunskie darbininkus 

apszaukiame la — testato namus gyveni-
>, tepuo- nuskyrė ji savo kunigaikszcziu 

Apleista žeme!ii* paskui jis gyveno patenkin- 
Tuomet atimama iszi jo kara- Į persimainys in derliaus dirvas, tas ramybėje ir laimėje.

* * * 1

Gailaszirdis turtuolis atvaiz
duoja mums Dieva, o vergas,, 
kuriam suteikė liuosybe, yra 
tai pats žmogus. Sala, kuriom 
vergas pateko, yra tai szis pa
saulis. . Veikiantis ir nuogas 
jis pasirodo gimdytojams, ku
rie tai gyventojai nuoszirdžiai

gai priimame ir apszaukiame la—■ testato namus 
savo karalium; bet jo garbe ir' mams, tepu vena žeme 
galybe baigiasi metu užbaiga.1 szia apylinkes.

liszki rubai, insodine in laiva! žmones keliaus- ten apsigyven- 
nnirkluojame in apleista, tusz- ti, tuo budu pasistatydinsi nau-> 
ežia sala, kur, jeigu buvo jis ja vieszpatyja del saves ir tavo 
iszmintinlgas, tai prisirengia j pavaldžiai iszkilmiai pasitiks 
del tu dienu, kuriose nėra pa
valdžiu nei draugu ir turi leis
ti nuobodu, varginga ir neap- 
keneziama gyvenimą. Ir taip 
kasmet aprenkame nauja ka
ralių. Tie karaliai, kurie pirm 
tavęs ežia buvo, tai buvo tusz- 
ti ir neikė nemanantieji apie 
ateiti, linksminosi visu savo 
galimumu, 1 ’ ’ 
apie ju galybes gala. Už tai bu- 
kie už juos iszmintingesiiis ir 
musu žodžiai teranda ramuma 
tavo szirdies gilumoje.

Naujai iszrinktasis karalius 
atydžiaiklausėsi viso to,' kas 
buvo jam pasakojama ir apėmė

garbe. Po to

tave, kuomet neturėsi valdžios 
ant musu. Žinokie, kad metai 
yra trumpi, nematai, kaip pra
bėga, dėlto tai nieko nelaukęs, 
pradekie darba.

Karalius paklausė dvasios]pasveikina ir priima ji, kaipo 
patarimo. In apleista sala tuo- savo karalių.
jaus iszsiunte darbininkus ir duoda patarimus, yra tai saži- 
niedžiaga. Ir pirm negu iszsi-

Draugai, kurie

visai nemintydami į baigė jo karaliavimo laikas, vi-j ypatybes.
-'bos cnla TTž. fui hn.lcnsu apleista sala iszrode puiki, 

maloni ir žavi vieta apsigyve
nimui.

Pirmieji karaliai, komet ar
tinosi paskutines karaliavimo
dienos, mėgino save užmirszti, laimingas, 
bet baime ir sielvarta juos kan- —

ne ir gerosios žmogaus budo 
Jo karaliavimo me

tai, yra tai trumpas gyvenimas 
sziame pasauly. Apleista, tusz- 
czia sala, yra tai busiantis pa
saulis, kuri prisirengia gerais 

isdvo darbais be kuriu ne butu

galas --■' - A
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Trys istorijos, apie Ne-

ISTORIJE apie Gres°riua>
-----------------  Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Laivai Eksplodavojo Su Amunicija: 320 
Žmonių Žuvo

Paveikslas parodo pristova Port Chicago, Kalifornijoj, 
kur likos iszneszti in padanges du laivai prikrauti su amu
nicija, per ka likos užmuszta net 320 žmonių. Likucziai 
pristovos ir laivu galima matyti aiszkai.

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

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. t
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
minaliszka apraszymas, 202 pus.

No. 103 Vaidelota, apisaka 
pirmutines puses sžimtmeczio, 
imta isz Lietuviszku užlieku.
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ha 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; 
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

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 istor ios an’ > 
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 anie 
Doras gyvenimas: Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c ;

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė nustvniu: Peleniute: Du brole>

i Vargutis ir Skuputis. 60 pus. ..15c

SKAITYKIT
• “SAULE”
PLATINKI!!

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir aipie Bedali. 44 pus. 15c

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

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

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos 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.........................15c

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A '.-t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’ūlpikas; 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 danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ................................. 15c

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

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 trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ........................... ...lOe

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

i
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 

Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15c

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

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

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

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

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

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

Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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UZMIRSZTASIS VEIDAS
Q1ENA ėjo varop, bet kaimo 

žmones vis tdbebuvo nelabi.
Jie tėbekeike, tebeapgaudinejo 
kitas kita, tebevoge, tebeparda- 
vinejo netikru svaru, tebeakal- 
binejo kitas kita. Jie tebuvo 
tiktai kūnai, nuodėmių tebe- 
trokszta kūnai, jie vos tebebu
vo žmones. Jiems rodėsi, kad 
diena nesibaigs niekados, nors 
jau naktis buvo visai arti.

Saule buvo jau ant laidos ir 
iszrode, lyg banguoja tolyje 
kviecziu laukai liete jos krasz- 
ta. Kaimo viduryje ties so
džiaus valdybos namais buvo 
didis, platus pelczius. Apie 
szita pelcziu stovėjo dvylika 
kryžių su Iszganytojaus pa
veikslu. Visi kryžiai buvo vie
noki, kiekvienas liūdnas ir 
vientegis, ir visi paveikslai bu- 
toki pat. Juos pastatydino 
vienas pamaldus turtininkas, 
ir karta pastaczius, jie tenai 
sau stovėjo. Bent vienas teisė
jas muszdamasis in krutinę, te
galėjo sakyti: “Man ne palieps 
nei dvylika Iszganytoju.”— 
Vietomis, kur ndbuvo taip nu
trypta, žele dedeszvu, gaid- 
pirszcziu ir kitokiu piktžolių. 
Tenai lesinėdavo visztos ir ga
nydavosi keletas parszu.

Žmones ir gyvuliai krizo isz 
lauko. Žmones buvo sziurksz- 
tus, nesitenkina, pikti ant dar
bo, ant žemes ir ant kitas-kito. 
Gyvuliai bet, buvo ramus ir 
nuolankus. Gyvuliai sustojo 
auliukui szulini ir gėrėjosi pa
sauliu. Taigi, gyvuliai.

Nuo kapiniu kaimo linkui 
t jo žmogus. Tai buvo auksztas 
vyras, kiek kumptolejes. Jo 
veidas buvo malonus, bet liūd
nas. Užtai žibėjo jo akys. Jo 
plaukai buvo ilgi ir didele gels
va barzda. Persisveres per pe- 
ti neszesi krepszi, bet krepszys 
buvo tuszczias.

Keleivis ineje sankrovon ir 
pasakė: “Labas vakaras.” — 
jis tai pasakė, kaip ir visi kiti, 
bet jo pasveikinimas kiek gi
liau pasiekė pasveikintojo 
szirdi.

Tuo paežiu laiku pirklys 
viena vargdienei žmonai sve- 
te miltu. Vienoje svarstykleje 
buvo paslėptas geležgalys, 
idant, indejus svarstyklen mil
tu, jinai rodytu daug daugiau. 
Grecziau jisai savo sveeziui ar- 
siliepe: “Tesie pagarbintas 
Dievas. Meldžiu sesties.”

Keleivis atsisėdo ant maisz- 
io ir ramiai žiurėjo in pirklį. 
Sveczio akyse apindejo meilin
gumas ir jis tarė pirkliui: “Ta 
mista esi labai geras žmogus, 
kad tai žmonai duodi toki ge
ra švara.”

Pirklys kruptelejo. “Kokia 
tamsybe mano sieloje,” pa
mastė jis ir nustaikes iszeme 
isz svarstykles geležgali ir 
žmonai davė tikra švara su • . • • ** virszum. Kaip tiktai moterisz- 
ke buvo už duru, sveczias at
sisveikino ir iszejo. Pirklys 
iszejo laukan ir atsistojęs pas 
krautuves duris tarė: “Koksai 
gražus ir malonus vakaras.”

— Nors jis buvo mates tūks
tanti tokiu vakaru, bet nieka
dos dar nebuvo taip sakes. 
Paskui pirklys susimastė: 
“Kur asz esu mates szita vei
dą? Kur asz ji bueziau galėjos 
matyti!” ••

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

Vargingas Japoniszkas
Vaikutis

Per dienas szitas Japonisz
kas vaikutis neturėjo jokio 
draugo kaip tik szita szuniu- 
ka, kur jam padovanojo 
Amerikoniszkas kareivis. 
Kada tai butu Amerikonisz
kas vaikutis tai Janponai 

butu ji užmarine senei.

Kaimynuose pasigirdo baisi 
barnis ir verksnias. Nelaba pa
mote musze savo podukra. Pa
mote buvo dar jauna moterisz
ke ir sznairnodavo in gražius 
jaunikaiezius, kuriems patiko 
jos podukra. Ir užtatai mergai
te muszdavo lininiu virvaga
liu. “Sztai tau, tu baltaranke, 
sztai tau, tu iszverstake, sztai 
tau, tu begede, už ką taip 
skambiai juokiesi! ’ ’

Inejo keleivis, uždėjo rankas 
ant mergaites ir, nusilenkda
mas priesz moteriszike, tarė: 
“Muszki mane moterele, isz- 
liek savo apmauda ant mano 
nugaros. Man labai gailu ta- 
mistos, kad esi tokia supyku
si.”

Moteriszike pažvelgė in nu- 
sulenkusi žmogų, kurio veido 
buvo matyti liūdnumas, geru
mas ir malonumas. Ji susigrau
dino ir apsiverke: “Vaje, ko
kia asz pikta, kokia asz pik
ta!” 

Sveczias paėmė mergaites
ranka ir, dedamas ja in pamo
tes ranka, tarė: “Mano vaike
li, pabueziuok savo gera moti
nėlė,” — ir iszejo.

Moteriszke apkabino mer
gaite ir iszbucziavo ja in vei
dus, paskui tarė: “Ar tiesa, 
kad Jonas tavo numylėtasis ? 
Buki laiminga su juo. Ne
dėliojo pakelsime sužieduotu
ves.” Ir moteriszke pajuto sa
vyje ypatinga malonu jausmu,
tikra pasitenkinimą. Ji klausė _ 
mergaites: “Bet kur asz esu 
maeziusi szita žmogų ? — Mer
gaite atsiliepe: “Gal mieste, 
gal kokioje knygoje. Ir mano 
atmintyje yra jo paveikslas.”

Prieangyje turtingiausias 
tos szalies žemininkas valgė 
vakariene. Ponu stalan buvo 
pridėta riebiu visztu, pyrago 
ii- raudonojo vyno. Tarnai sė
dėjo lauke ant rastgalu. Jie 
valgo supelėjusias duonos plu
teles ir dūsavo.

“Tesuteikiu Dievas visiems' 
palaiminta vakara,” tarė inei- 
damas ’kieman sveczias.

“Dievas gali duoti, ka tik 
jis nori,”•atsiliepe turtininkas.

Keleivis pirma pažvelgė in 
žemininką, kuris smaguriavo 
drauge su savaisiais, o paskui 
— in vargdienus, kurie czia-' 
pat bade jo. Jis nusiėmė nuo 
peties krepszi, atsivėrė ji pra-'# 
dėjo jame ko jeszkoti. Bet jis;

Pirkie U. S. Bonus Sziadien! 

buvo tuszczias, ir sveczias su 
dejavo: “Tuszczias, tuszczias.’

. Paskui jis tarė žemininkui: 
“Ka duotumei už ilguosius 
mano plaukus?” —“Jie tever
ti tiktai kąsnelio surūdijusiu 
lasziniu,” juokėsi turtinkas.

“Tai nukirpk mano plaukus 
ir duok man kąsneli pasenu
sios mėsos pavalgydinti szi- 
tiems vargdieniams.”

“Motin iszneszk didžiausias 
žirkles,” tarė turtuolis.

Žmona atncsze žirkles. Tur
tini akas viena ranka paėmė 
žiupsneli sveczio plauku, o an- 
traja prikiszo žirkles ir jau 
buvo bekerpąs. Staiga suszuko 
jo žmona: “Vaje, kaip inkir- 
pai man in szirdi, vaje, kas 
ežia tik mums sziadien!”

Turtininkas, iszputes akis, 
vėl prikiszo žirkles. Czia su
szuko vyresnioji jo duktė: 
“Vaje, tėvai, kaip man suskau
do szirdi, vaje, kas czia mums 
bus ryto!”

Ir treczia karta turtininkas 
mėgino kirpti keleivio plau
kus. Bet suszuko mažiausias jo 
vaikas: “Tetuk, tetuk, vaje, 
kaip man sopa szirdi, vaje, va
je, ko mes susilauksime poryt!

Czia turtininkas susiprato, 
kad jisai tebuvo tiktai szyksz- 
tuolis ir žemiszku turtu krovė
jas, o savųjų szirdi, ju siela bu
vo visai pamirszes. Jis suprato, 
kas ne szi diena dar ne jo, o 
rytojus ir porytdiena jo dar 
tik laukia. Kas bus piktai jo 
szirdžiai! Todėl jis tarė in sa
vo žmona:

“Papiauk deszimti riebiau
siu visztu ir atiduok jas szi- 
tam vargdeniui. ”

Czia ateivis atsisveikino ir 
iszejo. Žemininkas tarė savo 
žmonai: “Žiūrėk, kokie lipsz- 
nūs mano tarnai, 
panaszus in musu 
s'kui jis pridūrė: “Bet mes 
esame mate ta žmogeli, asz ga
liu prisiekti, jog karta ji esu 
kur regejes.”

“Gal, kaip mes buvome pas 
gydytoja,” atsiliepe duktė.

Ir pas teisėja apsilankė tas 
sveczias. Tuomet teisėjas nag
rinėjo dvieju prieszu byla. Vie
nas sake: ‘ ‘ Mano laukas priei
na iki obels.” Gi antras tvir
tino: “Tavo laukas tepasiekia 
tiktai kriausze. ” Tai buvo vai
du priežastis ir abu kreipėsi 
in teisėja. Vienas buvo teisėjo 
žentas, o antras teisėjo prie- 
szas.

Kandidatai Ant Demokratiszko Všce-Prezidento

aprinktas kaipo kandidates ant Vice-Prezidento.

Demokratai iszrinko savo kandidatus ant Vice-Prezidento Henry Wallace dabartinis 
Vice-Prezidentas, ir Senatorius Harry Truman isz Missourie. Bet Senatorius Truman likos

“Ne tavo teisybe,” suriko 
teisėjas in savo priesza. “Tas 
žemes plotas priguli jam,” ir 
parode in savo žentą.

“Vaje! Vaje! Vaje! suszuko 
keleivis.

‘ ‘ Žmogel i, kas tau darosi ? ’ ’ 
paklausė teisėjas ir abudu by
lininkai.

“Vai geri žmones, padova
nokite man sklypeli žemes. 
Jaucziu, kad veikiai mirsiu ir 
nenorecziau ilseties svetimoje 
žemeleje. Kitados buvau tur
tingas, turėjau žmona ir vaiku. 
Mano turtas atėmė pikti žmo
nos, o mano ^szeima—- Dievas..i Duokite man sklypeli žemes,' 
kur mane galėtu peržegnoti pa-j 
skaustam atilsiui.”

Teisejo žentas pamate prie- 
szais save mirti, teisybe ir teis
ino nusprendimą, parode in 
teisėjo priesza ir tarė: “Pra-I 
szyki ano žmogaus, kad jis tau 
atiduotu ta žemes sklypeli, nes 
isztikro jie ne mano.” Szitas 
atsiliepė: “Asz tau ji atiduodu 
1 inksma szirdžia. ’ ’

Ir teisėjas atsmine tuos var
tus, kurie jam atsvers, pasibai
gus sziam gyvenimui ant že
mes. Jam galvon atėjo ir apy
skaita, kuri reiks iszduoti isz 
savo darbu. Jis tarė savo įprie- 
szui: “Atleisk man, brolau, 
nes buvau neteisus teisėjas.”

Sveczias nuėjo savo keliu. 
Teisėjas apglobė alui bylinin
ku ir tarė:' “Likite pas mane 
ant vakarienes.” — “Bet kur 
asz szita žmogų esu mates?”— 
“Gal tatai buvo karuomene- 
je,” atsiliepe vienas. “Gal Pet
ro Balogo vestuvėse,” mane 
antrasis.

Keleivis aplanke kiekvienus 
namus. Jam iszejus isz kaimo, 
visi to kaimo gyventojai, vyrai 
ir moters susibėgo ant rinkos. 
Kiekvienas mane, jog bus ge
ra, dabar pasimaezius.

Anas visai Netrukus žole apželusis 
Petrą.” Pa- ciusbuvo pilnas žmonių.

ple- Bedievius koezioja, 
Tei- Priekalbos, vyrueziai, jeszkojo. Betka?

sėjas prabilo aiszkiu balsu: 
“Klausykite, žmones, vyrai ir 
moters; kas man pasakys, kas 
buvo tas keleivis, tam dovano
siu deszimti bausmių. Nes isz- 
tikro, jo veidas iszrode labai 
pažinstamas.”

Ir pirklys tarė: “Klausyki
te, gyventojai-! Kurs man pa
sakys, kas buvo geras kelei
vis, tas visa savaite isz mano 
sankrovos gales dykai neszties, 
ko tiktai jam reikes.” Taipo- 
jau ir turtingasis žemininkas 
tarė: ‘ ‘ Gyventojai, pažinstami 
ir kiti, klausykite czionai. Ku
ris man pranesz, kas buvo tas 

szventas, geras vyras, tam duo
siu 100 maiszu miltu ir gera 
karve. Nes asz ir mano szeima 
atsimename, kad jau ji esame 
kur mate. ’ ’

Tuo tarpu vienos naszles 
vakinas timptelėjo viena ap
link bėginėjusiam parsziu'kui 
už uodegos ir tas gyvulėlis 
pradėjo žviegti.

“Ar neliausi, tu nieksze, 
kaip duosiu, tai...,” suriko tei
sėjas, ir jau buvo atsivedejes 
muszti.

Bet vaikelis greitai pabėgo 
szalyn ir bebėgdamas atsitren
kė in viena ten stovėjusi kry
žių. Jis pakele savo akis aug- 
sztyn ir garsiai suszuko: “Žiū
rėk, mamute, žiūrėk, tai szitas 
vyras sziandien padėjo tau 
neszti maisza!”

Visi žmones pakele savo akis 
augsztyn. Nuo visu 'kryžių 
žvelge iszejusis sveczias in 
juos visus su vienokiu dorumu 
ir malonumu.

Ir visose tu trijų szimtu žmo
nių szirdyse pradėjo gausti 
sielos varpas, kurs buvo pa
skendęs. Ir apsiverke... visas 
kaimas.

— GALAS —

------------□------------

g TARADAIKA g

Kur ten Mizernoje, 
Lietuviszkoje karezemoje,

Tiejei patreniti kryžiokai, 
Kaip sovietinai bolszevikai, 
Kaip jau bedievi nutvėrė, 
Tai baisiai, kaili iszpere. 
Po lietuviszku perkūnu, 
Ne duoda nei pardunu, 

Kaulus lamatoje, 
Pasilupia koezioje, 

Taigi, liežiiveis plovoje, 
O sėdynė metavoje.

O ka daryti, 
Turi kvailius mokyti, 

Tokius pilozopus rei'ke pa
mokyti,

Už kožna iszsižiojima kaili 
pliekti,

Ba jaigu niekas nemokys,

Tai suvys paklys.
* * *

Isz Detroito laiszka gavau,
O kad paraszo po laiszka

neradau,
Tada laiszka in gurbą indejau, 
Ba naudos isz. jos neturėjau.
Ten buvo apie viena gyva- 

naszle paraszyta,
Ir apie josios dede aptaszyta, 

Kokios ji triksus varinėja, 
In visur uosi inkiszineja.

Gaila, kad tik nežinomas rasze, 
Na ir gana prasze,

Kad apie viską apraszyti, 
In mano daina patalpyti.

Reikė vyrueziai vis pasira
šyti,

Ne bijoti, 
Jeigu kas ka nori daneszti.

* * *
Ne kurie lietuviszki tėvai, 

Užaugina savo vaikus grąžai,
Da už kokia metu, dvieju, 

Bus da daugiau ka'lejimuosia 
prasikaltėliu.

Taip, tevelei, sūnelius užau
ginote,

Virve ant kaklo pagaminote, 
Mokslo konia ne turi, 
Ant laukiniu iszžiuri.

Ir prie ko toki sūneliai tykia;
prie vagysties,

Prie pulruimiu ir paleistu
vyste.

Sztai kaip kur ir žmonis ant 
keliu pastoja,

Praei'gus aprabavoja,
O kas kaltas tėvelis ir mamele, 

Jog blogai užaugino sūneli.
Ir bažnyczioje apsieit nemoka, 

Kitiems in akis szoka, 
Žinoma, jaigu smaugs,

Ir tokio ne pakars,
Tokis sūnelis tėvu nemaitys, 

Nei juju ne užlaikys,
Ba ar toki patyš ka valgyt 

turės,
Jeigu dirbti nenorės.

Da galėtu būtie gerai, 
Da nepervelai,

Jeigu tik tėvai norėtu
Tai da tokiam latrui nulaužti

ragus galėtu, 
Tėvas ir norėtu nu

bausti sūneli,
Tai užtarauja motinėlė, 

Oj, palauk motin, palauk, 
Ar ne reikes ant senatvės 

staugt,
Krepszi tavalosi, 

Vargsi ir raudosi.
* * *

Daug da turime tokiu apy
gardų,

Ka nėr tarp ju sutaiku, 
Tarp musu lietuviu,

Ka neapsieina be vaidu. 
Vieni antrus prasivardžioje 

Pas vaita viens kita vadžioje, 
Visokioms pravardems va

dinasi, 
Ir in akis kabinasi, 

Jau laikas sutaiką pataryt, 
Ir visiems apsimalszyt.

Prisakymas

Katre: — Gera isz tavęs 
motere, tu man. vis trukdį 
mano vyra ir darai nesupra
timus tarp mus, gera isz tave 
katalike. Meldiesi, o devin
to prisakymo neužlaikai.

Ona:— Blusti, labai!, .juk 
tenais pasakyta: Ne geisk 
moters savo artymo, apie vy
ra nieko neraszo.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Del Musu Skaitytoju!
Siuncziant pinigus per blu

kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi iii iszdavysta ‘ ‘ Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtulka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.
Saule Pub. Co., Malianoy City 

" "V .... 1--------------------

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
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.

ISTORIJEapie Da isz ma- 
-----------------  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. 15p.

k ¥
> arba pradžia J 
! SKAITYMO i

...k... Į
RASZYMO ? 

| — i
5 64 pus., Did. 5x7col. į 
I Tiktai, 10c. J * *

“SAULE” 
į MAHANOY CITY, PA. *

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

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

20 Centai.
Saule, Malianoy City, Pa.
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Žinios Vietines
' ‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Generolas Kalbasi Su Savo Kareivais Žveriszkas Kankinimas'
Vaiku i Vokiecziu Darbas Cherbourge

— Seredoje pripuola Szv. 
Jono, Vien., Ketverge Szv 
Lauryno; Petnyczioje Szv. Su- 
zanos; Subatoje Szv. Klaros.

— Ponia S. Norkevicziene 
isz Park Crest, turėjo parte del 
savo drauges Nedėliojo.

— Nedėlioję atsibuvo Len- 
kisz'ka diena Lakeside parke, o ] 
Italijonai turėjo savo diena 
Lakewood. 

----- -------- ,

Senam Pecziuje
Velnias Kure

-------
JONESVILLE, PA. — Mi

kas Parfitt, 69 metu amžiaus 
ūkininkas isz Geroville town, 
Wis.,-likos suimtas per palicija 
už nemoraliszka pasielgimą ir 
draugavima su paleistuvia 
May Corbin, 23 metu mergina. 
Senas isztvirkelis atvažiuoda
vo in miestą tris sykius in san- 
vaite, pasigiardavo ir praleis
davo visa diena pas ja. Ant ga
lo jo motere dažinojo del ko Mi
kutis taip tankai lankosi in 
miestą ąnt “biznio” paliepda
ma ji arestavoti. Mikas yra tė
vas devynių suaugusiu sunu 
ir dukteriu.

TYBURN, PA. — Harry Pri
chard likos nubaustas kaleji- I ' mu ant dvylika metu už kanki
nimą savo vaiku. Neseniai ke-į 
turiu metu Adolfukas mirė nuo 
kaukiu, o tomis dienomis mirė 
szesziu metu Jonukas, taipgi; 
isz priežasties kankiu, kuriuos 
tėvas degino su inkaitytom ge
ležėmis ir muszdavo su kuolais, 
kad ir kiti vaikai vos gyvi pa
siliko. Ju pus-sesere taipgi li
kos nusiunsta in kalėjimą, ant 
asztuoniu metu už pagelbejima 
tėvui kankyt vaikus.

Vokiecziai Nelaisviai
Lipa Isz Laivo

Generolas Dwight D. Eisenhower, kamandierius Alijen- 
tu kareiviu, kalbasi su savo kareiviai kada pribuvo juos at
lankyti Normandijoj ir apteikti medalius del 24 kareiviu už 
ju narsu atsižymejima musziosia. Generolas Eisenhower 
parasze daug laiszku pas kareiviu motiniu in Amerika 
parasze daug laiszku pas ka- reviu motiniu in Amerika 
apie darbus j uju šuneliu.

Amerikos Kariszkas
Sekretorius Anglijoj

5— Turi užlaikyt kiemą szva 
rai ir prideraneziai.

6— Kada nedirbsi, turi nu-

Szitie trys Amerikoniszki aficierai stovi prie griuvėsiu 
sunaikintos fortecos per Voki:ežius Cherbourge kada aplei
do ta miestą. Matyt, Vokiecziai atliko savo darba gerai.

no racionavimo kuponu. Kaina 
automobiliaus aipraszyta pa
liudijime.

Rasztininkas kairiu vietos 
tarybos paliudijimą patikrina 
ir patvirtina kaina sulig regu- 

i liavimo.
OPA inrodo,. “Virszunes 

kainu vartotu automobiliu bu
vo nustatyta apsaugoti pirkė
jus nuo kainu kilimo ir sergėti 
pardavėjus nuo kompeticijos 
tu pardavėju kurie paėmė auk- 
sztas kainas. Reikia kboperaci-- 
jos važiuotoju ir pardavėju, 
bendradarbiavimo kartu su 
War Price and Rationing 
Boards, tuomi galima patvir
tinti kad regulavimas bus pro
tekcija priesz neligaliszkas 
kainas.”

OPA nurodė sziuos tris bu-

I Užraganavo Savo 
Kaiminka

BUFFALO, N. Y. — Tvirtin- 
darna buk ja “užraganavo” jo
sios kaiminka, Ona Jakubiak 
nuėjo pas Magdalena Kruzek 
savo kaiminka, baisiai ja ap
daužė, o priek tam da ja ap
skundė. Laike teismo motere 
aiszkino, buk nuo kokio tai lai
ko sirgo rumatizmu, kuri ap- 
laike isz nežinomos priežas
ties. įfuejas pas “Ragana” da
žinojo, buk ji yra apraganauta, 
o jeigu nuims czeverykus ir 
prispaus padus ant vaszko, tai 
pamatys veidą tojo, kuris ja 
kankina. Padare kaip jai raga
na paliepė ir datyre, buk tai jo
sios kaiminka “užmėtė ant jo
sios nuoposti.” Nuėjo pas ja ir 
gerai apdaužė ir da apskundė. 
Sudas nubaudė kaiminka “ra
gana” ant užmokėjimo baus
mes ir kasztus, kurie daejo lyg 
$189.81.

Tik nežine, artoji “Raga
na” prisipažino prie kaltes ar 
ne, “bet matyt, kad taip turėjo 
būti, jeigu sūdąs pripažino ja 
kalta.

Henry Stimsonas, Ameri- 
koniszkas Sekretorius per- 
žiurineje lekanezia bomba 
kuri truko Anglijoj. Stim
sonas tarėsi su Gen. Eisen
hower apie karszika padėti 
ir apie musu kareiviu kurie 

randasi Anglijoj.

Paskirstymas Maisto

Ant Mestos, Tauku ir Sūrio— 
Raudoni ženkleliai nuo A8 iki 
Z8 dabar yra geri ant neapru- 
bežiuoto laiko.

Maistas Bleszinese — Mėlyni 
ženkleliai A8, iki Z8 dabar yra 
geri ant neapirubežiuoto laiko.

Cukrus — Ženkleliai Nr. 30, 
31 ir 32, taipgi Nr. 40 yra ge
ras del 5 svaru cukraus del 
sunaudojimo dedant vaisius in 
bonkas. Jis baigsis Kovo-Mar. 
1 dienai 1945 mete.

Czeverykai—Ženkleliai Nr.l 
ir 2 (Eroplaninai ženkleliai) 
knygute Nr. 3, yra geros ant po
ra czeveryku ir geros ant neap- 
rubežiuota laiko.

-----------□-----------
“Saule” dabar $4.00 

metams in Suvienytose Valsti- 
jose, $5 kitose Vieszpatystesa

NAUJI PRISAKYMAI

Del Moters Ir Vyra, 
Jeigu Iszpildys Tai 
Gyvens Sutaikoje 

Ir Ramybėje

pjaut žole ant kiemo.
7—Kožna Utarninka turėsiu 

sau liuosa vakara ir eiti ant 
moterių kliubo.

8—Turi man iszvesti in 
miestą nors syki ant sanvaites.

9—Turi mane galometi ir 
bueziuoti. , •
10—Gali sau pasilikti $10 ant 
savo iszlaidu isz pedes ir da
ryt ka nori su jais.

Sudžia iszklause tuju prisa
kymu, atsiliepe: “Gerai, asz 
manau kad ir vyras turi tiesa 
perstatyti ir savo prisakymus 
del savo pacziulai.” Vyras 
atsisėdo prie stalelio ir para- 
sze sekanezius prisakymus pa- 
cziulai:

1— Nedaužysi torielku ir kitu 
rakandu namie.
2— Nepyksi jeigu tave neisz- 

leisiu kožna karta kada pano
rėsi.

3— Rokuosi 50 pakol pradėsi 
ka daryt.

4— Ne plepėsi man apie kai- 
į mynus ir kūmutes be reikalo.

5— Kada eisi in kroma-sztora 
pirksi viską ant syk ir nelaks
tysi fcereikalo po 10 syk.

6— Užklosi stala pakol sesių 
prie valgio ir neszokinesi po 
szimta syk nuo stalo.

Tai buvo visi prisakymai, 
poniute Doyle noringai sutiko 
ant j u, susitaikė ir sugryžo na
mo linksmi ir užganadyti.

Butu gerai kad ir kitos po
reles, kurios nesutinka padary
tu panasziu prisakymu, o gy
ventu sutikime ir meilyje.

CHICAGO, ILL. — Ana die
na Mrs. Mildred Doyle, atėjus 
in suda priesz sudžia Sebath su 
trimis vaikais, laukdama už-

Tylėjo 20 Metu;
Persiskyrė

baigimo teismo ant persiskyri- TOLEDO, OHIO. — Už tai, 
mo nuo savo vyro ir kad duotu kad josios vyras Charles Sum- 
jiems užlaikyma. Moteres ad- mers nieko nekalbėjo in ja per 
dokatas Frohlich pareiszke buk dvideszimts metu, pati apskun- 
motere sutinka sugryžti prie' de savo vyra ant persiskyrimo, 
savo vyro, jeigu jisai iszpildin-Ties negalėjo ilgiaus gyventi su 
tu tuos deszimts prisakymus tokiu vyru.
kurie skamba sekaneziai: I Porele apsivedė 1889 mete,

-------a-------
Skaitykite “Saule”

1— Asz busiu bosu namo.
2— Nemuszi mane nei pravar

džiuosi mane kiaurais žo 
džiais.
3— Duosi man daugiau pini

gu ant maisto ir užlaikymo 
namo.

4— Duosi man pinigu ant ma
no iszlaidu.

turėdami deszimts vaiku. Ka
da norėjo ka toki kalbėt, tai su
sikalbėdavo su pagialba savo 
vaiku. Priežastis tylėjimo per 
tiek metu buvo nesupratimas 
už pasidalinima pusiau turto, 
ant ko vyras nesutiko ir nuo 
to laiko neprakalbėjo in moteri 
nei žodelio.

Szimtai Vokiszku nelaisviu 
likos atgabenta in Angliszka 
pristova, kurie likos paim

tais laike musziu.

Pirkite Apgynime
Czedinimo Bondm 

ir Markes.

Neaplaido Savo

Draugo Nei Po Smert
MAYORSVILLE, MASS. — 

Su skausmu szirdies, diena ir 
nakti, lauke savo drauga prie 
ligonbuezio duriu, kurio dau
giau nepareges, didelis szuo su 
nuliudimu temina už duriu, ar 
neiszais isz tenais jo locninin- 
kas Antanas Rogers, kuris per- 
siszove dvi sanvaites adgal. 
Kad ji veže in ligonbuti szuo 
szoko in ambulansa, bet jo ne- 
inleido in vidų. Ant rytojaus 
Antanas mirė, bet nuo tosios 
dienos lyg sziai dienai, lauke 
sugryžtanezio ssvo draugo.

Valgo Amerikoniszkus
Kringelius

Pulkauninkas Frank S. Pe- 
rego, Canandaigua, N. Y., ir 
Kapitonas Richard E. Leary 
Annapolis, Md., valgo Ame
rikoniszkus “Doughnuts” 
kringelius kuriuos jiems pa

kepė Raudono Kryžiaus 
tarnaite.

ŽINIOS ISZ
WASHINGTONO

V-Mail Skubiai Plaukia 
In Normandija 

Vaikinams

Hines, Veterans’ Affairs, Ad
ministratorius.

“Tarnauk tiems ’kurie jums 
patarnavo,” szalies sliūgems 
sake General Hines.

Laipsniuotos slauges patvir
tinu slaugiu mokyklų, kurios 
yra registruotos, ir nori patar
nauti szalies veteranams, ra-

V-Mail tėkmė kareiviams ir 
jūreiviams in Normandija ir 
atgal palyginant Anglijoje Sa-! 
jungininku kariuomenėms 
priesz laužimo Atlanto sienos, 
raportavo Office of War Infor
mation, isz duotiniu kariuome
nes ir laivyno.

Dabar reikalingu iszrengi- 
mu turi kariuomene ir laivy
nas Anglijoje del insteigimo 
nauja stoteziu veikmes konte- 
nente kaip tik greitai bus gali
ma kariszkai. Sziomis dieno
mis kariuomene gabena laisz- 
kus nuo kareiviu Normandijo
je atgal in Anglija laivuos ku
riuose isztekliai pribuna. 1

Gausumas V-mail, ir papras
tu laiszku nupuolė ypatingai 
kad vyrai užsiėmė kova ir ne
turi laiko raszyti, sako kariuo
mene ir laivynas. Tankiai ka
lis iszbuna ‘kovoje keturias 
dienas ir negali raszyti regu
liariai prie tokiu aplinkybių.

Gydymo Centram Pa
dalinta Penicillin’os

Penicillin’os padalinta del 
gydymo sifilis isz anksto ir pla- 
cziai, dabar nukeltas in 36- 
czias “skubus gydymas” cen
trai insteigti visoje szali, sake 
Office of War Information, pa- 
reiszkimo baze raportai nuo 
United States Public Health 
Service ir Federal Security a- 
genturos.

Daugumos gydyme pirmieji 
ligonis yra duoti naujiai isz- 
vystyta (gyduole kuris yra tvir
tintas žaizdų gydyme kovoje 
vartoti; bet manoma kad kuris 
laikas praeis pirm tikra pasek
me bus nustatyta gvdvme sifi- 
lis, sako Public Health Service.

Penicillin’a vartota su pa
sekme gydyme gonorrheo, nors 
su sulfa neatgijo, sake Public 
Health Service, ir jeigu gydy
me daugumos jis bus invertin- 
tas “kaipo pasekmingas, busi
me apsiginklavę naujo ginklo 
salios kovoje priesz sifilis.”

Reikia Slaugiu Ligoni
nėse Veteranu

Praszo karszto iszlavintu 
slaugiu priimti tarnyste vete
ranu administracijos ligoninė
se ir tuomi pagelbeti gydyme 
veteranu szio ir pareitu karu, 
pareiszkimas Gen. Frank T.

szykite Medical Director, Ve
terans Administration, Wash
ington 25, D. C., arba užeikite 
pas Medical Officer virszinin- 
ka, arba virszininke slaugiu 
artimoje Veteran Hospital, sa
ke Veteran Administracija.

Darbas yra asztuoniu valan
dų in diena, szeszias dienas per 
sanvaite, persikeitimas valan
dų. Alga atitinkama su prie
dais už virszlaiki. Jeigu nori
ma, turėti galima patogu patal
pa ligononeje.

Kainos Kontrole Var
totu Automobiliu

Pirmadieni Liepos 10 d. 1944 
m. vartoti keleiviniai automo
biliai ineina kainos kontrolei.

Vartotu automobiliu preky
bos kasmetinis kiekis 'beveik 
$2,000,000,000 ir buvo didžiau
sia iszdirbyste atleista nuo kai
nu virszunes, sake Office of 
Price Administration.

Reguliavimas kainu virszu
nes apima vartotus automobi
lius visu rusziu, modeliu ir isz- 
dirbysteziu, visus prekinbinin- 
kus, ir individuolus pardavė
jus.

Naujas reguliavimas apsau
goja pirkėja nuo permokėjimo.

Pardavėjas ir pirkėjas turi 
pasiraszyti paliudijime per
mainos. Pirkėjas turi permai
nos paliudijimą inteikti vietos 
War Price and Rationing 
Board, kuomet jis paduoda 
praszyma automobiliui gazoli-

Naujas Japonu
Kariszkas Vadas

dus sekti pirkėjams ir pardavė
jams vartotu automobiliu. (1) 
Reikia iszrasti faktus apie au
tomobiliu perkant arba par
duodant, apimas iszdirbyste, 
metai, kokie radija ir šildytu
vas, ir specialus instatyti da
lis kaip “over-drive,” “fluid
drive,” “vacum transmis
sion,” ir kita. (2) Reikia in
formacijas suteikti rasztinin- 
kui kainu vietos War Price and 
Rationing Board. (3) Tuomet 
rasztininkas kainu pasakys 
tikra pardavimo virszune, api
mąs papildomu iszrengimu 
(jeigu tokiu yra), ir daliu in- 
statytu.

Senoveje Buvo Kitokis 
:: Gyvenimas ::

Kitaip senovės tėvai gyveno, 
Kaip skurstame mes sziadieii, 
Paklausk tik tevuczio seno, 
Ar ne ein pilktyn kas diena.

Ne tiek turtu tėvai turėjo,
Ne tiek žemes iszbr^ngino, 
Bet Tevynia daugiau mylėjo, 
Viens kita savo broliu vadino.

Gražiai suėjo sentėviai musu, 
Kalbėjo apie mylima Tėvynė, 
Apie senove ir kares Prusu, 
Kada nuo Kryžoku juos gynė.
Linksma buvo, girios galimu, 
Kad nuo medžiokles skambėjo, 
Gražu, kad tėvas pražyles sunu 
In kara einant lydėjo.

Bajorai musu, darbais garbin
gi,

Mylėjo kalba Tėvynės, 
Namie meilingi, kovoj baisingi 
Negande veju gadynes!
Linksma buvo nuo sutartiniu, 
Kad giriu gande užimąs!
Gražu, džiaugės, linksmu 

Szesztiniu,
Sulaukus musu jaunimas!

Gražai dainuota tada mergai- 
cziu,

Darželiuos rūtų sodinta!
Žibėta kardu tai jaunikaieziu, 
Eržilus —■ žirgus auginta!
Su Dievu augo tėvai ir seno, 
Viens kita szelpe ir gynė, 
Ne ta sziandiena gadyne! 
Kitaip senovai tėvai gyveno.

----- □-----  .

Pirkite Apgynimo 
vBSiy Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Generolas Hideki Tojo, Ii 
kos praszalintas kaipo Ja 
poniszkas generolas, o in vie- 
paskirtas Generolas Yoshiji- 
ro Umezu ir nusiunstas in 

Manchurija.

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

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


