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Isz Amerikos
VESTUVES 
ATSIBUVO BE

I NUOTAKOS
A - - _____

Kuri Pabėgo Su Kitu

1 Gilbertville, Pa. — Petras 
Boyle buvo pasirengęs važiuo
ti in szliuba su savo mylima 
Fannie Pritcher. Svetelei likos 
Užpraszyti ir skanus valgiai 
pagaminti tik lauke ant nuota
kos. Kada sveczei pribuvo, jau
nikis jiems apreiszke buk jo 
mylima Fannie iszpiszkejo in 
Pittsburgha su kitu ir su juom 
apsivedė. Idant sveczei nenu
simintu, paliepė visiems sesti 
prie stalu ir visi praleido link
smai laika. Atnesztas dovanas 
sveczei padovanojo del jauni
kio, linkėdami jam greito su
radimo sau teisingesnes myli- 
pios.

Susirinkimas Suszelpti 
į Rusija

.. New York — Ana diena czio- 
jaais dalyvavo penkiolika tau
tu ant susirinkimo czionais su
šelpti Rusij a szioje karėj e. 
PCame susirinkime taipgi daly
davo Vice-gubernatorius Pole- 
įti, isz New Yprko. Daug žy
miu artistu ir veikėju radosi 
Susirinkime ir visi pritarė pa
gialba Rusijai. Tarp kitu at
stovu taipgi radosi ir Lietu
vei, pulkininkas Dr. J. J. Kasz- 
keviczius ir Roy Mizara. a.

Pennsylvanijoj Praeita 
Meta Užmuszta 5,008 

į Žmones

1 Harrisburg, Pa. — Pramo- 
įiystes b juras apskelbė buk 
praeita 1941 meta Pennsylva- 
pijoj likos užmuszta 5,008 žmo
nes — 2,244 ant plentu; 1,194 
parnie; 807 prie darbu ir 763 vi
sokiose nelaimėse. Tas yra 188 
mažiau ne kaip 1940 mete.
| . Tarp 67 pavietu, Lycoming 
pavietas turėjo tiktai asztuonis 
mirtinus atsitikimus ant 93,- 
663 gyventoju o Warren pavie
tas buvo antras su 42,789 gy
ventoj ais.

Senukai Mire In Laika 
Vienos Paros

Patterson, N. C. — Mrs. Jane 
Hommer, 101 metu amžiaus, 
mire in 24 valandas po savo vy
rui kuris turėjo 102 metus am
žiaus. Abudu senukai likos pa
laidoti (Vienam kape ant vieti
niu kapiniu. Senukai paliko ke
turiolika vaiku, trisdeszimts- 
lasztuonis anukus ir devynis 
pro-anukus.

Mexico Miestas — Biisiszki 
latstoVai pribuvo in czionais su 
svarbia sutartimi bet neiszduo- 
įta įkas tai per sutartis.

BUS TRUMPA ŽUVU NUŽUDĖ AKMENAIS

Kiaulienos Ir Kavos Motina Su Sunum Už- RUSAI SULAIKĖ VOKIECZIUS
Washington, D. C. — Isz 

priežasties iszsiuntiimo mais
to in kitus sklypus, valdžia 
prasergsti Amerikoniszkus gy
ventojus kad bus trumpa žtivu 
nes žuvininkai yra dideliam 
pavojuje paskandinimo j u lai
vu per submarinus. Taipgi bus 
trumpa kavos, arbatos, koko ir 
kitokio maisto. Valdžia pata
ria gyventojams daugiaus sė
dėti namie, nepyszkyt automo- 
bileis bereikalo ir taip daryda
mi czedys ratus ir gazoliną ku
ris yra labai reikalingas kovo
jantiems sklypams. Žodžiu, 
valdžia prasergsti gyventojus 
kad laikytųsi didelio paczedu- 
mo nes neužilgio turėsime da 
daugiau paaukauti visko del 
Europos kurie jau beveik netu
ri kuo maitintis nes viskas su
naikinta ir ukys negali prista
tyt užtektinai maisto del savo 
gyventoju todėl Amerika turės 
juos szelpti visokiais budais.

Negalėjo Iszaugyt
Vaiku; Nusižudė

...
Jameston, Iowa — Už daug 

buvo sunkenybes nebagelei 16 
metu Gladys Leighton, iszau- 
ginti tris mažus vaikus, kuri 
užėmė vieta mirusios motinos. 
Negalėdama ilgiaus paneszti 
tosios sunkenybes ir atsako
mybes, mergaite iszgere bon- 
kute truciznos. Jos motina mi
re keturi menesei adgal. Tėvas 
mergaites likos aresztavotas už 
privertima jaunos dukreles da- 
žiureti narna ir vaikus nes pats 
tuom visai nesirūpino ir tankei 
pareidavo namo girtas plus- 
damas ant mergaites ir tankei 
ja sumuszdavo, kaip liudijo 
caimynai.

Mergaite Nurijo 18 
Špilkų

Danville, Pa. — Dirbtuvėje 
marszkiniu mergina Adele 
Wilson laike darbo turėjo asz- 
tuoniolika špilkų burnoje. Tuo 
tarpu kita mergina pasiūlė jai 
kendžiu. Paėmus kendes dėjosi 
jas in burna ir užmirszus pra
rijo drauge ir špilkas. Nuvežta 
tuoj aus in ligonbute daktarai 
iszeme spilkutes su pagialba 
magneso.

Mergaite Užmuszta 
Per Auti

Jacksons, Ind. — Devynių 
metu amžiaus mergaite, Mar- 
garetos Dwyer, naszles, bėgda
ma paskui didele anti, parpuo
lė ir likos užklupta per anti. 
Antis uždavė mergaitei su sna
pu in smilkinį ir pradūrė jai 
smegenis nuo ko mergaite vė
liaus mirė.

.Sarasota, Fla. — Asztuoni 
kariszlki lekiotojai likos už
muszti ir du mirtinai sužeisti 
kada ju eroplanas nukrito in 
Sarasota inlunlke ir susidaužė.

K ARE |
musze Tęva Akmenais 

Už Tai Kad Mylėjosi
Su Kita

Glosser, Mont. — Ant pievos 
prie farmos Gerhardo Wil- 

| liams, žmones surado lavona 
Adomo Rybskio isz kaimelio 
Beach Creek su baisei sudau
žyta galva.

Kėlės dienas adgal žmones 
mate kaip Adomas ėjo girtas 
isz miestelio o paskui ji seke 
jo pati su sunum.

Laike tyrinėjimo pasirodė 
buk Adomas likos nužudytas. 
Buvo jis geru gaspadorium, 
gyveno su savo szeimyna sutai
ko j e bet nuo kokio tai laiko 
szeimyniszkas sutikimas pairo 
nes Adomas susinesze su kokia 
tai Petrone Dregier, isz artimo 
kaimelio kuri pasiliko jo myli
ma.

Nuo tojo laiko kilo tankus 
barnei ir musztynes su užvydu- 
sia motere. Sūnūs iszmetinejo 
tėvui buk susinesze su paleis
tuve kuriai atiduoda visa savo 
uždarbi. Karta motere su vai
kais užsikeisejo ant vyro gy
vasties užduodama jam kokiu 
tai proszku. Sanvaite priesz 
žudinsta, motina, su. vaikais 
nutarė padaryt gala tam visam 
nesupratimui su vyru. Tame 
tai tiksle prikalbino Adoma 
kad nusiduotu in artima mies
teli kttr ji gerai apgirdė o ka
da ėjo namo, motere su sunum 
užklupo ant jo užmuszdami ji 
akmenais. Motina su sunum li
kos uždaryti kalėjime.

Girtuoklis Norėjo Su
degint Visa Savo 

Turtą
Denver, Colo. — Szimtai 

žmonių subėgo pažiūrėti kaip 
pasigėrės James Gainor norėjo 
sudegint visa savo turtą kuri 
surinko per daugeli metu. Ja
mes atsistojas ant kampo uly- 
czios, isztrauke isz kiszeniaus 
1,850 doleriu, kuriuos taja die
na buvo isztraukes isz Lankos, 
atsisėdo ant saidvoko, uždege 
kruvute bumaszku ir ziopsojo- 
si linksmai in liepsna. Palicija 
užbėgo tam perstatyme, užge
sindama brangia ugnele, paim
dami Jamesa in kalėjimą ant 
atvesimo. Iszgialbeta tiktai 
900 doleriu tam neiszmaneliui, 
kuris su aszaromis padekavojo 
palicijai kada ji ant rytojaus 
paleido isz kalėjimo po užmo
kėjimui bausmes už nepadoru 
pasielgimą ant ulyežios.

JAPONAI NETEKO 
37 LAIVU MUSZYJE

Prie Australijos
Washington, D. C. — ‘Pilnas 

rapartas apie musztyne Ame- 
rikoniszkos f lotos su Japonais 
skelbia buk tame muszyje li
kos paskandyta net 37 Japo- 
niszki laivai ir apie 20 suszau- 
dyti o tukstaneziai Japonu nu
ėjo su laivais ant dugno mariu. 
Amerikonai neteko trijų ka- 
riszku laivu tame muszyje.

Amerika, Anglija Ir 
Rusija Padare Sutai

kęs Taika
Washington, D. C. — Rusisz- 

kas pasiuntinys Molotov ana 
diena padare sutarti su prezi
dentu Rooseveltu 20-metine su
taiką, o prie to prisidėjo ir 
Anglija, prižadedamos kad vie
na kita apgins laike pavojaus, 
laikysis prietelystes ir szelps 
viena kita visokiais ginklais, 
laivais, eroplanais ir kitokiu 
kariszku materijolu reikalin
gu ant vedimo kares.

Vokiecziai Vela Skers 
Daug Žydu

Berlinas — Vokiecziai vela 
pradės nauja skeryne tukstan
eziu Žydu už padarytas viso- 
kes bledes Vokiecziams ir už 
visokius suokalbius priesz Hit
lerį. Vokiecziai tvirtina buk 
Žydai prikalbino Anglikus ir 
Amerikonus kad bombarduotu 
Vokiszkus miestus ir per j u 
priežastį panesze tokias milži- 
niszkas bledes.

Anglikai Neteko 183,- 
550 Kareiviu Ir Žmonių

London — Angliszku karei
viu likos užmuszta, szioje karė
je, 48,973; 46,363 sužeista; In
dijoj užmuszta 8,691 o koloni
jose užmuszta 6,153. Civiliszku 
žmonių užmuszta 43,675 ir 59,- 
346 sužeista, kurie likos patal
pinti ligonbutese.

Japonai Neteko Dvieju 
Milijonu Kareiviu

London — Japonai neteko 
dvieju milijonu kareiviu lyg 
pa,baigai 1941 meto, tai yra, už- 
musztu ir sužeistu musziuose 
su Kinczikais, nuo pradžios ka
res kuri jau tęsęsi septynis me
tus. Kinai sziadien turi 300 di
vizijų kareiviu po ginklu su 5 
milijonais kareiviu ant kares 
lauko ir da deszimts milijonu 
pasirengusiu stoti in muszi.

Tukstanczei Ameriko-
Atplauke In Irlandi- 

ja Su Visokeis Ginklais
Glengow, Irlandija — Keli 

tukstaneziai Amerikoniszku 
kareiviu su visokiais ginklais 
atplaukė in Irlandija in pagial
ba allijentams. Tarp baltųjų 
kareiviu radosi ir keli pulkai 
nigeriu. Visi laivai atplaukė in 
pristova be jokio ergelio. Atei
tyje laivai plauks tankiau in 
Irlandija pagal prižade j ima 
Amerikos supliekti Hitlerio 
galybe.

Amerikonai Bombar
davo Rumunijos Alie

jinius Szulinius
Ankara, Turkija — Pulkas 

Amerikoniszku eroplanu ana 
diena bombardavo Rumunijos 
aliejinius szulinius uždegdami 
daugeli ir padarydami milži- 
niszkas bledes. Amerika ap- 
szauke kare priesz Bulgarija ir 
Vengrus todėl pradėjo dabar 
bombarduoti daugeli miestu ir 
kur tik randasi aliejaus szuli- 
nei, kad. Hitleris neturėtu alie
jaus.

Japonai Gavosi Ant 
Aleutian Salų Bet Li

kos Atspirtį
Washington, D. C. — Ame

rikonai atspyre užklupima Ja
ponu ant Aleutian Salų kur 
Japonai stengėsi užimti taisės 
salas. Muszyje Japonai nuken- 
te smarkei nes nesitikėjo kad 
Amerikonai atsispirtu.

21 Užmuszti
Eksplozijoj Dinamito

Madrid, Ispanija — Dvide- 
szimt vienas darbininkas likos 
sudraskyta ant szmotu per eks
plozija dinamito, Zamoroje, ku
ri kilo isz nežinomos priežas
ties. Drūtis eksplozijos suardė 
artima elektriko dirbtuve kuri 
pristatinėjo szviesa del mies
to Madrido.

,, ,
— \ Cukrus randasi koiiia 

200 aulguolese ir medžiuose.
— Erelys iszleikia in .padan

ges 6,0.00 pėdu augszczio, ta pa
ti ‘padaro ir juod-varnis.

—• Tasai kuris dkaito Saule 
yra guodotu žmogum ir turi 
ramu gyvenimą.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas apreiszke 
kad neužilgio bus rinkimas se
no gurno del karisžko pareika
lavimo po visa sklypą. Diena 
rinkimo bus paskirta vėliaus.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Guiayquil, Ekvadoris — Pra
eita Petnyczia davėsi jaustis 
smaukus drdbejimas ‘žemes ku
ris iribaugino' gyventojus (bet 
mažai padare bledes. i

Apie 3,000 Vokiecziu Užmusz
ta Prie Karkovo Ir Sevastapo- 
liaus; Rumunai Muszesi Nuogi;

Vokiecziai Skerdžia Žydus
MOSKVA — Rusai supliekė Vokieczius 

ant dvieju fruntu paskutiniam muszyje prie 
Karkovo ir Sevastapoliaus netekdami apie tri
jų tukstaneziu kareiviu, daug tanku ir eroplanu. 
Maskoliai atėmė daugeli kaimeliu kuriuos Vo
kiecziai buvo paėmė kėlės sanvaites adgal. Ant 
Leningrado frunto 600 Vokiecziu likos užmusz- 
ti, suszaudyta 132 eroplanai ir paimta 30 visokiu 
armotu. Ant Berent mariu paskandino keturis 
Vokiszkus laivus. Ukrajinoje ir Krimejoj Vo
kiecziai pastate daugeli kareiviu bet be jokios 
pasekmes paneszdami dideles bledes. Karsztis 
buvo taip didelis Krimejoj kad du batalijonai 
girtu Rumuniszku kareiviu nusimetė savo man- 
dieras ir nuogi bego in muszi bet Rusiszki maszi- 
ninei karabinai juos sulaikė ir visus iszszaude.

Daugelis Amerikoniszku lekiotoju buvo 
matyt lekenti in szali Rusijos isz kuriu keturi 
buvo priversti nusileisti Turkijoj ir likos priim
ti per Amerikoniszka ambasadorių.

Vokiecziai Czekoslovakijoje nepaliauja 
skersti nelaimingus gyventojus už nužudymą 
Hitlerio budelio. In kėlės dienas iszžude apie 
600 gyventoju ir daug likos aresztavota.

VĖTRA UŽMUSZE 39 ŽMONES

300 Randasi Be Pastogių

ŽINUTES

Millinocket, Maine — Penki 
vaikai, kurie maudėsi upeje, li
kos pataikinti per žaiba ir visi 
užmuszti kada iszejo isz van
dens ir atsistojo po medžiu.

Kittrel, N. C. — Asztuoni pa- 
sažieriai likos užmuszti ir de- 
szimtą sužeisti kada tavorinis 
trūkis tre'nike in ulžpakali pa- 
sa'žierinio trūkio artimoje czio
nais.

Washington, D. C. — Nede- siems 
lios vakara prezidentas kalbė
jo per rėklio kurio klausė net 
28 sklypai. Prezidentas taipgi
pagyre Meksika .kad prisidėjo 
prie a'Illijetatu ir instojo iii szia 
kare.

HS?" “Saule” dabar $4.00 
metams ih Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese. 

Oklahoma City, Okla. — Rau
dono Kryžiaus Drauguve, su 
pagialba kitu drauguviu pra
dėjo rūpintis suszelpti nuken
tėjusius gyventojus nuo smar
kios vėtros, kuri prapute pro 
czionais, užmuszdama gal dau
giau kaip 39 žmones ir suardė 
daugeli namu per ka 300 žmo
nių neteko pastogių. Nekurie 
žmones sake kad toji vėtra pra
pute per miestą kaip “tukstah- ' : i 
tis velniu.”

Kariuomene taipgi likos pri- 
siunsta in pagialba nukenteju- 

gyventojams, surinkti
užmusztuosius ir dažiurėti su-1' ' 
žeistus. ' ' ■ ■'■i ”• Mh’iųKB u 

■" i—' - ‘i • •>>' i jo.
—■ Meksike nesenei likos 

surasta griuvėsiuose liktoris 
isz gryno sidabro, kuris, sveria 
1,735 svarus. Valdžia ji patal
pino muzejiui. Paėjo jisai isz 
senoviszku laiku, kada tai 
Iszjpanai pribuvo in Meksika.
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Kas Girdėt
Vienas mažas 'degtukas, už

degtas garadžiu je kasztavo loc- 
ninin'kui 5,000 doleriu už moks
lą koki per tai apturėjo Wil* 
liam Arnes, isz Graysville, Ind. 
Žmogelis, taisydamas automo
biliu, jeszlkojo ikdkio tai rakto, 
uždegdamas degtuką. Tame ki
lo, baisi eksplozija kuri iszne- 
sze in padanges įgaradžiu ir au
tomobiliu ir žmogeli baisei ap
degino. — Juk už mokslą kar
tais reikia ibrangei užmokėti. .

* * *

/Cziotaais Amerikoje turime 
visokiu tiesu — teisingu ma- 
žai o didesne dalis yra pasiu- 
tiszkos. Dideli prasižengelei ir 
graftieriai 'būna baudžiami 
Lengvai o vargszai rustai. Pa
vyzdi tujų tiesu iparodo sekan
tis atsitikimas:

Penkiolikos metu mergaite, 
Magde Eugockiute, isz Niaga
ra Falls, N. Y., likos uždaryta 
kalėjime per deszimts dienu už 
tai kad ji negalėjo užmokėti 
penkis dolerius bausmes kad 
jos szuniukas neturėjo laisnu. 
Sudžia, Jagirdes apie tai, taip 
užpyko kad ipaliuosavo mer
gaite ir pats (nupirko laisnus 

jos szuliiuko, paniekinda- 
rilas tokias tiesas kurios netin
ka ne Dievui ne visuomenei.

U...?-—!—t«,»“-------------: .

Sveikatos 'bjuras Washing
tone parodo bulk kas meta la
bai otpirszta jaunos merginos ir 
moteres nuo 19 lyg 30 metu. 
Badai daktarai neiszranda prie- 
įžhsties tuju1 jaunu mireziu bet 
pagal musu nuomone, tai daly
kas yra lengvai atspėtas.

Sziadien merginos ir jaunos 
moterėles rėdosi 'labai lengvai, 
apatiniu drapanų visai mažai 
nes'zioja, szilkines ir trumpas 
paneziakas ir pantaplius ne- 
szioja laike didžiausiu szalcziu 
o vasara neszioja kailinius ant 
kaklo. Kaipgi tokia moterėlė 
aiJba mergina gali būtie sveika. 
Prieik tam geria viską kas tik 
papulola in ranka, pareina vė
lybu laiku namo nuo szokiu ir 
visokiu uaeigu. Žinoma, ne vi
sas galima kaltint bet didesne 
dalis ju sziadien taip gyvena.

■ ' T1 < «

'Nauja mada apkirpimo mo- 
teriszkul plauku trumpai yra 
pagirta per daktarus. Vienas 
Francuziszikas daktaras pripa
žino kad trumpai nukirpti 
plaukai yra laibai naudinga del 
sveikatos, kaip užlaiko iszpuo- 
lima plauku isz galvos ir leng
viau yra isąprausiami o bužei 
neturi vietos ant apsigyveni
mo, Špilkos, papuoszai, szu'kos 
ir netilki-! plaukai apsunkina 
galva o kartais ke'nkia skurai 
ant; galvos kas praplatina vi
sokias ligas pas moteres.

.Daugelis moterių kurios lan
kei rūgėdavo ant skausmo gal
vos, kada davė apkirpt piliau- 
k.Us, daugiau neturi 'tojo skaus- 
mo. ' . .. .

; Prieik tam, apkirpimas trum
pai plaukų daųig suezedina lai
kę p ilgi plaukai yra dideliu 
ergeliu ir užima daug laiko ant 
sųszukavimo.

su padėjimą kliosztoriuje: batas prie smalos. Daugiau, 
kambarėliuose raitėsi zokonin- vadinasi, papasakosiu, reisz- 
kai dideliam kentejime, du ku- kia, kita syki. O dabar vadina- j 
nilgai ėjo Uuo vieno prie kito si, aeziu, reiszkia, kad nesi-, 
parengdami mirsztanczius ant juokdami iszklauset, vadinasi,' ZOKONINKAS 
amžinos keliones. Keli mirė va tos mano prakalbos, reisz-1 
pirm negu daktarai pribuvo.'kia, tai visikas.” 
Ant rytojaus apsirgo 47 zoko-' Susirinkia žmones klausė 
įlinkai. Tik du zokoninkai bu-1 iszsižioja tosios kalbos ir plojo 
vo sveiki nes taja diena buvo delnais bet kada užklausta ju , 
iszvažiave in miestą ir nevalgė ka tasai “žymus” 
kliosztoriuje. Atsitikimas buvo kalbėjo tai atsake: 
labai nužiūrėtas ir valdžia už
vedė tyrinėjimą nes iszrodo 
buk kas tdkis inm'aisze truciz- 
nos in valgi. Ar-gi kliosztoriu
je atsirastu kokis Judoszius 
Hitlerio ?

padejima
I DAKTARAS 

. .IR. . .

kalbėtojas Į 
o velnei ji 

žino, porino ir gana.”
Panasziu kalbėtoju turime 

daug po visas dalis Amerikos.

Žmogus privalo turėti szioki 
toki tikėjimą, nežiūrint kokis 
jis nelbutu bet jeigu tikėjime 
randasi visokiu pervirsainiu 
senoviszku 'burtu, visokiu ste
buklu“ ir t.t., tai parodo leng- 
vatikyste ir tamsybe.

Nesenei skaitėme tūlam Ang- 
liszkam laikrasztyje szitokia 
žinute: “Belfast, Irlandijoj, 
buvo rodoma relikvija patrono 
IiHandijos, Szv. Patriko, yra 
tai viena ranka ir žandas su 
vienu dideliu daneziu.”

Stebėtinas 'dalykas, kad po 
1,455 metu mirimo Szv. Patri
ko, lyg sziai dienai pasiliktu jo 
žandas su vienu daneziu ir ran
ka. — Jau Įkas per daug tai 
szd’lauk. O bet Airisziai in tai 
tvirtai tiki nes yra dideliais 
lengvatikiais kuriems viską 
galima tekalbėti, taipgi tiki la
bai in visokius burtus ir užža- 
dus.

NETURI TIESA
MUSZT PACZIA

In New Yorka sziomis dieno
mis atvažiavo ant tyrinėjimo 
tūla 15 metu mergaite vardu 
Grace Gėlimam, isz Foxmill, 
Tennessee, kuri užsiiminėja in- 
spejimu dingusiu dalyku.

Sztai ka toji mergaite sura
do ir patalrnavo palicijai dau
geliuose miestuose: Waukega- 
ne atrado keturis pavogtus dvi- 
raczius, Detroite pasakė kur 
suras pavogtus bonus, Denver 
surado dvylika brangiu dei
mantu. Karta kalbėdama su sa
vo draugėms namie paszauke: 
“Va jei, aht uiyczios žudo pali- 
ci jauta. ” Kada visos iszbego 
laukan, pamate daug žmonių 
kur isztilkruju kokis tai valka
ta nužudė palicijauta. Savo ne
paprasta dovana atspėjimo ap- 
laike nuo savo bobutes. Kada 
mergaite turėjo du metus, jos 
motina apsakinėja, ji nieko ne
galėjo paslėpti niuo mažos Gra
cijos nes mergaite žinojo kur 
motina buvo, ka ji pirko ir kiek 
turėjo pinigu. Jokios slaptybes 
priesz ja negalima buvo užslėp
ti nuo jos szeimynoje. Jos bo
bute laike Civiliszkos Kares 
taipgi inspedavo daugeli daly
ku.. Ji apsakinėdavo motinoms 
kas tikrai atsitikdavo su j u su- 
neleis laike kares.

Už Nukirpima
Plauku

Sau

“Vyras 
savo pa-

Bethlehem, Pa. — 
neturi tiesos muszti 
ežios jeigu ji davė sau nusi
kirpti plaukus,” — taip pasa
kė sudžia, czionaitiniam sude, 
Mikeliui Siderui, kuris baisei 
suplakė savo motere. Toliaus 
jam sudžia iszkirto: “Moteres 
plaukai yra jos locnastis ir ji 
gali su jais daryti kaip jai pa
tinka. ’ ’

Motere davė nusikirpti plau
kus pagal naujausia mada o ka
da Mikas tai patemino, pasiuto 
isz piktumo ir kaišei sumusze 
motere kad toji net kėlės kėlės 
dienas pergulėjo lovoje. Uiž tai 
jis aplaike szeszis menesius 
kalėjimo.

NEPAVELINO MA
TYTIS SU DUKTERE

Nužude Motina Ir Save
Collinsville, Ind. — Insiutes 

isz piktumo kad motina jo my-’ 
limos uždraudė jam atsilankyti 
pas ja, Henrikis Kuczmar, 26 
metu, nuszove ant smert jos 
medina ir sužeidė mirtinai sa
vo mylima.
Nužudyta, motere, Katre Mos- 

ken, buvo 56 metu amžiaus o 
jos duktė buvo 22 metu. Po 
szaudymui Henrikis pridėjo 
revolveri prie galvos ir .pats 
sau paleido kulka in smegenis, 
mirdamas tuojau® bet mergina 
pasveiks.

Eskimos moteres prade
da gimdyt vaikus kada turi 
12 metu. Daug pasilieka moti
noms neturėdamos da vienuoli
ka metu.

Artimoje Viedniaus, Austri
joj, aplinkinėje Marie-Euzers- 
dorf, stovi kliosztorius misijo- 
nieriu po vardu Szv. Gabrie
liaus, kuriame randasi 200 zo- 
koninku. Ana diena staigai ap
sirgo 140 zokoniniku nuo užtru- 
ciinto valgio. Paszaųkta dalkta- 

i§ž tane jadojbaį-

/Ana diena aplaikeme laiszka 
nuo musu skaitytojams buk Fi
ladelfijoj lankėsi kokis tai ‘ ‘ žy
mus kalbėtojas“ kuris pradė
jo kalba sekaneziai:

“ Vaidinasi, gerbiamosios ir 
gerbemieji. Asz, vadinasi, va, 
noriu, reiszkia, pasakyti, vadi
nasi, keletą žodžiu. Vadinasi, 
tai sztuka, bra, reiszkia, ne bi
le kokiu žodžiu. O-gi ta, vadi
nasi, matote, reiszkia atvažia
vusi, vadinasi, atstovą, bra, in 
szi dideli, taip vadinama susi
rinkimą. Tai matot, vadinasi, 
asz negaliu, reiszkia visko va 
gerai iszpasakot. Taip limpa, 
vadinasi liežuvis, prie gomu- 
rio1 reiszkia^ va2 yadinasų kaip

vatnas klausymas;”-— tarė dak
taras susimaiszes.

— Na, tai bulkie taip geras1 
užmokėti už mano rodą kokia 
tau daviau!

— Kaip tai?
— Liepei mane paszaukti o 

jeigu nebueziau pas tave atejas' 
tai tame laike įbucziau kiek su
rinkęs auku. Beikalauju užmo- 
kesties už sugaiszyta laika.

N usis tebe jas daktaras 
klausė: — Kiek reikalauji?

— Penkių markiu.
Daktaras padavė deszimts 

markiu.
— Asz noriu penkių markiu, 

szita negaliu iszmainyt.
— Tai pasilik visa.
— Mano pone, asz noriu tik

tai tiek kiek man tikrai prigu
li. Asz del saves nieko nereika
lauju ir man nevale imti dau- 

adgal savo piid-

PADANGOS
IR KARAS

| Priesz keliolika metu, du bro
liai zolkono Trapistu atlikinėjo 
__lione in Szelcziuge rinkti al- 
mužnu del kliosztoriaus. Pri
buvo in miesteli B., ir atlankė 
kelis Katallikiszkus namus, ku
riuose likos gausiai apdovano
ti. Tame laike davė žinia vie
nas daktaras jog- norėtu su 
jiem dviem pasikalbėti. Zoko
ninkai nenorėjo su Protestonu 
turėti jokio reikalo. Ant galo 

1 pasikalbę ja tarp saves, nusida
vė vienas isz ju dvie ju pas dak
tarą. Inejo zbkoninlkas in pa
lečių, 'kur viskas žėrėjo ir bliz
gėjo, nuvede ji lekajus in dide
le sale kur sėdėjo daktaras ir 
tarė:

— Liepiau tave paszaukti, e , . --  VVlgU' VCLX'P LCVX VV<gl
bet nieko nenoriu girdėt! aprejDievas laimiiia! pagi]įk 
tikejimiszkus reikalus; nieko 
nuo manės negausi. Tiktai no-j 
rojau dasižinoti kaip jus ten1 
gyvenate! l

— Ar tai daktare ta nori ži
noti? — paklausė zoikonihkas.

— Na taip! — ir atsilosze jis 
savo minksztoje kedeje 'bet zo- 
k'cninko neprasze sesti.

Zclkoninkas kalba: — Gyve
name labai vargingai, sziokia 
diena keliamės antra valanda 

i 

nakezia., Nedėliojo pirma va-’ 
landa o sziaip szventomis die
nomis dvylikta valanda, vidur-Į 
naktyje. Musu užsiėmimas yra' 
per ciela diena malda ir įproce.1 
Mėsos nevalgome, vyro nege
riama; musu valgis yra daržoves 

, virtos pasodintam vandenyje 
ir duona be jo'kio uždaro (tau
ku), apart vandenio, nieko ne
geriami. Priek tam esame svei
ki ir drūti kaip krienai ir su- 

' si'laukiam vėlybos senatvės.
Musu guodotinas perdetinis 
jau yra zokone pcnlkesd'eszimt- 
szeszis metus, turi jis devynes- 
deszimt asztuohis metus ir da 
niekados nesirgo.

— Tai gali sau iszeiti, — ta
re 'daktaras su piktumu, — 
tiktai ta norėjau dažinoti.

Trapistas dirstelėjo perpy- 
' kės ant dalktaro ir tarė: — Ma

no ponas, daktare, — aregi tau 
žmones niekio neu'žmolka, kurie 
ateina ant rodos?

— Na taip, bet kam tas na-

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
Yra tai stebėtina kny

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

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

pa-

giau. Paimk
gus.

— Na tai
kliosztoriaus

— Jeigu taip tai tegul tau
: svei-

pairnk del savo 
tuos pinigus.

kas!
Tasai daktaras da ir sziadien 

negali uzinirszti tojo zokonin- 
ko...

Pirmutine Motere 
Liuosnore

Mrs. Jane House, 31 metu, 
isz Manhasset, L. I., yra pir
mutine motere kuri instojo 
in Liuosnoriu Moterų Pulką. 
Pulkauninkas Daye priima 
josios prisiega.

gvIF “Saule“ dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.
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PLATINKI!!

Surinko 230,000 Svaru Gumo In Viena Diena
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'Kiekviena sjki jus važiuo- 
! jate in miestą, atsiminkite kad 
jus vaidinat role didžioj trans
portacijos dramoj. Esi vienati
nis savininkas penkių guminiu 
padangų, jusu turtas bet paves
tas jusu gldbon del tautos. Tai 
skirtumas tarpe taikos ir karo.

Pavėlinkite paaiszkinti: Ju
su automobilius turi apie 70 
svaru gumos tose .padangose, 
kadangi yra 28,000,000 priva- 
cziu pasažieriniu karu szioje 
szalyje, tas reiszkia kad tie ka
rai suvartoja 980,000 tonu gu
mos. Tai yra didžiausia atsarga 
gumos kuria mes turime, reisz
kia neiszpasakytai 
transportacijos 'būda — ir turi ' 
nnsitensti iki karo pabaigos.

Turi nnsitensti todėl kad Ja
ponija nukirto musu svarbiau
sia gumos szaltini tada kada 
musu ir musu alijantu milita- 
rine maszina reikalauja milži- 
niszka kieki gumos. Mes paga
minsime kiek nors dirbtines gu
mos 1942m. ir 1943 m. ir dar 
daugiau 1944m., bet negalėsi
me duoti nei viena švara civi
liniu padangoms. Negalime ti
kėti suilaukti daug gumos isz 
Lotynu-Amerikos arba Afri
kos. Ir turime apsieiti su kiek 
mes dabar turime.

Padėtis tekis rimtas,'kad ga
li mus priversti investi visa- 
tauta apimanti paskirstymą 
gazolino taupyti guma. Tikima 
kad tas sulaikytu nereikalin
ga ikeliavima. Ir gal laikas at
eis kada mus praszys parduo
ti savo “ekstra” padanga sa
vo valdžiai.

Tuo tarpu, tyrinėjimai paro
do, ka i net 500,000 automobi
liu per menesi apleidžia kelius. 
Kiekviena syki mes per greitai 
važiuojame — ypacz karszta- 
me ore — kiekviena syki mes 
per greitai pradedame kara ar
ba per asztriai sustojame, kiek
viena syki mes sukame savo 
ratus ant užsisukimo (curve) 
arba privažiuojame per arti 
tratuaro mes .nutrinamo savo 
brangia guma —- ir eikvojame 
tautiszka turtą.

Jeigu mes neprižiuresime sa
vo. padangas, 15,000,000 auto
mobiliu, arba daugiau 50% 
visu privaeziu karu Suv. Vals
tijose, bus praszalinti nuo ke
liu sekamais 30 menesiais. Dau
guma — beveik visi — sziu au
tomobiliu gal nesza viena arba 
daugiau darbininku in karo 
darbus. Szie darbininkai bus 
priversti rasti 'kitu badu pa-1 
siekti savo darbus. Bet kur?, 
Gelžkeliai, basai ir gatvekarai' 
jau dabar kaip tik panesza ka-' 
ro trafika, jie neįgali imti mili-Į 
jonus nauju važiuotoju. Daug 
tukstaneziu karo daibininku 
bus priversti persikelti ar- 
cziau prie savo darbu arba net 
gyventi 'barakuose,

Ir todėl- ’jusu “kafaš” koks 
brangus nfe tik del gumos liet 
jis yra gyvybine 'dalis musu 
karo transportacijos. Neszkite 
daugiau pasažieriu. Važiuoki
te nedaugiau 40 myliu per va
landa. Pakeiskite padangas 
nuo vielno rato in kita kas 5,000 
myliu. Žiūrėkite kad ji tinka
mai iszpusta. .. ne per daug 
oro ir ne per mažai. Kada jus 
taupote savo guma jus taupo
te transportacija — ir priside
date prie kovos už laisve.

—War Prod. Board, Wash. D.C.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Ponia Elzbieta Prine®, isz
brangu Jeannett, Pa., raiszo: Priisiun-

ežiu tamistoms užmokesti už 
laikraszti ‘ ‘ Saule, ’ ’ kuri mylini 
laibai skaityti ir esmių isz jos 
labai užganadyta. Linkiu jums 
geros pasekmes.

J. Stone, isz Pittsburgh, Pa., 
raiszo: Prisiuncziu tamistoms 
mano prenumerata už “Saule” 
ant viso meto, ir vėlindamas 
jums viso labo del “Saules” 
redystes. Asz esmių jusu se
nas skaitytojais, o nors ranka 
dreba raszant iszita laiszkeli, 
bet da gerai įskaitau ir myliu 
skaityti “Saule.“. See you 
again, bye. (Ed.— Same t,o you 
old Friend].

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

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

yiCTORY.

BUY
UNITED
STATES

WAR
'BONDS

AND
.STAMPS

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondua 

ir Markes.

Skaitykite “Saule”

Naujas Lietuviszkas

SAP N ORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju pavei'ksliu, 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.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.

Pirma diena kada valdžia pradėjo rinkti sena guma ant 
Kalifornijos farmu, William C. Bruner isz Arbuckle, Cali- 
fornijos, surinko 230 tukstaneziu svaru seno gumo. Bruner 
inteike taji guma del A. J. Doyle, kuris tuom užusiima del 
valdžios.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.
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Sirpukas Ir /Ąagdute
cziute, pana, abudu isz Rudžiu, liai mergaite, .vesdama jį na-J 
szitos parapijos, užsakąs pir- mon! |
mas. Kas žinotu kokias klintis 
tarp tu ypatų...”

— Asz, asz turiu!

— Matai, Magdute, tai szi- 
tie akiniai, del įkuria taip ilgai

Povylas ne mamyte neįmanė, 
kad Magdute tiktai del Simano 
pas juos atbėga. Kvailiui rodė
si kad tai jis pats taip pritrau
kia kaimynaite. Ar-gi galėjo 
jam kada ateiti in galva kad 
mergaite geriaus norėtu api- 
pilyszulsio samdininko ne kaip 
jo ūkininko suriaus, busianczio 
pdlicijanto, vyro, kuris turės 
savo namus miestelyje!.. Tei
sybe tie namai turėjo 'būti pirk
ti uiž Magdutes pinigus bet tai 
nesumažino Povylo puikybes. 
Pasirengus 'bendrovei Vilniun, 
Povylas apsitaisė naujais ru
bais, kuriuos jis buvo jau pasi
siuvęs, prisijuiose savo senaji 
karda ir pasipūtės, kaip kala
kutas, nuėjo pas Magdute ly
dėti ja ilki kryžiaus.

— Teisybe, — kalbėjo jis, 
kada giedojo: “Kas in globa” 
— teisybe 1 asz visiszkai kitaip 
iszrodau negu kiti vaikinai. 
Tuoj matyt isz draipanu kad 
sviete buvęs.

— Lyg tamsta ne isz musu 
kraszto? Juk tamsta nebuvai 
sviete, tiktai kariuoimeneje, — 
atsake mergina.

Nusiszypsojo Povylas ir tarė 
sau: ..

— Tai kvaila mergina! Ne 
paszneket su kavalierium, kaip 
reikiant, nemoka. Vedes ja tu
rėsiu daug darbo. Per koki dve
jetą mėnesiu turiu ja iszmoikin- 
ti apsieit su žmonimis nes ta
kios paczios miesto žmoniems 
nėbeparodysi. Tai jos laime, 
kad turtinga, neįiorėcziau...

Po savaites atėjo pas ji po- 
pieros kuriose buvo paraszyta 
kad jis gauna vieta kaipo Keb
lu palicijantu. Suskis nudžiugo 
labai, tik dar reikėjo tuojaus, 
apimant vieta, pasiskubinti su 
vestuvėmis. Taip viena vaka
ru., pasiėmęs pleczka po pažas- 
czia, nuėjo pas kaimynus pirsz- 
lem? Neužlaike jis sodžiaus pa- 
proczio, nepąsiprasze pirszlio, 
bet nuėjo pats vienas, viena, 
kad girdėjo, jog ponai patys 
persząsi, antra, turėjo savo isz- 
rckiavimus.

— Nu, duokim, mane nepri
imtu. O visiaip gali atsitikti, 
da labinus, jog žinoma, kaip 
kiekvienas godus mužikas ant 
žemes, tarytum be žemes ir gy
venti negalima. Gal but senei 
nori turėt žentą toki, kuris tu
rėtu ir savo ūkia? O gal but ji 
savo uikeje norėtu turėti? Tik 
mainės prie žemes nepririsz, ne! 
Jeigu kaip kartais atsakytu, 
tai niekas apie tai nepatirs 
nuo manes o kam asz turiu im
ti su savim liudininkus?

Kaip jis mane, taip ir atsiti
ko. Povylaitis iszsikalbinejo, 
kad jis labai megtu matyti žen
tą ant jo dubos, prie kurios jis 
ji galėtu pamokinti, iki pats 
dar gali. O apie pardavima 
ukes ir pirkimą namu mieste 
ne girdėti nenorėjo.

Bet Povylas eme jam sakytis 
kad norius ingyvendinti Povy- 
laicziu namuose laime ir garbe, 
nes polici jautas ne-bet-kas esąs 
kad visi mužikai kepures nusi
ima priesz ji; tėvams nusibodo 
vargti, tai-gi kaip parduos že
me, galėsiant apsigyventi mie
ste prie žento; nereilkesia jiems 
nieko dirbti nes jis Magdutei 
neduoses dirbti tiktai tarnaite 
jai pasiamdyses; ant galo pri
dūrė :

■— Bcvaikszcziosit in bažny-,

tele ir garbinsite Dieva, in at
laidus ir prekimeczius bevaži
uosite. O likierio net tokio kaip 
szitas, jus niekada nėpribaig- 
sit nes jo turėsiu dykai.

Bertam Povylui visu labiau
sia likieras patiko; nusiszypso
jo isz džiaugsmo o galva, kas- 
žįn kodėl, krypo tai vienon pu
sėn, tai kiton. Prikalbinėda
mas motina Povylas sake kad 
jos duktė atlosimais drabužiais 
dėvėsiant, skrybėlaitė neszio- 
siant kaip kokia panaite. Tai
gi, ar nenoretumet kad jusu 
duktė butu ponia? Ar-gi ir už 
musu rasztininko neleistumet 
Magdutes? Mat! o ar-gi palici- 
jamtas menkesnis? Juk asz ne 
tokia mergina galecziau gauti. 
Tai-gi ir ta, Kuiožiu ponios se
suo, siuntinėjo pas mane Jos- 
ku, kad imeziau ja. Bet asz ta
riau sau: geriaus su savo kai
mynais gyventi ir ta garbe in 
ju namus inineszti.

Povilaitiene juokėsi ii- ver
kė... Matyt buvo, (kad saldžioji 
gerai savo darbą atliko.

Tokiu budu sutarė Magdute, 
nors ji toli buvo nuo namu, Vil
niuje, iszloisti už Suskiu Povy
lo. Ant rytojaus minėtas jauni
kis atėjo sutarti apie užsakus. 
Bet Povylaicziai tik nusistebė
jo, isztempia akis ir iszsižioja 
žiurėjo: matyt nesuprato, ko 
nori nuo ju Suskis nes vaka- 
rykszczios pirszles, iszsimiego- 
jus, visiszkai jiems isz galvos 
isZgaravo.

Povylas vienok nepapyko ant 
ju už tokia trumpa atminti, 
tiktai pasakė jiems, buk jie 
patys ji pakvietė ir prasze kad 
jis suteiktu jiems tokia garbe 
ir imtu ju Magdute. Ir jis, ne
norėdamas jiems gėdos pada
ryti, sutikės.

Ant tu žodžiu nusiminęs szei- 
mininkas pakrapszte galva. O 
szeimininke primine jam kad' 
vakar tikrai buvęs Povylas 
pas juos, jog jie iszgeria su 
juom du buteliu likiero, tiktai 
jie neatmenanti gerai, kas pir
kęs tuos butėlius; už tat gerai 
atmenanti, kas juos iszgere nes 
vakar vos paguldžiusi girta vy
ra o jai ir sziadien sopa galva.

Tai-gi jie nežinojo ne ka da
ryti. O kaip Suskis vela eme 
savotiszkai inkalbineti, tėvai 
sutiko ant to, ka buvo vakar 
sukalbėja, pradėjo derėtis apie 
dali ir ant galo nutarė taip, 
kad tėvas užmokėsiąs ir už už
sakus ir už sžliuba. Kadangi

Povylas skubinosi, todėl kuni
gas sutiko užsakyt pirma užsa
ką, tiktai kad juodu ateitu ant 
poteriu tuojaus kaip tik su- 
grysz Magdute. Taip pat kuni
gas praseigejo kad jeigu mer
gina nesutiktu, tai kad jos ne
spirtu ir liepe tuo tarpu neda
ryti nekokios iszrangos.

* * *
Bendrove pargryžo isz Vil

niaus Nedėlioję, priesz pat Su
ma. Suėjo tiesiog in bažnyczia, 
pabaigdami atlaidus ten, kur 
juos pradėjo ir da karta atsi
duodami Dievo valei. Magdute 
nusipirko paveikslėli Szv. Si
mano, neszesi ji su savim ir per 
visa savo kelione buvo atsida
vus Simano patrono globai.

Po Sumos prasidėjo pamoks
las. O kaip jo kiaule? Dieve su
simylėk! Seniai kosėjo, davi
nėjo vidnls kitam tabokos uos
tyt: moteres taip žiovavo, tary
tum kunigą prarys. Kur-ne- 
kur vienas-kitas senis lingavo 
galva snausdamas, lyg nusida
vęs smakrą in suoleli arba kak
ta in kaimyną, atsibosdavo ir 
tada dairėsi aplinkui nudel
biąs akis, ar kas in ji nežiūri. 
Vaikinai kumszejosi su alkū
nėmis, rodydami pirsztais ant 
skraidaneziu palubėje pauksz- 
eziu, kurie turėjo savo .gūžtas 
languose o per iszmusztus stik
lus buvo inldkusiu ir in bažny
czia. Merginos vėla žiurėjo in 
kaspinus, skareles ir kasas. Ne- 
užtenka joms pasižiūrėti: rei
kia dar pirsztais paeziupineti. 
Ant galo joms neklausant ir už 
tai nesuprantant Dievo žodžio 
ir nusibodus stovėti ant vieno 
daigto, atsiklaupė, viena pas
kui kita treczia, ant galo visos, 

’kiek tik ju buvo, kaip pulkas 
a'viu, kada visos eina viena už 
kitos. Atsiklaupusios ir prisi- 
lenkusios prie žemes žiurėjo 
priejuoseziu o ir sijonu, tary
tum jos Leibienes kreme. Nu
sibodus žiūrėti, pradėjo tarp 
salves sznabždeti ir juoktis. 
Joms tikrai rodėsi kad jos kar- 
cziamoje, ne bažinyczioje.

Ant galo pamokslas pasibai
gė. Kunigas atsivertė knygas 
ir pradėjo sakyti užsakus. Aki-, 
mirksnyje pabudo visi miega
liai, nutilo juokai, sznabždeji- 
mai ir kosulys. Visi, kaip vie
nas, atsigryžo in sakykla. Baž
nyczioje taip nutilo, tarytum 
visi iszmire.

— “Povylas Suskis, jauni
kaitis, su Magdalena Povilai-

Karaliene Tarp Darbininku

Anglijos karaliene Elzbieta ana diena atlankė darbinin
kus Cornwall, Anglijoj. Vienas isz darbininku padovanojo 
karalienei szmoteli kiekines rudos, kuria laiko rankoje. Sie
kines kasyklos likos atidarytos ir pagerintos Anglijoj, nuo 
kada prasidėjo kare ir dabar kada Indijos kasyklos likos 
uždarytos.

— suriko negalėjai manės pažinti ir ku-j 
Magdute ir apalpo ant grindų.' i’ie paskui tave taip nugąsdino, 

Tetule ir da viena mergina buvo priežastim mano tyleji-Į 
paėmė ja u'ž pažaseziu ir isz- mo.
vede isz bažnyczios ant tyro' Czia Bimianas apsakė kaip! 
oro. (per musztra szale jo i stovintis

— Tai nudžiugo net bažny-, kareivis netycziomis bakstelėjo1 
ežioje suriko, — pasakė Povy-j jam in alki, kaip jam ją sopėjo 
las, stovėdamas palubėje prie kad net gydyklon turėjo atsi-1 
vargoinjninlko.

— O gal ji labai suszilo, kaip 
ja žmones suspaudė — atsake 
vargonininkas.

Magdute isztiesu 'buvo labai 
nuvargus; tai-gi kaip ja parve
dė namon ir paguldė ant lovos, 
ji gardžiai užmigo.

Ant rytojaus visa diena, 
kiek kartu motina užminė apie 
szlliuba, — ji ne klausyti neno
rėjo.

— Pasakiau jums karta, kad 
už Povylo netekėsiu, tai ir ne
tekėsiu, nors jus mane užmusz- 
tumete!

Taip pasakius, surudo ir isz- 
ejo isz pirkezios. Tevo-gi ne
buvo namie nes su Povylu bu
vo iszvažiaves pas notarą arba 
regentą.

Nežiūrėjo vienok visiszkai 
tu merginos ąszaru ir daugu
ma sake, ja pateisindami, kad 
ji ir negalint juoktis, nes priesz 
žmones negražu esą sakytis, 
kad nori teketi. Juk kiekviena 
mergina priesz szliuba turinti 
verkti. Tiktai nereikia vėla 
verkti perdaug nes jaunikio gi
mines gali manyti, kad mergi
na jo nenorinti. Tai-gi nors 
Magdute verke, vienok rengė
si abejose pirkiose prie vestu
vių. O mergina ne rankos nėki- 
szo prie tos iszrangos, tik vis 
veržėsi in lartka prie darbo.

Serodoje, po pietų, eidama 
paskinti karvėms žolių, pama
te isz miestelio ateinanti keliu 
žmogų. Jis buvo užsikabinės 
maisza o ant jo galvos buvo 
pllati skrybėlė. Ėjo jis staeziai 
ir tiesiai, tik buvo, matyti, nu
vargęs nes lazda pasiramsezia- 
vo. Isz eisenos matyt buvo kad 
jis dar jaulnas bet kad turėjo 
juodus akinius todėl iszrode 
lyg koks senis. Žiuri Magdute 
in ta žmogų, apsivilkusi rudi
ne, kaip paprastas sodietis, tik 
su akiniais. Kad ji taip butu 
piamacziusi su akiniais pon
palaiki, ji visiszkai nebutu ste- 
bejusis bet dvaro ponaieziui 
da tik penkiolika metu o jau 
rteszioja akinius. Merginai taip 
akiniai inlindo galvon jog 
stabterėjo, lyg žoles skindama 
o tuo tarpu lauke praeinant ke
leivio, ka!d isz arti galėtu prisi- 
žiuret. Žvilgterėjo viena karta, 
ir kitą karta in kelio szali.

— In ka tas žmogus pana- 
szus? —< 'paklauso saves. — Ar 
tik ne Vilniuje ji maeziau! Ten 
tiek buvo žmonių.

Ir da syki gryžterejo.
— Simuks! Simuks! — 

szuko mergina ir'pasileido bėg
ti prie prisiartinanezio žmo
gaus.

Isz tiesu buvo tai jos Sima
nas. Gryžo jis paeziame laike, 
norėdamas priduoti nelaimin
gai mergaitei stiprybes tose 
sielvartose, kurie taip sloge ja 

. ir kasžin, ar ant galo, netekusi 
'spėkų, nebutupasidavusi joms. 
Jeigu taip Simanas pargryžes 
butu dvi sanvaites vėliaus, gal 
Magdute butu buvus jau iszte- 
kejus. Kas gaili apsakyt džiaug
simą su kuriuom sveikinosi da
bar abudu ant kelio!

gulti, kur iszgulejo keliolika 
sanvaieziu. Besirgdamas gavės 
jos laiszkeli ir norėjas tuojaus 
atraszyti bet jam daktarai už
gynė raszyti. Kaip jis nerima
vo bet nebuvo 'ka darytį nes 
gydykloje nebu'vo kas butu ga
lėjas paraszyti laiszka Lietu- 
visZkai.

Tik sztai viena ryta daktaras 
pasakęs jam kad per jo akiu 
nesveikumą jis nebetinkantis 
kariuomenes tarnystei tai-gi 
isZduoses jam liudinima ir nu
ginusias su tuom in pulką. Ap
sidžiaugęs 'Simanas ta naujie
na taip, kaip da'bar, sutikės 
Magdute. Tada pasiryžęs nieko 
jai neraszyti, tik eiti tiesiog 
namon ir netikėtai nudžiuginti 
mergaite.
Magdute keletą kartu jo klau

sė, ar jis jaueziasi gerai dabar? 
Ar ne sopa akiu? ir paskui ap
sakė jam trumpai savo nelai
me. Ant galo pasisakė: dabar 
jau nieko nebebijanti, jau- 
czianti savo spėkas ir atsispir- 
siaUti tėvams, jeigu ja norėtu 
priversti nes dabar turinti už
tarytoja.

Bekalbėdami inejo in pirk- 
czia kur rado abudu tėvu ir 
Povyla. Koks buvo pasisveiki
nimas — nežinoma. Tiek tega
liu pasakyti, jog ta Nedelia 
žmones laibiaus klausėsi pa
mokslo negu praeita. Bet kaip 
visi nusistebėjo iszgirde vieto
je Suskio:

— “Simanas Genys, jauni
kaitis, su Magdalena Povilai- 
cziute, painia, abudu isz Rudžiu, 
szitos parapijos, užsakąs pir
mas.”

Treczia Nedelia po to užsako 
atsibuvo Simano ir Magdutes 
vestuves. Jiedu ir sziadien te
begyvena ir dirba sveiki ir lai
mingi. Tik jis dabar negeriau- 
sia mato ir nebegali skaityti. 
Magde prisiperka visokiu kny
geliu ir skaito jam atspėdama 
nuo darbo. (Galas

. w ,J-p,paį, -mre ■ ry.fo.w-.->■
j Ant vidurio stryto.®

Basos 'be andaroku, 
Viena kitai duoda su kuloku,

Staulgia ir klylkia,.
| Kol pialicmona nepaszauke.

Tas in kozą nugabena,
Į Tad tik pasibaigė vaina, 
Ant rytojaus kasztus užmoka, 
Bėgdamos namo džika szoka/

KLAUSIMAI
IR ATSAKYMAI

su-

ISTORIJEapie Ila isz 
-----------------  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. 15£.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

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

MAKE EVERY 
PAY DAY

BOND DAY
JOIN THE PAY-ROLL 
* SAVINGS PLAN *

Netikėk likusei namie paežiai, 
Ka darai, daryk slaptai; 
Netikėk szunc palavoneje, 

O 'kumelei kelionėje.
Szuio nubėgs in krumus, los, 
Nubėgsi, rasi varle o tave 

suvilios;
Pririszlk kumele jeigu sustosi, 

Ba pabėgs, tada peksezias 
lapsnosi.

Da prie bobų suigrysziu, 
Ilgiau apie jas pakalbėsiu, 

Boba už gero ir narsaus vyr« 
Tai kaip už muro, 

O už lėto ir žioplio, 
Kaip u'ž blėkio.

Nuodavladno vyro boba nebegs 
niekada,

Bus del jo priėliainki visada, 
Bbba turi savo vyro klausyti, 
Kaip peliuke mallszei tūnoti. 
Jeigu katras apsiporuos su 

t jauna, 
Tai to negana, 

Kad apie ja tupinet, 
Bucziuot ir mylėt.

Jeigu taip darysite, 
moterele tuoj palgadysite, 

Juk turite mylėt ja kaip duszia, 
O krest kaip gruszia.

Paimkime: apsipaeziuoja ko
kis žioplys, 

Tiesiog pasakius, kvailys, 
Mergina nėpaiso, bile vyras, 

Kad ir kvailas,
Ba kad ir kelmas merginos 

užsinorėtu, 
Tai tuojaus gautu.

Darbszi pacziule — nėra ka 
sakyti, 

Užsimano burdinfgierius 
laikyti, 

Paima net kelis, 
Bus, vyreli, laimikis, 
Kaip kožnas užmokės, 
Tai savo pinigu turės, 

Linksma gaspadine nuolat 
rizena, 

Guzute nuo ryto lyg vakaro 
gabena.* * *

Kokis tai mėdirtkojis kareze- 
moje pasigėrė, 

Ant lonezes atsigulė, 
Ir sunkei užmigo, 

Niekas jo nepaJbudino.
Ir kas ant galo pasidarė, 
Kelios moteres susitarė, 
Medine koja jam atriszo, 

Ir po lionczia pakiszo.
Girtas pabudo ir prasiblaivė, 

Aplinkui save apsidairė, 
Nuo lonezes straktelėjo, 
Bet susilaikyt negalėjo.

Pradėjo giigždancziu balsu 
szaukt, 

Kaip vilkas kaukt:
Nu-gi kur mano koją dingo, 
Atiduokite, julk in žeme . 

nei n lindo.
Katros ta szposa padare, 

tylėjo,
Nuo juoku susilaikyti negalėjo, 

Po ilgam jeszkojimui po 
lionczia rado, 

Priširiszo ir namo nukli- 
viksztavo.* * *

Toji Oklahoma., 
Tai tikra Sodoma, 

Visokios bėdos nuolatos, 
Ir tai Ibo paliovos.

Tai

O,

Klausymas — Praeita metą 
main buvo pasakyta kad negai
liu praszyti antru popieru pa
kol nesulauksiu 21 m. amžiaus 
bet nesenei man pralneszta kad 
galiu praszyti antru popieru 
kad nors ir nesulaukęs 21 m. Ar 
teisybe?

Atsakymas — Natūralizaci
jos Taryba laike kad sveturgi- 
mes asmuo turėjo sulaukti 21 
m. pirm negu jis galėjo praszy
ti antru popieru bet dabar nu
tarus kad jeigu toks asmuo tu
ri pirmas popieras 'dvieju me
tu senumo, jis gali praszyti an
tru popieru sulaukės 20 m. 
Kaip pirmiau, taip ir dabar 
sveturgimes asmuo negali pra
szyti pirmu pbpieru neturėda
mas 18 m. amžiaus.

Kl. — Gimiau Europoje. Ma
no tėvas mane atsivežė in Suv. 
Valstijas pat kūdikystėje. Asz 
visa laika gyvenau czionai. Ma
no tėvas tapo naturalizuotas 
1938 m. Ar asz pilietis ar ne? 
Jeigu esiu pilietis, kaip gailiu 
ta falkta inrodyti?

At. — Taip. Esi pilietis. In- 
gijai pilietybe 1938 m. tėvo na- 
turallizavimu. Jeigu reikia tu
rėti darodyma, praszyk ‘ ‘ certi
ficate of derivative citizen
ship.” Pirmiau asmuo turėjo 
būti 21m. amžiaus įgauti toki 
certifikata, bet kada Tautybes 
Instątymas isz 1941m. pradėjo 
veikti nėr apribavimas metu. 
Bet kadangi dar nesulaukęs 18 
m. amžiaus tavo tėvas turės už 
tave pasiraszyti ir prislėgti. 
Laikoma, kad asmuo neturin
tis 18 m. amžiaus negali 
legale prisiega.

Kl. — Tapau piliecziu 
naturalizavimu 1937 m.
kaip jis tapo pilietis asz dar ne- 
suejau in metus ir asz ežia lega
liai gyvenu ilgiau penkis me
tus ka instatymas tada, reikala
vo. Dabar noriu apsigyventi 
kitame mieste, noriu dirbti ap
saugos pramonėj. Turėsiu pa
rodyti savo piliety be. Tėvas ne- > 
leidžia imti jo natūralizacijos 
certifikata su savim. Ar galiu 
gauti kopija certifikato arba 
nufotografuota kopija varto
ti?

At. — Ne. Absoliucziai ne! 
Kopija certifikato duodama 
tik teisingu! savininkui, kuris 
tavo atsitikime, yra tavo tėvas. 
Ir tik kada originalis certifi- 
katas pamestas arba sunaikin
tas. Yra prasižengimas nufoto
grafuoti natūralizacijos certi
fikata, arba bile koki natūrali
zacijos dokumentą ir kas taip 
daro bus sunkiai baudžiamas;

imti

tėvo
nes

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c

— Ko man neraszei, tu neti-i 
keli? — iszmetinejo jam mei-j

Pirkite Apgynimo Czedinimo Bobelės ir merginos faituojasi, SAULE PUBLISHING CO., 
Bondus ir Markes. | Už plauku vedžiojasi, mahanoy city, pa, U.S.A.
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Žinios Vietines
t Jeva Macziokiene, kuri 

pergyveno mieste apie 45 me
tus, mirė Da'nvilles ligonlbuteje 
kur radosi apie du metus. Ve
lione gimė Lietuvoje ir per vi
sa taji laika iszgyveno Mahano- 
juj. Paliko dvi dukteres: Ve
ronika ir Margarieta, New 
Yorke; motina Viktorija Zelio- 
niene ir broli Joną kurie gyve-

bažnytinėms apei- 
Jurgio bažnyežioje. 
Batutis atnaszavo 
atlaike apeigas ant

PAPJOVĖ MOTERE

Be Jokios Priežasties
Berkley, Ind. — Ant artimos 

czicnaitines fanmos likos pa
pildyta baisi žudinsta ant mo
teres, Tereses Moosey. Pagal 
apsakyma kaimynu, motore 
iszejo melžti karves, tame pa
sislėpęs bernas, Jim Kress szo-

guson ulyczios. Laidotuves at- 
sibuvo su 
goms Szv.
Kunigas
Miszias ir
Szv. P. Marijos kapiniu.

— Szia visa sanvaite musu 
mieste yra laikoma Ugnagesiu 
Seimas arba suvažiavimas ug- 
nagesiu isz szesziu pavietu. 
Bus laikoma isz viso penkios 
dideles parodos o Ketverge po 
piet bus laikoma didžiausia.

{Daugelis ulgnagesiu ir kitu ko ant moteres su ilgu peiliu, 
na Fracįkvillej. Likos palaidota žmO111iu suvažiavo pažiūrėti pa- kuri buvo pasisikolines nuo kai- 
praeita .Petnyczia su aipeigo- Miestas likos puikei isz- my'ma, sakydamas 
mis Szv. Juozapo bažnyczioje. redytas dėl suvažiavimo.
Graborius L. Traskauskas lai
dojo.

Poni S. Rynkevicziene, 
susižeidė puldama nuo 
namie ir likos nuvežta

kuri 
trepu 
in Locust Mountain ligonbute 
ant gydymo, ketina neuižilgio 
ėugryžti namo.

— Praeita Petnyczia apie 
antra valanda po piet Jonais 
Smith, nuo 432 E. Railroad 
uly., ir John Lynu, 428 E. Rail
road uly., likos apimti per gu
zą, butlegerineje skylėje ir 
reikėjo juos nuvežti in Locust 
Mountain ligonbute ant gydy
mo. Daktarais Burke davė 
jiems pirmutine pagialba ir 
lap žiūrėj ima.
' —' Praeita Petnyczia užėjo 
bmarkus etek'trikinis isztlurmas 
Locust Valley aplinkinėj, kuris 
padare daug bledes ūkinin
kams. Perkūnas trenkė in ke
lis tvartus ir natoms ir suardė 
nekuriose vietose telefono dra- 
tus.

— Nedėlios vaikara atsibu
vo užbaigimas mokslo Szv. Juo
zapo mokiniu, 9 vaiku ir 16 
mergaieziu, kurie užbaigė mok
slia 8-to skyriaus ir kurie vė
liaus išžengs in Augsztesne 
Mokykla. Kulnigas P. Czesna 
pasakė puikia prakalba ir isz- 
diailino dova'nas už gera moks
lą. Keliolika kunigu isz artimu 
parapijų taipgi dalyvavo tose 
apeigose. Didele garbe priguli 
del vietiniu vienuoliu už ju pa- 
sidarbavima ir parengima to
jo puikaus programo. Linkime 
visiems mokiniams laimes ir 
pasekmes ateinaneziam moks
le.

Isz Amerikos
MILŽINISZKA KA-

RISZKA PARODA

Tęsęsi Per 12 Valandų
New York — Czionais atsi

buvo mil'žiniszka kariszka pa
roda kuriai prisižiurinejo mi
lijonai žmonių. Parodoje daly
vavo dapg kariszku innaigiu, 
armotu, tanku ir kitokiu ka- 
riszku maszinu. Nuo kada pa
roda prasidėjo lyg jos pabai
gai, užėmė net dvylika valan
dų.

Groki jos karalius su kitais 
žymiais žmonimis buvo liudin- 
tojum tosios parodos.

jam kad 
į skers kiaule, parmetė ja ir vie- 
inu patraukimu perpjovė jai 
gerkle lyg kaului. Po tam pats 
sau persipjovė kakla bet ne 
taip pasekmingai nes mire in 
kėlės valandas vėliaus kada li
kos nuvežtas in ligoribute.

Pagal kaimynu nuomone tai 
bernas norėjo apsipaeziuoti su 
motere, kuri bu'vo naszle bet 
motere nesutiko ant to ir sake 
kad 'bernas pasijeszkotu sau 
kitos vietos nes tokio nuobro- 

• d'žio nenori ilgiaus laikyti ir 
■ tas ji pristūmė prie tojo darbo.

Subatoje Buvo Gene
rolo MacArthur Diena
Washington, D. C. — Praei

ta Subata buvo diena MacAr- 
thulro, paženklinta per prezi
dentą už jo narsu atsižymeji- 
ma Filipinuose. Generolas jau 
pabaigė 62 metus, yra pacziuo- 
tas ir turi viena aunu. Tarnau
ja jis kariuomeneje per dauge
li metu. Dabar jis yra genera- 
lisZku vadu Australijoj, ant 
sos kariuomenes.

VI-

Moczeka Prisipažino
Paskandinus Podukte

Frackville, Pa.— Kun. St. J. 
Norbuta, klebonas Apr. Panos 
M. Parapijos, aplaike in pa
gialba naujai inszventyta Ku
nigą Leona Paciulkevicziu kai
po vikara.

Minersville, Pa. f Jonas Gu- 
deliauskas, 29 metu, isz Llewe- 
lyno likos mirtinai apdegintas 
kada gazolino pumpa truko 
laike pumpavimo vandens isz 
butldgerines skyles, mirdamas 
vėliaus Pottsviiles ligonbuteje. 
Nelaimingas žmogus, paliko 
paezia, tėvus, broli ir dvi sese- 
res. Kiti anglekasei artimoje 
girdėjo eksplozija, adbego in 
paigialba ir iszgavo apdegusi 
žmogų. j

Hackensack, N. J. — Mrs. 
Sol Scliėpps prisipažino pali- 
cijai buk ji paskandino savo 
asztuoniu metu amžiaus poduk
te voneje kad “atkerszint savo 
vyrui. ’ ’'

Toji nelaba motere laike 
mergaite voneje po vandeniu 
per 55 miliutas, pakol mergai
te neteko gyvasties. Mergaite 
ta ja diena parėjo isz mokyklos 
ir nuėjo in maudinyczia kad 
apsiprausti ir apsirengti ant 
partes ant kurios ji ketino eiti 
su kitoms mergaitėms. Mocze
ka atėjo ant virszaus, pagriebė 
mergaite ir ja laike po vande
niu per taji laika. Del ko ji 
taip baisiai atkerszino vyrui 
tai nedažinota.

Brangios Pancziakos
SHENANDOAH, PA.

— Kunigais Jonas Lukszyis, 
paeinantis isz New Pliiladelphi- 
jos, naujei insizventytas kuni
gais, likos paskirtas kaipo vi
karais-in Szv. Jurgio parapija, 
in vieta kunigo Jurgio Degu- 
czio, kuris likois paskirtas in 
SS. Petro ir Povylo parapija, 
Tamakveje.

t Subatoje atsibuvo laido
tuves mirusios Jevos Trunzie- 
nes isz nalmu jos dukters Mrs. 
gį įvulįnauskięine^ 126 S. F.er-

Scranton, Pa. — Mikolas 
Punlkievicz nu'ejo in fersztori ir 
užtemino pora szillkiniu pan- 
eziaku kurios jam laibai patiko 
o kurios kasztavo $1.25 bet su
manė kad bus geriau pasiimti 
už dyka ne kaip už jas užmo
kėti. Loonininlkas sztoro pate
mino kaip Mikolas dėjosi pan- 
eziakas po kamzole, paszauke 
palicijanta, na ir Mikas turėjo 
užmokėti ne tik už paneziakas 
bet da pridėjo deszimts dole
riu bausmes ir $8 už kasztus— 
viso $19.25

su kaiminka. kada buezeris pra-****************************************************** 

dėjo malti mesa elektrikineje i KARISZKI NARSUNAI
maszinoje. Iszemes mėsa nesu- t 
laike maszinos. Mergaite isz * APDOVANOTI GARBE
akyvumo norėdama dažinot ar * 
daugiau mėsos nepasiliko ma-į 
szinoje, inkiszo in ja ranka. 
Gręžtas maszinos pagriebė ran
kute in vidų maszinos ir suma
lė taisei. Kada buezeris sulai
kė maszina, mergaites ranka 
buvo baisesi sutrinta. Motina 
su kaiminka apalpo ant vietos 
o mergaite likos nuvežta in 
ligonbute kur daktarai nupjo
vė jai rankute lyg alkūnes.

ANT PARDAVIMO

.-IC*************-*'***********^*********^*******^****

Ar-gi Surastumet Kita 
Toki Vagi?

Prižiurinejo Mhiminkos 
Vaikus; Jos Sudege

Berwick, Mass. — Vagis, ku
ris mokėjo ineigos padotka bet 
kuris “niekados neapvoginejo 
varginga žmogų ne nesužeidė 
nieką savo gyvastije” likos su
rastas czionais. Su savo inei
gos rapartu, 'nusiuntė jis laisz- 
ka del rinkėjo padotku kuria
me parasze: “Mano darbu yra 
apipleszimas kitu, nakties lai
ke, bet nėsisarmatinu tai pasa
kyti nes savo gy venime nieka
dos nesužeidžiau joki žmogų 
ir neapiples'ziau vargsza. Ma
no pravardes niekam negalite 
iszduoti nes tekios yra tiesos 
ir turite tai užlaikyti slaptybė
je.” — Virszininikas laikys 
slaptybėje jo pravarde ir neisz- 
duos policijai nes tas prieszin- 
tusi tiesoms.

Mergaite Inkiszo Ran
ka In Mėsinė Maszina

Pittsburgh, Pa. — Aldona 
Nemetz, 7 metu mergaite, nuėjo 
su motina pas buczeri, parsi- 
neszti mėsos ant piet. Motina 
sustojo prie duriu pasikalbėti

Lieut. Edward H. O’Hare Lieut. John D. Bulkeley

Nelbviile, Kahis. — Kartais 
neu'žsimoka būti už daug gera 
del savo kaiminkos jeigu vai
kai pasilieka namie vieni be 
motiniszkos priežiūros. Pana- 
sziai atsitiko su Mrs. J. Fent- 
zer kuri iszejo pas kaiminlka 
prižiūrėti du mažus vaikus, ka
da toji iszejo in miestą su rei
kalu. Laike nebuvimo namie 
moteres, namas 'užsidegė o su 
juom ir trys maži vaikai sude
gė ant pelenu. Manoma buk 
vaikai degino pecziuje popie- 
ras ir nuo to užsidegė namas. 
Motina tuom atsitikimu taip 
persieme kad pavojingai apsir
go ir reikėjo ja nuvežti in li
gonbute.

Pacziule Norėjo Suka- 
pot Kirviu Savo Vyra

Franklyn, Md. — Szoimyna 
Szimo Stauffer gyveno kaip 
tai sako, kaip szuo su kate — 
nepraėjo dienos kad vienas ki
tam neszoktu in alkis ir nekar
ta vienas kita apskundė, sūdo.

Ana diena kilo tarp ju tokia 
velneva kuri užsibaigė pralie
jimu kraujo ir Ika tik ne žudins
ta. Motere taip insikarszczia- 
vo kad pagriebė maža kirvuką 
pradedama kapoti savo vyra 
rodos kad tai butu szmotas 
medžio. Vyra nuvežė in ligon
bute kuris iszrode kaip sukapo
tas sterkas o pacziule uždare 
in kalėjimą pakol vyras pa
sveiks ar numirs nuo sužeidi
mu. Vyras yra 18 metu senes
nis už savo motere.

* Apšmeižimas pasibaigia 
prie duriu padoros moteres.

Dirba Eroplanus Isz Medžio

Vienas isz didžiausiu nar- 
sunu szioje karėj e yra pul
kauninkas Edward H. O ’Ha
re, kuris aplaike Kongres- 
iszka Medali, už nuszovima- 
pats vienas, penkis Japonisz
kus eroplanus ir viena prie 
Gilbert salų. Prezidentas 
Roose veltas pats prisegė jam 
ant krutinės medali. Jisai 
užbaigė mokslus kariszkoje 
akademijoj Annapoliuje.

Pulkauninkas John D. 
Bulkeley, sunaikino mažiau
sia septinis Japoniszkus lai
vus. Buvo jisai vadu vienu 
isz torpediniu laivu Binan- 
ga inlunkeje, Filipinuose, 
paleisdamas torpeda in Japo- 
niszka laiva nors in ji szau- 
de be paliovos neprietelio 
laivai.

Gerais Namas; trijų laipsniu1; 
puikiausioje vietoje Camdenep 
10 miliutu nuo Philadelphijoš, 
kitados jame gyveno daktaras, 
bet namas dabar gali liūtie'' 
naudojamas kaip apartamentas 
del trijų szeimyiru. Akmeninis, 
frantas, uiždangalai ir sietai 
ant 'visu langu, elektrikinis 
frigeratorius, liuobam mafubGtx 
nycziojo ir kuknioje; antras ir 
treczias apart nunirai turi ra- ‘ 
kandas už ka dabar mokama^ 
po $32 ant meneteio. Isz prie'- ' 
žasties kad locnininkas ttt^Cj 
valdiszka užsiėmimą turi ai^-' 
leisti narna in menesi laiko. 
Parsiduos tiktai už $6,200. Te- 
lefonuokite 7223-M arba raižy
kite tuo jaus pas:

Mrs. B. W. Piontkowiki, 
402 Linden St., Camden, N. J.

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Donald F. Mason Capt. H. T. Wheless

Donald F. Mason, aplaike 
garbes lekiojimo medali ir 
sidabrinia žvaigžde už pa
skandinimą dvieju submari- 
nu ant Atlantiko mariu. Apie 
tai pranesze valdžiai trum
pai su “Pateminau subma- 
rina ir paskandinau.” Už 
keliu dienu patemino kita ir 
ta paskandino. Jisai randa
si laivorysteje nuo 1935 
meto.

Kapitonas H. T. Wheless, 
aplaike taipgi auksini meda
li už gera patarnavima. Pul
kas jo eroplanu atsitolino 
nuo jo ir jis pats vienas už
klupo neprietelius ir kovo
jo su 18 Japoniszkais ero- 
planais per 75 mylės, nuszau- 
damas ju 11 ir pats atlėkė 
pasekmingai in savo stoties, 
norints jo eroplanas buvo 
skylėtas daugeliuosia vieto
se nuo kulku ir dvi maszi
nos buvo pagedusios.

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

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT 
^je******-*****-***************-********-*****-**********-*-

RAUDONO
KRYŽIAUS

VEIKIMAI

Kalbėtoju Bjuras 
Sutvertas

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

Idant suczedint aluminum, plieną ir kitokį metali isz ku
riu dirbasi kariszki eroplanai, valdžia pradėjo dirbti juos 
isz medžio, kurie galėtu lėkti 200 myliu in valanda. Sztai 
darbininkai baigia dirbti viena isz tokiu eroplanu valdisz- 
koje dirbtuvėje.

Ateivei Mokinami 
Savo Kalboje

Chicago, Ill.—Raudono Kry
žiaus Drauguve mokina net 
'dvylika skyrių dažiurejimo li
goniu ir prigialbcjima nelaimė
sią ateivius jujlu kalboje, kaip: 
Lietuviszkai, Lenkiszkai, Isz- 
paniszkai, Francuziszkai ir Vo- 
ki'szkai. Tlumocziai prigialbs- 
ti tiems aiteiviams tame moksle.

Jaunas Sky. Prigialbsti 
Dirbanczioms

Motinoms
Washington, D. C. — Tosios 

motynos kurios turi darbus 
prie kariiszku darbu ir+uri vai
kus, Jaunais Skyrius Raudono 
Kryžiams pa'tarnauje toms mo- 
terems prižiūrėti vaikus kada 
jos dirba. Tieji jauni vyru
kai ir mergaites mokinasi kaip 
prižiūrėti ne tik vaikus, bet 
duoti jiems visame pagialba li
goje ir nelaimėje.

Raudono Kryžiaus Draugu- 
ve sutverė Kalbėtoju Drauga
vę, kuri 'laikys visokiais prakal
bas visokiosiia kalbosia dėl 
nariu, kurie nemoka Anglisz- 
kai. Szakos draluguves kurios 
pareikalautu tekiu kalbėtoju, 
gali susineszti • įsu drauguve 
Raudono Kryžiaus, o aplaikys 
kalbėtoju ju kalboje.

Paaukavo Savo Krauja
Chicago, 111.—Ana diena atė

jo in Raudono Kryžiaus Biurą, 
drūtas ir sveikas vyrukas ku
ris sako kad esąs giminaitis žy
maus Indi jonu musztukp Buf
falo Bill ir noringai paaukaus 
siuvo krauju del tu kurie jo rei
kalauja ypatingai del kareiviu 
kad jie turėtu daugiau pajiegu 
ir karsztesnio (kraujo. Jo pa- 
siklihimag likos primftas.

Washington, D. C. — Vys
kupas Juozas M. Corrigan, 63 
metu, rektoris Katalikiszko 
universiteto cziotuais, mirė nuo 
uždegimo pilaucziu po trumpai 
ligai. Likos iszikeltas ant tojo 
dinsto 1936 mete, pasiliko ku
nigu 1903 mete.

Apdovanotas Per 
Prezidentą

Admirolas Thos. C. Hart, 
aplaike aukszta garbe nuo 
Prezidento Roosevelto a už 
narsu atsižymejima ant Pa- 
cifiko mariu paskandydamas 
kelis Japoniszkus laivus. 
Jisai yra vadu Amerikonisz- 
kos f lotos.

*’* Pikta motere ir kandan
tis szuo gerai apsergsti narna,,
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