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Isz Amerikos
BJAURI MOCZEKA 

Jau Szita Žveriszka 
Moczeka Ant Tikrųjų 
į Užsitarnavo Ant

i Kartuvių> J

1 Reed City, Mich. — Zofija 
Mastei, 14 metu mergaite, in- 
puole pusgyve in palicijos sto
ti melsdama palicijos kad ja 
apsaugotu nuo pasiutusios mo- 
czekos kuri kerszino užmuszti 
ja taja diena.

Ant užklausymo palicijos, 
mergaite apsakė apie savo gy
venimą. Per 13 metu, po mir- 
cziai jos tėvo, moczeka pasiel- 
ginejo su ja nemielaszirdingai, 
plakdama ja kasdiena be jo- 
kios mielaszirdystes. Daugeli 
kartu moczeka ja pririszdavo 
prie krėslo ir apipildavo ja su 
karsztu vandeniu. Visas jos 
fcunas buvo szaszuotas, pamė
lynavęs ir apdraskytas kaipo ir 
Nubadytas žirklėmis. Jos au
sys buvo kone atplesztos nuo 
galvos. Nosis buvo nulaužta 
keliose vietose ir sziadien yra 
suplota kaip blynas nes dakta
ras jai niekados nesutaise nosi. 
Per keliolika metu ji buvo lai
kyta smirdancziam kambarė
lyje kaipo nelaisve, negaleda- 
pia prakalbėt ne žodelio in nie
ką. In mokykla ėjo tik kelis 
menesius savo gyvenime ir ta 
Įižmirszo, ka iszmoko. Žodžiu, 
Nesirado ant tosios nelaimin
gos mergaites ne daleles sveiko 
kūno.

Geri žmones paėmė ja po sa- 
Vo apgloba ir duos jai prigu
linti mokslą ir priežiūra pakol 
pasveiks o toji nelaba mocze
ka likos uždaryta kalėjime. Ge
niau butu pakart tokia motere 
kuri neturėjo jausies del var
gingos sieratukes.

Vietoje Vieno Dolerio, 
Aplaikys Milijoną

Chicago, Ill. — Apskriczio 
jsudas nusprendė buk Mrs. Vir
ginia Peckinpaugh, isz Toledo, 
phio, aplaikys viena milijoną 
idoleriu vietoje tik vieno dole
rio pagal palikta testamenta 
savo mirusio tėvo, pulkininko 
'Charles Bartley, turtingo loc- 
pininko hoteliu.

Džiure, po keturiu valandų 
Svarstymo, nutarė kad motere 
turi pilna tiesa aplaikyti pa
liktus pinigus kuriai jie teisin
gai priguli. Tėvas užrasze 
daug pinigu del 35 žmonių ir 
labdaringu drauguviu bet duk- 
terei paliko tiktai viena dole
ri o kitai dukterei paliko vie
na milijoną doleriu. Dabar Vir
ginia aplaikys taipgi tiek, kiek 
jos sesuo.

Sudas pripažino drauge su 
'daktarais buk tėvas buvo ne
sveiko proto kada parasze pas
kutini testamenta ir tas buvo 
priežastim sulaužymo jo per 
Suda.

23 Metu Mergina Apsi
vedė Su 71 Metu 

Žmogum

Philadelphia, Pa. — Rosa
rio Scalero, 71 metu, darakto
rius muzikes Curtis Institute 
Muzikes, ana diena iszeme ap- 
sivedimo laisnus su pana Ger
maine Terpin, 23 metu mergi
na. Likos suriszti mazgu mote
rystes sude.

Vargingas Darbininkas 
Aplaike Po Mircziai 

Tėvo $110,000

Johnstown, Pa. — Andrius 
Haws, 69 metu, vargingas dar
bininkas, kuris dirbo visokius 
darbus del savo kaimynu ana 
diena aplaike žinia nuo advo
katu buk jo mirusis tėvas pali
ko jam 110 tukstaneziu dole
riu.

Jo motina, po mircziai savo 
vyro, iszkeliavo in Kalifornija 
kur gyveno koki tai laika bet 
kada. ji. mirė,, pagal palikta 
testamenta visas turtas pere j o 
ant sunaus.

Andrius nežino ka daryti su 
pinigais nes da to noapsvarste 
bet sako kad padovanos kelis 
tukstanezius doleriu ant lab
daringu tikslu.

“Diena Suszelpimui 
Rusijos

New York — Gubernatoriai 
isz deszimts valstijų ir burmis
trai isz 31 miestu nutarė ap- 
szaukti Birželio (June) 22-tra 
diena kaipo “Diena Suszelpi
mui Rusijos,’’ kaipo atminti 
instojimo Rusijos in kare 
priesz Vokieczius. Tikslas tojo 
apvaikzscziojimo yra suszelp- 
ti gyventojus Rusijos kurie 
sziadien kovoja už laisve ir 
prigialbeti visam svietui su
pliekti tironus kurie geidžia 
apvaldyti visa svietą po savo 
padu. Toji diena bus apvaiksz- 
cziojama per visa taja sanvaite 
beveik po visa Amerika, kad 
parodyti savo dėkingumą Ru
sijai kuri aukauja sziadien mi
lijonus gyventoju kad apsau
goti kitus nuo kruvinos kares. 
Taja sanvaite bus renkama au
kos del Rusijos kad jiems pa- 
gialbeti kovoti ir duoti reika
linga paszialpa.

Teisingos Teisybes

_______________ *

KARE

Japonai Iszskerde
Visus Gyventojus

London — Žinios, daeinan- 
ezios in czionais isz Kinu, skel
bia buk Japonai, kurie užėmė 
nekurtas vietas po iszgujimui 
Kincziku, iszskerde beveik 16 
tukstaneziu žmonių Kvaukian 
provincijoj, iszdegindami ke
lis kaimus ir miestelius, su
degino kėlės bažnyczias, mo
kyklas ir valdiszkus namus.

Pirmiausia Japonai apsiau
bė kaimus po tam uždege o ka
da vyrai pradėjo bėgti, pradė
jo juos szaudyt kaip žiurkes. 
Tokiu budu sudegino daugeli 
kaimu o viename kaime isz
skerde net 600 gyventoju.

Japonai iszsikalbineja buk! 
jie yra priversti nubausti tuo
sius kurie yra prieszingi jiems 
ir slaptai žudo j u kareivius 
kalnuose. — Japonai neturi 
jokios mielaszirdystes del kitu, 
kaip jau nekarta pasirodė isz 
j u pasielgimu.

TVANUOSE ŽUVO
42 ŽMONES

Padaryta Daug Bledes

Harrisburg, Pa. — Pennsyl
vania nukente daug nuo tvanu 
praeita sanvaite isz priežasties 
dideliu lietu. Honesdale, arti 
Scranton, deszimts žmonių žu
vo per trūkimą prūdo, kelei li
kos užlieti daugeliose vietose 
ir butlegerines skyles pripildy
tos vandeniu ir nežine kada 
žmonelei jose gales vela dirbti. 
Daug tiltu taipgi likos nunesz- 
ti per vandeni. Bledes isznesza 
ant 22 milijonu doleriu.

§ Vyras, kuriam motere li
pa ant sprando, tankiausia bu
na be galvos.

§ Jeigu motinos savo duk
reles prižiuręs tai to niekad ne
sigailės. O 'katra tėvu neklauso, 
tegul pasikabina ant medžio 
sauso.

§ Motere gali vyrui inpūl- 
ti in aki, stoti katilu gerikleje 
ir szonu jam iszlyst.

§ Kad ir žmogus butu ge
ležinio budo tai vienok surū
dija nuo moterių aszaru.

§ Jeigu tau einasi gerai tai 
neužimirszikie kad tanp tavęs 
yra ir nelaimingu kurie reika
lauja nuo tavęs suszelipimo.

SZAUKS VYRUKUS
18 Ir 19 METU IN

TARNYSTA

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas paskyrė 30 
diena Birželio (June), kaipo 
registracijos diena del visu 
vyruku kurie yra 18 ir 19 metu 
amžiaus, bet tieji jauni vyru
kai nebus traukiami del ka- 
riuomeniszkos tarnystes tiktai 
užims vietas senesniu darbi
ninku prie visokiu kariszku 
darbu.

3.000 Amerikoniszku 
Kareiviu Atplauko In 

Gibraltari

London, Anglija — Trys 
tukstaneziai Amerikoniszku 
kareiviu atplaukė ana diena in 
Gibraltari pasekmingai, ku
riems draugavo per mares trys 
kariszki laivai kad juos apsau
goti nuo Vokiszku submarinu. 
Ar tieji kareiviai pasiliks Gib
raltare ar keliaus kur kitur 
prigialbeti Anglikams, tai ne- 
dažinota.

DU LAIVAI
PASKANDYTI

38 Laivorei Žuvo

Kharkov
Nepasiduoda

Apie Tūkstantis Vokiecziu Už- 
muszta; Daug Tanku Sunaikin
ta; Mussolini Reikalauje Past-

dalinimo Laimikiu; Kinai
Supliekė 100,000 Japonu

——. ★ ______________ ______

VOKIECZIAI VIS i MOSKVA — Generolo Timoszenko pul- 
ŽUDO ŽMONES kai naršei ginasi prie Kharkovo atmuszdami vi-

Kad Sulaikyt Pasikė
limus

London — Hitlerio sėbrai 
nužudė daugeli žmonių po vi
sas dalis Europos kad užbėgti 
j u neužganadinimus ir prasi- 
plaitinima pasikėlimu. In kė
lės dienas suszaude apie szim- 
ta žmonių kaip: 13 Francuzu,

New Orleans, La. — Mažas 
Amerikoniszkas tavorinis lai
vas likos paskandytas per Vo- 
kiszka submarina Meksikos 
inlunkeje su kuriuom žuvo 20 
laivoriu.

27 Serbus, 14 Vokiecziu, 5 Len
kus, 4 Holandus, 3 Czekus, 1 
Itala ir 2 Lembergius. Tukstan
ezius intrenke in smirdanezius 
abazus ir kalėjimus kurie lau
kia suszauydmo. Tokia tai lais
ve prižada Hitleris del savo 
padonu.

Kinai Iszmusze Puse 
Japonu Kariuomenes

Miami, Fla. — Meksikonisz- 
kas laivas, kuris plauke namo, 
likos paskandytas per Vokie
czius ezienaitineje aplinkinėje 
su 18 laivoriu, 27 likos iszgial- 
beti ir atgabenti in Key West, 
Fla.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Chunking, Kinai. — Kinai 
iszmusze beveik puse Japonu 
kurie gavosi ant salos Chuan- 
sti, artimoje Foochow o liku
sieji pabėgo ant laivu. Mano
ma kad Japonai tame laike tu
rėjo apie 25 tukstanezius karei
viu kada užėmė sala bet beveik 
puse isz j u žuvo musziuose.

Indijos Politikiszki Vadai.

Ant kaireses matome vima isz ženklyvu Indiszku politikierių, Bandyt Nehru ir ant
ram paveikslelyje Indijos žy uus vadas, Mahatma Gandhi su savo sztabu, kuris buvo pa- 
siprieszines kad pasiduoti Anglikams ir kovoti drauge su jais priesz Vokieczius ir Italus. 
Indija geidžia valdyt savo pad mus be pagialbcs kitu sklypu todėl nori būti neprigulmin- 
gais nuo Anglijos.

sus Vokiecziu užklupimus, sunaikindami daug 
Vokiszku tanku ir užmusze apie tūkstanti Vo
kiecziu. Tukstaneziai Vokiecziu guli ant kares 
lauku o sužeistųjų neturi kada surinkti todėl jie 
mirszta be jokios priežiūros. Daug eroplanu 
taipgi suszaudyta. Vokiszki aficierei apreiszke 
savo budeliui Hitleriui kad paliautu nereikalin
ga skerdimą nekaltu žmonių nes daug Vokiszku 
kareiviu jau žuvo ir dabar traukia jaunuosius 
netinkamus in kariuomene bet Hitleris paliepė 
visiems citie “in karszta vieta” ir darys kaip 
jam patinka.

Mussolini vela spiriasi kad Hitleris dalai- 
kytu savo prižada ir paskirtu nekurias dalis del 
Italijos bet Hitleris apie tai nenori ne klausyti 
todėl Italai nerimauja kas isz to visko gali kilti 
ir ar užsimoka draugauti su Hitleriu kuris pri
gavo beveik visa Europa.

Meksikos Mieste atsibuvo dideli maisza- 
cziai isz priežasties kad Vokiecziai paskandino
kelis ju laivus su laivoriais ir spiriasi kad val
džia iszszauktu kare priesz Vokieczius.

■■ " ■ " — • %

Japonai pasirengineja ant užklupimoant 
Australijos su visom savo spėkoms isz oro ir 
ant mariu bet gaus tiek supliekt nuo Australie- 
ežiu ir Amerikiecziu kad paminės per visa savo 
gyvasti nesant ju yra gerai pasirengia. Kinai 
smarkiai užklupo ant Japonu isz trijų pusiu ant 
Kingliwa frunto, apsiaubdami apie szimta tuks
taneziu kareiviu. Ten tęsęsi kruvini musziai ku
riuose žuvo daugelis kareiviu ant abieju pusiu.

• _ ___________________—— l.,

Prie pakraszcziu Argentinos Italiszkas sub- 
marinas paskandino maža Amerikoniszka laiva 
isz kurio iszgialbeta 35 laivoriai.

Wilkes- Barre, Pa.— Keturi 
anglekasiai likos sužeistais 
eksplozijoj Buttonwood Nr. 13 
kasyklosia, Hanover.

Harrisburg, Pa. — Valdžia 
daugiau nerinks senos popie- 
rois, nes yra užtektinai ir fabri
kai turi pewirsziniai.
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Kas Girdėt
Visokiu kailiniu parduota už 

400 milijonu doleriu, cztingu
mo žmones sukramtė už 15 mi
lijonu doleriu. Ant visokiu pa
silinksminimu isziduota beveik

eis del valdžios.

Popiežius, laike savo 25 me
tu sukaktuviu iszkelimo in 
vyskupus, kalbėjo isz Vatika-

pakankamai plieno padaryti 
trijų coliu kulkos lukszta 
(shell). Bet žaislu industrija 
dabar vartoja visasi kitokia 
medžiaga žaislams, taip kad nei

PAS GYDYTOJA

Kokis tai žiaunas tvirtina 
buk žmogaus galva auga dides
ne su kožnu szimtmecziu. Kas 
isz to, kad galva auga didesne 
jeigu tam pakauszyje nesiran
da sveiko proto ir smegenų.

bilijonas doleriu, ant kvepian- 
czio muilo 6 milijonus, ant ne
reikalingu valgiu 4 milijonus, 
ant pyragaicziu ir kitokiu sma
gumu 250 milijonu doleriu.

Ant tu iszduotu milijonuAia avcilkv ll -------- -- ----- -------------------------------- -----------u---------

Juk sziadien turime daug di- Į žmones turėjo mokėti padot- 
deliu gaivu kuriose randasi'kus o padotikai mokasi tiktai 
mažai smegenų.

Miss Elivia Wissman užvede 
skunda, New Yorke, priesz 
Mrs. Georgiana Miller ir jos 
sūneli Almonda ant atlygini
mo jai 10 tukstaneziu doleriu 
už tai kad sūnelis spyrė jai in 
pilvą laike kada vaikas turėjo 
viena isz savo pasiutimu isz 
piktumo.

Pana Elivia tame laike turė
jo dinsta pas motere kaipo da- 
žiuretoja tojo nepataisomo vai
ko, kuri mokino mandagumo 
ir laike tojo mokslo vaikas 
spyrė jai in pilvą su koja, nuo 
ko dažiuretoja pavojingai ap
sirgo ir turėjo būti nuvežta in 
ligonbute ir nuo tojo laiko da 
nepasveiko.

už tokius dalykus be kuriu 
žmogus gali apsieiti.

Siuto žmonelei be jokio ap
svarstymo bet ant galo daejoj 
prie proto laike kares ir szia-' 
dien tuos pinigus iszduoda ant 
pirkimo bonu prigialbeti savo 
tėvynei.

no miesto per reidio melsda
mas kad svietas padarytu tai
ka ir gyventu Krikszszionisz- 
kai, kaip Dievas prisakė. Po
piežius sziadien yra labai su
sirūpinės tebyriu svietiszku 
padėjimu ir ragina visa svietą 
gyventi kaip Dievas prisakė, ir 
mylėti savo artima.

sziu metu Kaledose, nei bet ki
tose karo laiko Kaledose bus 
steką žaislu musu vaikucziams. 
Dabar, in vieta visokio meta- 
lio, žaislu gamintojai vartoja 
medi, popiera, stiklą, moli, ne- 
kritiszka pliastika, vatini au
deklą ir pan. medžiaga del ste
bėtinu daigtu.
—Common Council for Amer. Unity

siu, viską isztirsiu, — tarė .gy- 
dytojas.

Su sesers Elenos pagialba Ju
le pusiau nusirengė. Jos buvo 
puikus kaklas ir gražus pecziai
ir klasiszkas liemuo. Gydytojas 
jai uždavinėjo invairius klau-

ejote? Mergaite, kodėl-gi ta- 
mistai neiszteketi už tavo kū
dikio tėvo L..

— Bet mano kūdikio tėvu yra 
mano sesers Elenos vyras.

Ji smarkei pakele galva ir 
pažiurėjo in gydytoja pilnu be- 
vilties žvilgsniu.

Nežiūrint in tai, kad gydyto
jas Bonas per daugeli metu bu-

Tulas musu skaitytojas už
klausė mus, ika tai reiszkia 
vardas “chamas?”

Tasai žodis paeina nuo seno- 
viszko žodžio kuris reiszkia 
“juodas.” — Tokiu, pagal 
Raszta Szventa, buvo sūnūs 
Nojaus, Chamas, kuris szandi- 
jo isz savo užsigerusio tėvo už 
tai ir visa jo gimine likosi pra
keikta. Pagal taji atsitikima 
tai tasai žodis reiszjkia nie
kiausia žmogų bet nieko bend
ro nesikisza priesz sztama žmo
nių, darbo arba paguodoneje. 
Ne prastas žmogus ūkininkas, 
bernas, anglekasis, naikius, 
ne yra kaimais, tiktai sziadien 
Hitleris, Mussolini, Japonai ir 
kiti kurie paniekineja sziadien 
svietą ir žudo nekaltus gy ven
tojus.

Didelis vanden-puolis, Nia
gara Falls, ne yra augszicziau- 
siu vanden-puoliu kaip sau ne
kuriu mano nes didžiausiu van
den-puoliu ant svieto yra prie 
upes Ignazu kuris perskiria 
Brazilija ir Argentina. Toji 
upe nupuola nuo kalno 230 pė
du o Niagara Falls puola tik 
167 pėdas. Plotis tos upes yra 
13,123 pėdu arba beveik pus- 
tretozio syk platesne už Niaga
ra Falls upe. Apskaitoma buk 
per Niagara Falls kas valanda 
nupuola szimtas milijonu tonu 
vandens o per vanden-puoli 
Ignazu nupuola vandens po 
140 milijonu tonu kas valan
da. Taji vanden-puoli neu'žilgio 
ketina naudoti Amerikoniszki 
kapitalistai ant darymo elek
triko.

Pennsylvanijoj 46 dieniniei 
. laikraszcziai nutarė pakelti 
i prenumerata ant laikraszcziu 
isz priežasties pabrangimo vi
sokio drukoriszko materijolo, 
pcipieros ir darbininku algų. 
Ndkurie net paliovė iszicidinet 
laikraszczius įSubatomis kad 
suezedinti kasztus.

Daktaras Cahim Weizmann, 
pirmininkas Žydiszkos drau
gavęs apreiszke buk 25 pro
centas Europiszku Žydu žus 
szioje kareje. Tieji, kurie pasi
liks gyvais, isznyks isz priežas
ties nesveikatos ir netekimo 
turtą nes daugiau kaip 90-tas 
procentas Europiszku Žydu li
kos apiplesztais nuo visko 
turėjo ir dabar neturi isz 
maitytis ir užsilaikyti.

k a 
ko

ŽAISLAI IR KARAS

Ajmerikonisziki jauni Lietu-
vei privalo dabar paimti sty
riu in savo rankas ir ta laiva 
Lietuvystes valdyti ant Ame- 
rikoniniu mariu. Ant musu 
jaunuomenes rėmėsi Lietuvisz- 
ki invalidai, kuriu pajiegos jau 
baigiasi. Jus, jauni vyrukai, 
turite nenustoti būtie Lietu- 
veis. Neužmirszkite ir apie tai 
kad ir duotumėte savo kaili nu
silupi ir persimainyt tai vis jus 
vadys “hunksais.”

Akyvi Trupinėki

Jeigu norite gyventi szimta 
metu arba ir ilgiaus, tai gerki
te pasukas (maslionkas). To
kia rodą duoda daktarai, kurie 
labai ■paniekina valgymą mė
sos ir tvirtina buk žmogus ne
privalo valgyt daug mėsos, tik 
karta ant sanvaites. Toliaus, 
tieji daktarai saiko kad ypata 
kuri jau pabaigė 40 metu, ne
reikalauja valgyt visai mėsos 
nes jo organizmas jau nereika
lauja tojo maisto nes mesa tik 
apsunkina jo pilvą pervirszi- 
niu darbu.

Ta pati tvirtina ir kiti žy
mus specialistai po visa svietą 
bet žmones tiems specialistams 
netiki ir trumpina savo gyve
nimą neadbodami ant prailgi
nimo savo gyvasties.

Karta inteligentas prisižiu- 
rinejo kaip žmogus pjovė mal
kas. Mane jis kad žmogus yra 
tinginys ir pradėjo jam aisz- 
kint kad jis truputi posisku- 
bintu. Laike pasikalbėjimo, 
abudu nutarė ant rytojaus 
pjauti malkas. Kožnas turėjo 
po keliolika dideliu szmotu 
malku.

Inteligentas pradėjo pjauti 
malkas užsikarszcziaves ir pri
pjovė du syk daugiau ne kaip 
žmogus. Ant galo pradėjo pa
ilsti ir jau ne taip sparcziai 
darbas ėjo nes iszsibaige jo pa- 
jiegos ir kvapas bet žmogus 
vispjove isz palengvo, kaip 
pjovė ryte ir taip pjovė lyg va
karui be pasilsi© ir ant galo 
žmogus turėjo daugiau pripjo-

Net žaislai vaidina role visa- 
pasaulinej karėj. Triracziai, 
velocipedai, isz szvino karei
viai, raudoni gaisro inžinukai, 
visi dabar perdirbti in inran- 
kius ir ginklus ginkluotoms 
jėgoms. Tai pasekmes nesenei 
iszleisto Karo Gamybos Tary
bos insakymo, kuris draudžia 
vartojima kaikuriu “uždraustu 
medžiagų” gaminti žaislus ir 
apriboja vartojima daugiau 
kip 7% kaikurios kritiszkos 
medžiagos po Birželio 30 d.

Tikėta, kad insakymas sutau
pys 100,000 svaru plieno ir ge-' 
ležies per meta, 2,000 tonu va
rio ir misingo, 1,000 tonu szvi
no, 3,000 tonu gurno, 3,000 to
nu ciniko ir panasziai daug szil- 
ko, “rayon,” audeklo, pliasti- 
ku (plastics) ir kitu medžiagų 
kurios reikalingos gaminimui 
tanku, lėktuvu ir amunicijos.

Vienas vaikuczio žaislas turi 
daug karo medžiagos. Imkime 
3]A svaru inžinuka — jame yra 
pakankamai ciniko pagaminti 
mažo automobiliaus — “jeep” 
— karburetori ir pakankamai 
varinio drato ir misingo del 
puses tuzino .30 kalibro kuiliu 
dėžių. 16 tokiu inžinuku turi

Pagal valdžios apskaityma 
1941 mete, tai Amerikoniszkos 
moterėles ir merginos iszdave 
649 milijonus doleriu ant vi
sokiu kvepalu — smirdaneziu 
ir nesmirdaneziu, kvarbu ir ki
tokiu pauderiu del padabinimb 
savo veideliu ir kurnu.

Laike kada moterėles pralei- 
dinejo milijonus doleriu ant 
papuoszimo veideliu ir kunu, 
vyrai joms neapsileido nes dir
bo sunkei ant sudeginimo pa- 
perosu, cigaru ir tabako už be
veik bilijoną doleriu.

Puse bilijono iszduota ant 
brangiu 'žemeziugu, deimantu 
ir t.t., o bilijonai doleriu nu
ėjo ant saldumynu, kendžiu ir, 
kitu saldžiu valgiu, . ,

ves malku ne kaip inteligentas. 
Daug panasziu inteligentu 
randasi ant svieto kurie su 
karszcziu dirba bet tojo darbo 
nepa’baige.

Pakol szi kare pasibaigs tai 
Su v. Valstijos rasis skoloje 
daugiau kaip 200 bilijonu dole
riu ir gal toji skola pasididins 
ant 500 bilijonu doleriu pakol 
viskas apsimalszys.

Idant taja skola atmokėti, 
kožnas dirbantis žmogus turės 
paaukauti deszimta procentą 
savo uždarbio ir pirkti bonus 
arba ženklelius. Tieji, kurie už
dirba, sakysime, po 50 doleriu 
ant sanvaites, aplaikys tik 45 
dolerius o likusieji 5 dolerei

Kartu' su jomis laukentis po
nas isznyko už duru daktaro j symus, ji atsakinėjo. Ant galo 
kabineto ir jodvi pasiliko vie-1 jis tarė: 
uos. Palaukiamasis kambarys 
buvo szviesus, gražiai padabin
tas ir visai sklaidantis nelinks
mas mintis.

Czia ir Apalono nedidele sto
vykla rudos giedojo hymnus|c]ar klausė prisidejas triubele, mieste matydavo Elena ir Ju- 
meilei ir szviesiai. Paveikslai1 bai-Szkino, paskui staiga lyg-liūte, drauge su Elenos vyru.

—-------------------------------- - įe įrgį lyg ko tai nusigando ir*ja tos szeimynos. Jis stengėsi
pabalo. Į i

— Kas-gi jai yra? — paklau
sė Elena. ;

— Nieko, — suramino gydy
tojas. — Asz galbūt perdaug 
paspaudžiau tai ji nusigando... ,

Gydytojas ant valandėlės už
simanste, paskui priejas prie 
sienos paspaude elektriszkojo 
varpelio knypki.

Už keleto minutu jis vėl ta 
pakartojo ir pagalinus tarė:

— Kaip gaila, kad mano tar
nas iszsiunstas o dabar man 
būtinai reikia gyduolių. Sėski
tės, panele Jute.

Dar karta gydytojas paskam
binės ir nežinodamas ka jam 
daryti, atsisuko in ponia Ele
na:

— Tūkstanti kartu atsipra- 
szau, bet turiu iszdrysti...

— Paipraszyti manes nueiti 
vaistinyczion parneszti gyduo
lių ? — dabaige ponia Elena.

— Taip, man jos absoliutisz- 
ikai reikalingos.

— Su didžiausiu noru, dak
tare...

Jis palydėjo Elena iki duriu. 
Kada durys užsidarė, jis tuojau 
atsisuko in Jule ir tarė:

— Panele, negalima laukti 
daugiau nei valandos. Kūdiki, 
mano brangus, tu jau daugiau 
ne mergina bet...

— Gydytojau!
— Buk atvira !
— Asz tamistos nesuprantu.
— Nėra reikalo gintis, tamis-

ta esate neszczia.
Juliute nuleido akis.
— Paklausykite. Beikia su

rasti koki nors iszejima isz to
kio padėjime. Jeigu norite, asz 
galiu pasikalbėti su Jusu sese-

■ re, su jos vyru? Beikia. prisipa
žinti.

— Ne, tai negalimas daigtas.
— Kodėl negalimas daigtas ?

! — Man nieko nelieka dau
giau kaip tik sau gala pasida-

■ ryti! Girdite?!
— Ar tamista isz proto isz-

— Tamista perdaug veržiate
gorseta, tas labai nesveika ir vo mates daug visokiu atsitiki- 
nuo to paeina jusu negale.

Jule puikiu gestu paėmė pri- pažineziu, Juliutės iszpažintis 
laikyti savo sijoną. Gydytojas ji nustebino. Jis tankiai visur

mu, daug girdėjas visokiu isz-

ant sienų ir-gi buvo gana links- j1]iu.stebes sustojo. Jauna Juliu-1 Jis užsimanste apie psicholoj 
mi. Puikios minksztos kėdės vi- ,ro-i lw ko tai nnsiea.ndo ir* ja tos szeimvnos. Jis stengą

—■ Vinczevones žiodą kita
dos neisziodavo ant nykszczio.

— Suraszas parodo, buk 
daugiattse žmonių papildo sav- 
žndinstas Utarninke ne kaip 
kitosia dienosią.

— Tolumas nuo musu že
mes in Marša yra 35 milijonai 
myliu. Tenais diena yra 34 
valandų ir 37 minutu laiko.

— Bite pagal savo diduma 
yra 30 syk drūtesne už arkli.

— Nuo 1776 meto in Ame
rika pribuvo 33 milijonai sve- 
timžemiu.

— Slonius, daejas in pilnus 
metus, gali paneszti tris tonus 
sunkumo ant pecziu.

— Arabai iszgeria nuo 10 
lyg 20 puoduku kavos per die
na.

—■ Motere džiaugiasi turė
dama 20 metu ; įsarmiatinasi ka
da turi 40 metu; gailesį kada 
daeina lyg 60 metu o giriasi 
tuom kada daeina lyg 80 metu.

— Keturi szmotelei cuk
raus utri savyje daugiau mais
to kaip gera bulve. Svaras 
cukraus 'priduoda 'daugiau pa- 
jiegu kaip puse svaro sviesto.

Vaikai ir mergaites Persijoj, 
niekados nesianezia drauge — 
kožnas draugauja atskirium.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

uitas vietas arba iszvažiuoja ir 
kitus miestus ant apsigyveni 
-no ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
aitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
aiirszta paduoti ir savo sena 
įdresa, kur kitados gyveno 
nes kitaip negalėsime surasti 
<ur tokis žmogus gyveno. To
lei, jaigu permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in rėdys 
:e kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
tdresa, o tuom palengvinsite 
num s darba ir daug ergelio!

liojo pasilsiu o per langus žiu
rėjo medžiu szaikos ir plauke 
geliu kvapsnis už lango paso
dintu darželyje. Tiktai isz to
liau girdėjosi dundėjimas — 
tai buvo gatve.

Elena instabiai apžiurėjo sa
vo jaunesniaja seseri Jule. Ji 
žiurėjo in ja su iszgascziu ir 
nusistebėjimu, rodos ko tai jos 
klausdama. Nežiūrint in tai 
kad Julei vos buvo sukakę tik
tai devyniolika metu, ji buvo 
nelinksma ir užsimaseziusi. Jos 
veido oda rodėsi puri, akys lyg 
apsiniaukė, nebuvo tos szviesos 
kokia blizgėdavo pirmiau jos 
akyse. Jute sėdėjo alkūne pasi
rėmusi in stata ir vartė žurna
lą. Isz kur-gi pas ja atsirado to
kia nuliūdimo iszvaizda?

Juk taip nesenei Juliute bu
vo linksma, patogi mergina. Ji 
anksti pasiliko naszlaite ir gy
veno pas savo jau isztekejusia 
seseri Elena ir linksmindavo 
visus namus savo dainelėmis ir 
savo muzika. Net jos vyriausio
ji sesuo, Elena, kuri beveik vi
suomet būdavo paniurusi, nu- 
linksmindavo ir juokdavosi 
kartu su ja. Elena jau buvo isz- 
tekejusi priesz penketą metu ir 
ji in Jule žiurėjo kaip in isz 
dangaus nukritusi kūdiki.

Bet pastaruoju laiku Jule la
bai greitai keitėsi, darėsi užsi
maseziusi, nelinksma.

— Kas tai yra? — klausdavo 
Elenos vyras. — Elena-gi saky
davo :

— Jai nusibodo pas mus. Ji 
geidžia meiles. Laikas jai teke
ti. Ka-gi? Jaunikiu dabar ne- 
stoka.

Vienok Julei koki tik vaiki
na pripirszdavo, ji atsisakyda
vo. Ji vis tvirtino kad nenori 
teketi. Ar ji tik neserga. Ar ne
sikreipti prie gydytojo?

— Kam reikia to gydytojo! 
Asz sveika, — sakydavo Jule.

— Na, neerzink ja su gydy
toju, — sakydavo sesers Elenos 
vyras.

Gal reiketu permainyti kli-

surasti koki nors iszejima isz 
tokio padėjimo, jis norėjo isz- 
gelbeti ta jauna mergina nuo 
prasižengimo ar nuo saužudys- 
tes. Beikia juk greitai veikti, 
juk Elena gali bile momente su- 
gryžti. Jis žingsniavo dideliais 
žingsniais po kambarį ir maus
to. Juliute-gi tuo tarpu apsivil
ko drabužiais ir užsimanste.

— Paklauykite, — staiga ta
re gydytojas. — Ar nebūtu ge
ras szitokis planas.

— Acziu už jusu geruma, po
nas gydytojau, •— perkirto ant 
galu pirsztu ineljusi kambarin 
ponia Elena., — man tik pasilie
ka užbaigti jus pradėta sakini. 
Asz viską girdėjau už duriu bū
dama. Atleiskite, kad asz tenai 
pasilikau ir nenuėjau in vaisti- 
nyczia. Asz vis abejojau apie 
tai ir norėjau tikrai dažinoti ir 
dasižinojau. Kokis pasileidi
mas!... Ka-gi? Asz neturiu vai
ku tai galėsiu iszaukleti...

Ir Elena greitai ir iszdidžiai 
iszejo isz kambario net nedirs- 
telejus in savo nelaiminga se
seri Juliute.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 ! I 
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“Lai Ritasi Be Palivos”

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Szitos merginos sumanė rinkti senus guminius ratus, 
Atlantic City, N. J., kad prigialbet valdžiai padaugint sto
ka gurno. Jos yra Peggy Hawkins, Janeta Rowe ir Peggy 
Kraft,

ma ta? Czia ir kilo szeimynoje 
klausymas kad Julei verta isz- 
važiuoti kur toliau in sveikes- 
nius krasztus, kur ankscziau 
žydi gėlės, kur daugiau yra 
szviesos.

Bet visisz'kai netikėtai, po ko 
tokio intekme, Elena atvede sa
vo jaunesniaja seseri Jule pas 
gydytoja, palaukiamoje.

Gydytojas Benas, ju pažins- 
tamas jas patiko, Elenai besi-' 
sveikindamas in ranka pabu-, 
cziavo. Linksmai pasisveikino 
ir su Juliute. Gydytojas buvo 
labai mandagus žmogus. |

— Sztai, daktare, —pradėjo 
Elena, — asz atėjau pasiskuns- 
ti ant savo sesers Julės. Ji pa
staruoju laiku taip persimainė 
kad ir pažinti sunku. Nedainuo
ja, inesiliniksminia, visuomet už- 
simascziusi. Ji nori ant kokiu 
trejetos menesiu iszvažiuoti in 
'karma. Ar ji tik neserga ?

— Jeigu leisite, asz iszkvo-

JOHN KOVAL
K V I E T K I N I N K A S

Kvietku Del Visokiu Pareikalavimu
Už Žemiausias Prekes

Sutaiso Dailius Bukietus Del

Vestuvių, Ligonbucziu, Laidotuvių, Kapinu Ir T. T.
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4s Kupcziaus Simus
RISZARDAS Maikvilius, tur

tinga Dublino kuipcziaus su
irus, buvo labai dailus vyrus o 
ir puikia szirdi turėjo.

Viena, karta nukeliavo jis su 
kupcziszkais reikalais in Alge- 
rija. Kada jau kėlės dienas ra
dosi Algerijoj ir savo reikalus 
atliko, nuėjo ;prie pristovos pri- 
sižiuet atkeliaujantiems lai
vams — ir pamate viena at
plaukianti laiva ant kurio ra
dosi dvi jaunos, graudžiai ver- 
kenczios panaites. Tuom regė
jimu1 labai susijudinęs, prisi
artino prie laivo ir paklausė, 
kas tai butu per vienos ?

— Yra tai dvi nievalninkes, 
nepersenei pagautos, — atsake 
vienas nuo to laivo kupczius — 
atvežem ežia jas parduot.

Perimtas gaiiesezia Maikvil- 
lius tarė:

— Ar neparduotumet jas 
man?

apleist savo mylima paeziule, 
akys aszaroms papluko; nega
lėjo jokiu budu savo paeziule 
palikt o ežia neatbūtinai ji rei
kalai in kelione szauke o kad 
norėjo ja nuolatos savo akyse 
turėt, liepe ant žiedo iszpjaut 
jos paveiksią.

Po atlikimui (keliones in kė
lės vietas, ant galo pribuvo in 
Palermą kur viena diena pui
kiam sode ant suolelio sededa-j 
mas žiurėjo in žiedą, kuriame | 
buvo jo pa'czios paveikslas. Už
pakalyje jo stovėjo vienas isz 
karaliszku tarnu ir taip-gi in 
žiedą žiurėjo ir pažines paveik-j 
sla, nubėgo pas karalių idant’ 
jam apie tai daneszt. Karalius 
kogreieziausia liepe pas save 
atvest Makvilliu kalbėdamas 
jog turi pas kupeziu svarbu rei
kalą. Kada kupczius stojo 
priesz karalių, karalius klausi
nėdamas apie sumislytus daig-

| Ant Atminties :
: Nežinomo Amerikoniszko Kareivio j
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BALTRUVIENE

Į 1 Kaip kam užduosiu,
1 Ir nedovanosiu.
I I .-M

I ------------------------- .)
' OWENS VALLEY 1
I _____

Kaip Daroma Amerikoj
1 Vieton sulaikyti prieszus 
ateivius ir uždaryti juos sto-

ivykiose kur jie nieko negali 
! dirbti ai'ba prievarta stumti 
i juos in darbo brigadas, kaip 
' daroma diktatorystese, Ame- 
Įrika surado kitaip iszsprensti 
i ta dalyka Owens Valley Cali-

— Kodėl ne! — atsake kup
czius.

Užmokėjo nemažai už gyva 
puiku tavora, tiek kiek prasze, 
paskui nuvede ant savo laivo ir 
pasakė grąžei jog jos yra vai
nos ir turės viską, ika tik norės.

'Nesitikėjo niekados tos pa
nos nuo MakviHiaus iszgirstie 
tuos žodžius, per ka abidvi puo
lė jam in kojas ir dekavojo už 
jo puikia szirdi. Abidvi panos 
buvo patogios, o ypacz viena.

Makvillius ant visko tuojaus 
pažino jog jos paeina isz labai 
augszto gimimo nes ju visas ap
siėjimas aiszkiai rode, per ka 
labai prie jųdviejų prisiriszo o 
labiausia prie vienos.

Mergina suprato kad apie ja 
Makvillius labai tupinėja o kad 
buvo gražus vyras tai ir ji nuo 
jo nesitolino. Ir taip abudu vie
nas prie kito prilipo jog rodos 
nuo daugelio metu pasipažino- 
jo. Makvillius kelis kartus kvo
tė ja prisispyręs idant pasaky
tu savo varda ir pravarde o 
taip-gi isz kur paeina bet vis
kas buvo ant tuszczio. 0 kad 
Makvillius nepaliove klausės, 
ant galo mergina tarė:

— Mano vardas Konstancija 
o mano drauges Izabele: dau- 
giaus, mano brangus pone, ne
sakysiu. Ne esu to visko verta, 
ka nuo tavęs datiriu, vienok tu
riu vilti jog tau szimtaropai 
bus isznagradinta.

Kada Makvillius parkeliavo 
in Dubliną, abidvi panas per
statė tėvui. Papasakojo kokiu 
budu gavo ir kad jis viena isz 
ju labai pasidabojo. Geras tėvas 
pagyre ta puiku sunaus nuopeL 
na, tai yra: jog isztrauke mer
ginas isz ranku nevalios; bet 
kada jis norėjo su viena pa- 
cziuotis, tai ta jo geismą tėvas 
supeikė. Per ilga laika kada 
pamate senis ir iszlprato mergi
nos būda, pradėjo ja paguodot 
o kada sunus panaujino savo 
praszyma, senis ant visko pri
silenkė. Lyg sziam laikui neisz- 
sidave vienas kitam su meilia 
nes nedryso bet kada vienas 
priesz kita prisipažino, d a di
desne meilia vienas prie kito 
dege. Nelgai trukus susivin- 
cziavojo o in metus vaisius ju 
meiles pasirodė ant svieto nes 
Dievas apteikė juos patogiu šu
neliu.

Taip perbėgo apie pora metu 
tarp saldybes naminio paka- 
jaus ir czystoje meileje, turėjo 
su kuipcziszkais reikalais vėla

tus, temijo in žiedą o kada pa
žino paveiksią, labai susijudi
no ir .vos laikydamasis paklau
sė, keno tas paveikslas? Kup
czius atsake:

— Yra tai paveikslas mano 
paiczios.

— Tavo paezios? Kur ji yra?
— Dubline, pas mano tęva.
— Kaip jos vardas?
— Konstancija.
— Ar ji gimus Dubline ?
— Yra svetimžeme bet isz ko

kios žemes paeina tai to suvis 
nežinau.

Czia Riszardas apie viską pa
pasakojo, tai yra: kokiu budu 
iszliuosavo jas nuo juriu raz- 
baininku; kaip su savim parsi
vežė in Dubliną ir ant galo su 
ja apsipaeziavo.

Karalius klausė jo pasakos 
su didele atyda o ant galo nie
ką nekalbėdamas davė ženklą 
idant ji užlaikytu. Tuo laik lie
pe kogreieziausia paruoszt lai
vą ir iszsiunte in Dubliną idant 
parvežtu Konstancija, jos sunu 
ir Izabele. Neiszpasakytai susi
rūpino Riszardas ir persiėmė 
bairnia ir gailavo jog apie vis
ką papasakojo. Kas per baime 
buvo dėl Konstancijos kada ja 
paėmė ant prisakymo kara
liaus — jos tėvo! Kaip senis, 
Riszardo tėvas susirūpino jog 
neteko savo geros marezios ir 
anūko!

Kada pribuvo in Palermą ir 
nuvede Konstancija priesz ka
ralių, toji isz baimes vos nenu- , 
mirė. Bet paskui, truputi susi-' 
drutinus, puolė tėvui in kojas 
ir paszauke:

— Szviesiauses pone! tau 
nuduoda jog asz esu kalta ; gali

Szis paminklas likos pastatytas ant valdiszku kapiniu, Arlington, Virginijoj, kai
po atmintis žuvusiems musu kareiviams praeitoj kareje, kada tiek musu kareiviu žuvo.

Tasai užmanymas prasidėjo Francijoj kaipo atmintis del Amerikoniszku žuvusiu 
kareiviu. Po tam ir kiti sklypai seke paskui, panasziai darydami, kad atminti savo žuvu
sius kareivius toje kareje. Sjptemberio 9 diena, 1921 m., pagal nutarimą kongreso, sek
retorius kariuomenes paliepė kariszkam vadui iszrinkti viena žuvusi kareivi isz tarpo 
visu nežinomu Amerikoniszku kareiviu kuris tarnavo praeitoje kareje ir ji ten palaido
ti kaipo atminti už visus žuvusius kareivius. Tekis kareivis likos iszrinktas kuris buvo 
niekam žinomas, jo pravarde nežinoma ne kokiam pulke tarnavo nei kur jis žuvo. Keturi 
kūnai žuvusiu nežinomu kareviu likos iszkasti isz keturiu kapiniu, Francijoj: Szv. Mi- 
hiel, Somme, Meuse-Argonu3 ir Aisne-Marne. Tieji keturi lavonai likos užpeczetyti gra
buose ir patalpinti koplyczioje Chalonssur-Marne, Francijoj.

Oktoberio 24 d., 1921, Seržantas Edwardas Younger, išrinktas isz tarpo Ameriko
niszku kareiviu, nuėjo in koplyczia ir iszrinko viena isz tuju keturiu kareiviu kaipo Ne
žinoma Amerikos narsuna, padedamas bukietą baltųjų rožių ant vieno isz tuju grabo,

Lavonas tojo kareivio likos indetas in metalini graba ir pargabentas in Suv. Vals
tijas ant laivo Olympia. Pašarvotas iszkilmingai per koki tai laika, Washingtone, Ne
žinomas Kareivis likos užka itas ant Arlington kapiniu laike Armistice Dienos, 1921 me
te su tinkamoms apeigomis ir sziadien randasi szis puikus paminklas ant jo kapo, kuri 
atlanko tukstancziai žmonių kas meta.

žeglius paleido ir greitai nuo 
kraszto nuplaukem. Iszpažins- 
tu įpriesz tave, tėvo ir karalliau, 
jog' kada, dažinojau apie jo ta 
daiba, nesirūpinau per daug 
bet vienok buvau tolima, nuo 
jo. Už ta nedora, darba pradėjau 
jo neikenst ir labai baisėjausi. 
Kada buvome ant pilnu juriu, 
likomės užklupti per juriu raz- 
baininikus. Ilgai nepasidavė. 
Kunigaiksztis kaip levas galė
jusi bet ant galo likos užmusz- 
tas už nedora savo darba. Mus- 
dvi, kaipo nevalninkes, nuga
beno in Algerija ant pardavi
mo. Geradejingas dangus at
siuntė nepažinstama jaunikaiti 
dell musu iszganymo. Turėda
mas puikia szirdi, užmokėjo ne
mažai už mudvi pinigu ir pa
ėmė mus po savo apgloba. Ap
dovanojo jis mudvi valnysta ir 
kopuikiausiai su mumis apsi-

pyikt ant manes ir korot pagal 
savo norą ir valia. Bet tas kū
dikis ir jo tėvas yra suvis nie
ko nekalti, del to-gi praszau 
idant jiems dovanotum. 0 kada 
apie viską isžgirsi, tada tikiuo- 
siu kad ir mane neiszrasi kalta.

Karalius paliepė jai keltis ir 
prasze idant apie viską papasa
kotu. Konstancija pradėjo:

— Kada viena diena iszejau 
su Izabelia in pamari ant pasi- 
vaikszcziojimo, kaip visada, to
nais buvo pasislepia pakalbin
ti žmones kurie mėtėsi ant mu
dviejų, pagriėbe mus ir ant lai
vo nugabeno. Szaukemes pa- 
gialbos bet musu szauksmo nie
kas negirdejo. Tame visame bu-

ejo. Kelis kartus klausė isz kur 
paeinam ir pasakė jog yra pa
sirengęs mus atstatyt in vieta. 
Bet asz pasibijojau tavo, teve, 
rūstybes idant manės kame ne
kaltintum, negalėjo iszdryst 
idant jam ipasakyt apie mano 
gimtine. Parsigabeno mus pas 
savo tęva ir per ilga laika ko
puikiausiai su mumis apsiėjo, 
norint nežinojo kas per vienos 
esalme. Ant galo pasakė jog no
rėtu kad pasilikcziau jo pati. 
Būdama nuo visu apleista o la
biausia bijodama tavo, teve 
rūstybes, nutariau iszteketie už 
to puikaus jauniikaiczio. Teisy
be, tuom užrustinau tave ir jau 
negaliu vadintis tavo, teve, 

vo kaltas Baru kunigaiksztis Į duktere, bet žinau ir turiu vil- 
nes tai jis tuos žmones pasam- 'ti kad teviszka mielaszirdyste 
de idant tieji mus pagriebtu ir yra didesne ne kaip rūstybe. O 
ant jo laivo atgabentu. Kada jeigu nupelniau kora, tai prisi-

keliauti jūrėmis. Kada ketino mus užsodino ant laivo, tuojaus pažinstu kad asz esu kalta. Ko-

roik mane, karaliau, tiktai ma
no geradeja paileiskit kuris ma
nės pasigailėjo ir isz piktada-
riszku ranku iszliulosavo.

Toji dukters kalba taip kara
liaus szirdi pervėrė jog jis isz- 
tiese abidvi rankas, pakele klu
po janezia duktere ir .tarė:

-— Didžiai prasikaltai jog be 
mano žinios emei sau nelygu 
vyra, taipogi da iabiaus nu
skriaudei mane, jog tu isz loc- 
nos savo kaltes daveisi pasi
griebi. Vienok kaipo silpnai 
moteriszkiai, v^ska atleidžiu
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nes esu tavo tėvu.
Tai pasakęs, prispaudė duk

terį prie saves ir liepe kogrei
eziausia atvestie Riszarda. Isz- 
girdus tai Konstancija,’ isz 
džiaugsmo pradėjo verkt o 
taip-gi ir karalius.

Riszardas, kuris nieko neži
nojo kam ji pas karalių szau- 
kia, ėjo su baime drebėdamas ir 
iszbales. Kada paregėjo Kon
stancija, visas nutirpo; bet tuo
jaus persimainė jo baime ant 
■džiaugsmo nes tuojaus radosi 
savo paezios ir kūdikio glėbyje 
ir visu akyse bueziavosi. Ant 
galo puolė karaliui in kojas kal
bėdamas :

— Priimu, szviesiausias ka
raliau! visokia kora, kokia pa
velysi. Dekavoju labai jog pa
velijai nors paskutini karta 
tais dvi mieliausias man ypatas 
matyt be kuriu negalėjau gy-

Ar žinote ka, mano rūteles, 
jeigu asz bueziau bagota, tai 
sutvereziau bobiszka rojų arba 
karalyste ant kokios apleistos 
salos. Duocziau kožuai atsa
kanti dinsta, — vaiskava ar ci- 
viliszka o vyrus paveseziau ant 
tarnavimo del kasuoto sztamo, 
tegul skalbtu, virtu valgi, dre- 
ses siutu ir apžiūrėtu grinezia. 
Paveseziau visus kazirhinkus, 

Taipgi didžiausius girtuoklius, 
Visus pražilusius ir plikius, 

Tegul pakutavoja už savo 
įgriekus.

Del tokiu iszbrokuotu 
vyriszkiu,

Butu geriausia valdžia isz 
moteriszkiu, 

Tegul proto mokintu, 
Su lazda juos szokintu.

Naje, czedinkite mergeles pi
nigėlius o gal asz jus iszvesiu 
isz nevalios geismu taip kaip 
Maižieszius iszvede Žydus isz 
Egipto nevalios.
Tegul kas .renka ant kokio nors 

instituto,
Asz netrukus rinksiu ant szito, 

Kad mergėles aprūpinti, 
Ant kokios salos patalpinti, 
Kur isz medžiu teka alus, 

Ar-gi tai negerai bus?
iSzaltįneį.įszduos viryta, 
Arielkele labai pagirta, 

Kuria krupniku vadina, 
Kaltūnus ir priepuolius 

įgadina.
Tonais vyrai prie darbo 

.nevarytu, 
Parsilupes ant salos nedaužy tu, 
Ir prova butu tokia iszduota, 
Del vyro motere nepaduota. 
Cit, mergelės, gal taip ir bus, 
Tas laikas netrukus pribus, 

Visos gal to sulauksite, 
Su manim ten trauksite,

Su punguldleis ant pecziu, 
Rankoje kožna turės po kuciu. 
Per visus steitus trauksime, 

Merginas ir bobelkas rinksime, 
Senas, jaunas, kokios papuls, 

Del musu armijos pripuls,

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

Bondus ir Markes.

vent. Dabar daryk, karaliau, 
su manim ka nori.

— Nesibijok nieko, sunau, — 
— atsake karalius, — matau 
jog nieko nekaltas, ypacz esi 
vertas guodones. Dievo taip bu
vo sudaryta ir taip stojosi. Gy
venkite laimingai ir jusu vaikai 
tegul būna paramų mano senat
vės.

Tarne žentą ir dukterį da 
karta prie saves prispaudė.

Tuojaus karalius iszsiunte 
larva in Dubliną, idant kogrei
eziausia pargabentu žento tęva, 
ant ko tas su džiaugsmu pristo
jo. Dievas visame juos laimino 
o dienos linksmai bego.

Karalius da ilgai gyveno o 
kada numirė anūkas apėmė Ba
lerinos sostą, kaipo paeinantis 
isz karaliszko gimimo.

Katrie to laukiate, 
Pais mane atsiszaukite.

* * *
Bueziau užmirszus apie viena 

visztu sunerti,
Kuris padare leruma skiepe, 

Gaspadorius mislino kad tai 
lape,

Buvo tai arti dvyliktos adynos, 
Savo paezia greitai pabudino, 

Ir in skiepą vadino, 
Padare žiburį su degtuku,

Nebuvo tai lape tik pa- 
žins tarnas,

Kaimynas artimas, 
Paklausė jo:

“Ka veiki czionai,
Ar daug kiausziniu radai?” 
Nieko neatsake, namo nuėjo, 

Susigėdęs, ne in akis nežiūrėjo.
Ko ten buvo niekas nežino, 
Bet jau visi dabar žino,

Akis visi svilina, 
Ir “ viszt-veidžiu” vadina.

Tai ir bus gana,

Tornijoj.
Nusprendimas evakuoti Va

karu Pakraszti šukele daugeli 
problemų. Pirma isz ju buvo 
kur sziuos žmones vežti. Kari- 
'niiikai ir civiliai žmones studi
javo szi klausymą ir komitetai 

j važinėjo po visas Vakaru Val- 
jstijas jeszkodami tinkamu vie
tų. Buvo nusprensta insteigti 
priėmimo ir iszskirstijimo cen
trus kur iszvežtieji galėtu lai
kinai būti pakol jie bus paskir
ti in nuolatines vietas visam 
karo laikui. Darbininkai grei
tai 'baigė naujus namus, resto
ranus, pasilinksminimo kam
barius ir skalbyklas ir kitus 
patogumus Owens Valley kada 
kariuomene pradėjo žmones 
priimti priėmimu centruose.

Owens Valley, Calif orui jos, 
naujas “boom town” (greitai 
augantis miestas) yra geriau
sias pavyzdys kas buvo atlikta 
pradžioje Japonu evakuacijos 
isz Vakarinio Pakraszczio. Szi 
6,000 akru vieta Owens Valley 
bus alikinas namas mažiausia 
10,000 Japonu. Jiems bus duota 
darbo, kiek isz ju ūkininkaus, 
kiti dirbs konservavimo mais
to f abrikuose ir dar kiti gamins 
baldus savo namams.

Planuojama jiems investi pa
silinksminimo programa, kuris 
inims basebole ir kitus sportus, 
kaip ir kino teatrėli. Pradines 
ir augsztesnio mokslo mokyk
los bus insteigtos ir sekmadie- 
noms kurie norės gales eiti in 
bažnyczia.

Visa atsakomybe iszlaikyti 
tvarka Owens Valley Centre 
bus su paežiais gyventojais. 
Keli patvarkymai bus pranesz- 
ti, viens isz kuriu yra nusista
tymas kad jeigu kas nors apleis 
rezervacija jis nebus vela pri
imtas. Owens Valley bus pa
vyzdys kitiems evakuacijos 
centrams kurie bus insteigti. 
—Common Council For Amer. Unity
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Žinios Vietines
— Utarninke pripuola Szv. 

Pilypo o Ketverge Szv. Augus
tino, vyskupo.

— Nuolatinei lietus padare 
szioje apylinkėje nemažai ble- 
des, užliedami kelius, geležin
kelius, kasyklas ir daugeli 
skiepu. Trukei tarp Maliano- 
jaus ir Tamakves likos per
traukti. Daugeli pasažieriu 
buvo priversti sustoti Tamak- 
veje nes negalėjo toliaus ke
liauti. Upelukas mieste is'zsi- 
liejo ir daug skleipu likos už
lieta. Kasyklos Morejoj likos 
taipgi užlietos ir kitos szioje 
apylinkėje. Pagal raportus 
lietus padare daug bledes.
— Iszjbaindymai aptemdinimo 

miesto atsibuvo Panedelio va
kare, nuo 9:45 iki 10:15 vai.

—■ Kard Parte, kuri buvo 
laikyta Nedėliojo musu para
pijos svetainėje ir mokykloje, 
buvo viena isz pasekmingiau- 
siu kurioje dalyvavo daugelis 
žmolniu ne tik isz miesto bet ir 
isz visos apielinkes. Pelnas ejs 
ant naudos bažnyczios. Visi 
svetelei 'buvo užganadinti isz 
.upikaus ir smagaus vakarėlio.

—• Isz priežasties kad Su
katoje pripuola diena Papuo- 
szimp Kapu arba Memorial 
Day, spaustuvo ir redakcija 
“Saules” 'bus uždaryta per vi
sa diena kiaid ir mes galėtumėm 
pagerbti savo mirusias ypatas: 
tėvelius, brolius ir sesutes.

—■ Sziomis dienomis lanko
si musu apylinkėje p. Pranas 
Miliauskas, isz Vermont valsti- 
jaus, stengdamasis surasti ko
kius norints davadus nuo se- 
nesiu gyventoju apie jo tęva, 
Kazimiera Miliauska, kuris li
kos surastas nužudytas Shep
pton, Pa., Rugpiuczio [Sept.] 
19-ta diena 1905 mete, Pranas 
ta syk buvo vieno meto senumo. 
Tėvas likos palaidotas ant 
Shepptono kapiniu, o ant jo 
kapo randasi akmuo su iszbrez- 
toms litaroms': J. B. S. E., ma
noma, kad prigulėjo prie ko
kios tai draugystes.

Jeigu kas žinotu apie taji at
sitikima, tai malonėkite apie 
tai daneszti in redyste, o liku
sia sūnūs bus laibai dėkingas.

SHENANDOAH, PA.
—• Juozas A. Zanekauskas, 

(Zajenkauskas) ir jo seserys 
Evelina ir Helena, nuo 302 E. 
Centre ulyczios, padavė petici
ja in Pottsvilles suda kad per
mainytu ju pravarde ant Žane. 
Juozas yra aficierium kariuo
menėje. Priežastis permainymo 
pravardes yra, kad butu 'leng

viau isztarti del kitu.
— Onute McGuire, 8 metu,! 

siausdama su kitais vaikais' 
prie upelu.ko, staigai inpuole 
in vandeni ir prigėrė. Su ja ta
me laike radosi Agnieszkute 
Czcsnavicziute ir jos broliukas 
Edvardas, kurie stengėsi isz- 
gialbeti savo drauge bet jau 
buvo per volu.

t Daminiiikas Lazauskas, 
285 Indiana u'ly., įniro namieje 
Subatoje. Velionis paėjo isz 
Lietuvos, pribūdamas in Ame
rika d'a jaunu vyruku ir pergy
veno mieste apie 40 metu. Pri
gulėjo prie Szv. Jurgio para
pijos. Paliko paezia Antanina, 
tris dukteres du suirus ir viena 
anūkėli.

t Praeita Petnyczia mirė 
namie gerai žinoma gyventoja, 
Katrina Paulauskiene, nuo 124 
Schuylkill Ave., Heights, kuri 
staigai susirgo Utarninke. Ve
lione gimė Lietuvoje ir gyveno 
mieste nuo 1905 m. Prigulėjo 
prie Szv. Jurgio para. Paliko 
vyra Motiejų, sūnūs Juozą Li
vingston, N. J., Vinca, Girard
ville je, Pa., Joną, Norfolk, Va., 
Alberta, New Yorke ir duktere 
vienuole, Sesuo M. Benigna, 
kuri randasi Pittsburgh© vie
nuolyne kaipo ri seserį Lietu
voje. Likos palaidota Utarnin- 
ko ryta su bažnytinėms apeigo
mis per graborius Paulauska ir 
Vilinska, isz Minersvilles. Re
dyste “Saules” dalinasi gailes- 
czia su likusia szeimyna nete
kimu paezios ir mylimos moti
nėlės. Lai Dievas visus sura
mina ju apgailestavime ir su
teikia amžina atsilsi jos dusžei.

New Philadelphia, Pa.— Su
batoje Kardinolas Dougherty 
iiiszventino 57 klierikus ant 
kunigu, tarp kuriu radosi ir 
Lietuviszki dvynai, Jonas ir 
Stanislovas Lukszei, kurie pra
dėjo savo dvasiszkus mokslus 
Lietuvoje lyg dvieju metu ad
gal kada ati Maskoliai paėmė 
seminarija.

Dvynai priguli prie Sal. J. 
Szirdies, Lietuviszkos parapi
jos. Abudu atlaike pirmutines 
Miszias Nedalioj, ant kuriu da
lyvavo daugelis žmonių

Shamokin, Pa. f Agnieszka 
Czeplinskiene, kuri mirė pra
eita sanvaite czionais, buvo 
66 metu amžiaus, paliko devy
nis Vaikus, 110 anuku ir 62 
pro-anukus, broli ir sesere. Bu
vo ezionaitine sena gyventoja.

Hazleton, Pa. f Ona Kava- 
lauskiene, mirė namie West 
Hazletone. Velione kitados gy
veno Stoktone, prigulėjo prie 
SS. Petro r Povylo Lietuvisz
kos parapijos, paliko vyra Vin
ca, kelis vaikus ir broli Vinca 
Kurtinaiti, isz Hartford, Conn.

Stengiasi Padaryti Laisva Svietą

Hugo Fernandez Atucio (ant kaireses), profesoris ir di
rektorius drauguves kuri stengiasi iszgialbet svietą isz dik
tatorių valdžios ir kad visi žmones kvėpuotu laisvia, taria
si su J. Alvaes del Vayo, buvusis Iszpaniszkas ministeris 
New Yorke, apie sziadienini padėjimą svieto.

\

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Amerikonai Pasirengia Ant Pasvei kinimo Japonu

Amerikoniszki kareiviai, kurie randasi ant Hawajos salų, yra pasirengia priimti Ja
ponus jeigu jie vela užkluptu ant tuju salų nes yra gerai apsiginklavę ir pakraszcziai gerai 
apginkluoti. Antram paveikslėlyje kareiviai prausiasi užsilaikydami szvariai ant tosios 
salos kur karszcziai yra dideli.

Pasidarbavimai Raudo
no Kryžiaus Drauguves

‘ '• 'c~g^xT~l Washington, D. 
C. — Daugiau 
kaip 250,000 ka- 

/ : zyAPv reiviu 1 a n k e s i 
- : •//'. ant krutamuju 

paveikslu' kad praleist nuo- 
buodu laika a'bazuosia, kuriuos 
parengė Raudono Kryžiaus 
Drauguve 65 abazuose ii’ ka- 
riszkose ligonbutese. Pa
veikslai buna permainomi kas 
sanvaite. Drauguve taipgi in- 
taise kitas pasilinksminimo 
vietas, kur serganti kareiviai 
gali pasilsėt ir klausytie viso
kios muzykes.

* * *
Daugiau kaip 600,000 visokiu 

dalyku, padirbti per Ameri- 
konisžkas moteres likos nu- 
siunsti in abazus del kareiviu, 
ne tik czionais bet ir tose 
tolimose vietose kur musu 
vyrukai randasi prie tarnystes. 
Priek tam likos nušiurusia 317,- 
890 sveteriu, 97,990'paneziaku, 
54,353 kaklarysziu isz vilnų 
ir 43,461 vilnoniu kepurių. 
Taipgi tukstalncziai czebatu, 
pirsztiniu del szilumos ir 'apsi
saugojimo nuo Vandens.

nelaime patinka ar tai per ugnį, 
tvanus ar nelaimes kasyklosia, 
tai Raudonas Kryžius skubina 
tuojaus su pagialba del tuju, 
kurie nukenezia visokius ne
smagumus ir nelaimes.
—Am. Red Cross, Wash. D. C.

Kožnam kareiviui Raudonas 
Kryžius nusiuntė maisziukuis 
kurie prisiiduoda del daugelio 
dalyku, juose randasi adatos ir 
siūlai, muilas, papirosui, taba
kas, popiera del Taszymo laisz- 
ku ir kalade kazyru, degtuku, 
ir gurno kuris kožnam karei
viui prisiduoda.

* * *
Kada 'buvo ‘Motynos Diena’ 

buvo per kareivius apvaiksz- 
czioj'ama, kurie siuntė žiedus 
del savo motinėlių su pagialba 
Raudono Kryžiaus per kurio 
rankas perejo tukstaneziai bu
kietu isz visu szaliu svieto, kur 
musu vyrukai randasi prie tar
nystes. Per Raudono Kryžiaus j 
tarpininkys'ta, motinos apliaike 
siuneziamus žiedus isz ko buvo 
labai dėkingos. Kareiviai siun
tė užkalbinimus per telegrafus 
ant žiedu o Raudonas Kryžius 
pristatė del paskirtu molinu.

* * *
Kada smarkios girrinės Ug

nės pradėjo prasiplatinet po 
Rhode Island, tai Raudono 
Kryžiaus drauguve nusiuntė 
in tenais savo darbininkus su 
kava, maistu ir muilu, kad d.a.r- 
bininikait urėtu ka valgyt ir 
su kuom nusipnaust nuo durnu 
ir dulkiu gesindami ugnes.

Žodžiu sakant, kur tik kokia .

Slaptybe Numani
Numaras “3” per daugeli 

žmonių yra laikomas kaip 
iszventas. Pagal Pytogorasa ir 
Arystotelesa yra ženklu trijų

kaip: buvo dvylika pakaleiniu 
Izraeliaus, dvylika apasztalu o 
Herkulesas papilde dvylika 
narsiu darbu. Rymiszkos tiesos 
buvo paraszytos ant dvylikos 
toblycziu.

PANIEKINO
MOTINOS MEILE

Nenori Su Ja Gyventi

Laike Visokiu Nelai
miu Bus Duodama 

Paszialpa
Harrisburg, Pa. — Schuyl

kill paviete ir 17 kituose pavie
tuose likos sutverta pagiaibos 
szakos kaipo: Nuremberg, 
Brandonvillej, Ringtown, She- 
nandoryje, Frackvillcje, Ma
hanoy City, McAdoo, Home
town, New Philadelphijoj, Tus
carora, Tamaqua, Snyders, 
New Ringgold, Schuylkill Ha
ven, Aulburn, Hecks'chersvilie, 
Minersville, Ashland, Girard
ville, Taylorsville, Hepler, He
gins, Tower City, Tremont ir 
Pine Grove. Szitos szakos rū
pinsis prigialbeti žmoniems 
laike visokiu nelaimiu. Jeigu 
kiltu kokios nelaimes tuose 
pavietuose tai tieji vyrai, pri
gulinti prie tu szaku, tuojaus 
pribūtu ant vietos nelaimes ir 
szeliptu gyventojus.

Tokis planas 'duotu užsiėmi
mą del 1,680 žmonių ant WPA 
projektu kurie tarnautu per 24 
valandas o jeigu paviete rei
kėju da daugiau žmonių in pa
gialba tai butu galima prista
tyt apie 700 vyru isz Indian
town Gap. Tosios pagialbiri.es 
glitos bus po priežiūra val
džios ir Raudono Kryžiaus 
Drauguves.

Nesenci likos sutverta taip
gi ir moterių skyrius kurios 
patarnautu del žmonių kuriuos 
patiktu kokia tai nelaime. Tu
ju moterių randasi 480, kurios 
patarnautu žmoniems ar tai li
gose ar kitokiose nelaimėse ku
rios pristatytu muistą, gyduo
lių, drapanų ir kitokiu reika
lingu dalyku tame laike.

Yra tai geras užmanymas 
valdžios nes laike szios gady
nes žmogus nežino kas ji gali 
patikti ar tai per vandeni, ag
ni, bada ar nuo ;szuviu.

—Work Projects Administration 

----------L < X-------------

Mrs. J. Mekai! Isz Worcester 
Mass., raszo: Prisiuncziu ta- 
mistoms užmokesti ant viso 
meto, už laikraszti “Saule” ir 
szirdingai dekavoju kad nesu
laikote man laikraszti, nes la
bai myliu skaityti ir laukiu su 
nekantrumu dienos kada ‘Sau
le’ atsilankys pas mus.

Detroit, Mich. — Asztuonio- 
likos metu Grdcija Marmėto, 
czionaitiniam sude, prie visu 
susirinkusiu žmonių ir virszi- 
iiinku, paniekino motiniszka 
meile ir pasakė kad geriaus gy
venti su savo dediene ne kaip 
su savo tikra motina.

Asztuoni metai adgal moti
na, būdama naszle, atidavė sa
vo broliui mergaite ant iszau- 
ginimo nes neturėjo isz ko mai
tintis. Bet po keliolikos metu, 
dasidirbdaima gana dideli tur
teli, pareikalaudama 'kad bro
lis ja sugražintu adgal. Po teis
mui pribėgo prie dukreles, pa
ėmė ja in glebi ir karsztai pa- 
bueziavo ir melde kad dukre
le sugryžtu pas ja 'bet duktė at
stume nuo saves motina ir nu
ėjo prie savo dėdės.

O gal tame buvo gera prie
žastis kad duktė nenori su- 
gry'žti pas motina, norints toji 
yra gana turtinga ir galėtu ja 
užlaikyti visokiam smagume.

daliu žmogaus gyvasties tai 
yra: gimimas, gyvenimas ir 
mirtis. Raszte szventam tanikei 
pateminsime numera “3”.

Tanikei- pas žmones galima 
jgibdeti: “lyg trijų sykiu mu-j 
• szasi ant giliuko, tris sykius 
muszasi su plaktuku laike lici-, 

(tąsi jos ir tris kartus musza su 
jlakjuku laike teismo, ant žen
klo 'paguodones.

Daug daugiau yra svarbus 
numeras “7”. Sanvaite suside
da isz septynių dienu, septinta 
diena yra Nedelia, turime sep
tynis Sakramentus ir septynis 
didžiuosius griekus. Slapta 
burtu knyga yra užrakyta ant 
septynių spynų, senovės lai
kuose ’buvo septyni stebuklai 
ir septyni miestai ginezinosi 
kuriame gimė Homer. Rymas 
likos pastatytas ant septynių 
kalnu, vieszpatavo jame septy
ni karalei ir 77 ciesoriai. Užklu- 
pimas ant Rymo per G rėkus 
tęsęsi per 77 metus.

Anglija pastojo isz septynių 
grofyseziu susidedaneziu isz 
Anglosaksonu. Francijoj viesz- 
patavo septyni Valeziuszai, 
septyni Orleanai ir septyni 
Burbonai. Buvo septynios ka
res Ikurios tęsęsi per septynis 
metus. Muzikoje randasi septy
ni balsai.

Žmogus turėdamas septynis 
metus pradeda kalbėti, vėliaus 
po septynių metu pradeda vys
tytis, o da po septynių metu 
būtie jau isznokusiu.

Numaras “12” taipgi yra 
ženiklyvu astronomijoj ir astro
logijoj. Yra dvylika ženklu Zo
diako. Žeme sukasi aplinkui 
saule in laika dvylikos menesiu. 
Para turi dvylika valandų die
nos ir dvylika valandų nak-

— Jeigu vyras turėtu gera 
valgi, szvaruma ir malszu. gy
venimą namie,.tai butu szven- 
tas gyvenimas tarp visu poru.

Greicziausiu Budu
Kuriuo Gali Prisidėt

Laimėti Szia Kare

Yra per pirkimą
Apgynimo Bonu ir Markiu,

SZIADIEN1

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
—o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

13 Metu Motere
Pagimdė Sūneli

Elizabethtown, Pa. — Try
likos metu motere, Mrs. Calvin 
Kreiser’iene, pagimdė ligom 
buteje, szesziu svaru sūneli. 
Jos vyras dirba ezeveryku fa
brike ir turi 17 metu.

Puikus Atlyginimas
Už Mielaszirdinguma

Williamsport, Pa. — Isztik- 
ruju turėjo linksmas varduves 
Mrs. Vera Rutters, kuri pasi
liko loonininke deszimts tuks- 
taneziu doleriu, paliktus jai 
per mirusia Mrs. Elma RošS, 
kuri mirė susilaukus 88 metu 
amžiaus. Netikėta turtą ji ap-| 
laike už pėdaryma geradejys- 
tes del senukes kuri radosi per 
kelis metus ant burdo pas tą
ją motere, Mrs. Rutters kuri 
ja prižiurinejo ir visame Jai 
palengvino senatvėje nesitikė
dama kad senuke yra turtingą 
ir kad už savo mielaszirdinga 
dauba butu kada atlyginta. Mo
tere yra naszle ir buvo vargin
gam padėjime.

SKAITYKIT

PLATINKIT!

ties. Musu laikrodžiai 
dvylika valandų.

Numaras “12” taipgi 
ženklino ir raszte

rodo

atsi- 
szventam

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

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

Icelandiia Bus Prietelinga Amerikai

Ana diena likos padaryta prietelinga sutartis tarp Ice- 
landijcs ir Amerikos. Sekretorius iždo, Morgenthau, pasira- 
sze ant sutaikos su Icelandijos pasiuntiniu Thor Thors.

pagialbiri.es



