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Isz Amerikos Muszio Laukas Ant Pustynes Egipte

MOTERE APLEIDO 
X VYRA

Tasai Ja Sužeidė Ir 
Pats Nusižudė

Detroit, Mich. — Magdalena, 
Konevskiene, 26 metu, paszau- 
ta per savo vyra likos nuvežta 
in miesto ligonbute kur dakta
rai iszeme isz jos krutinės dvi 
kulkas ir mano iszgialbeti jai 
gyvastį. Vyras sužeidė moters 
ir pats sau atėmė gyvastį už 
tai, kad motere nenorėjo ilgiau 
gyventi su juomi. Motere pada
vė teismą ant persiskyrimo nuo 
vyro, apsigyvendama pas savo 
isesere nuo kokio tai laiko.

Vyras, dagirdes kur jo mote
te gyvena, pasiėmus revolveri 
nuvažiavo pas ja. Melde jos 
hnt keliu kad sugryžtu ir gy
ventu su jucm o kada toji atsi
sakė, paleido in ja du szuvius 
po tam pats sau paleido du szu
vius in galva. Porele turėjo du 
pliažus vaikus.

Nuo Lapk. 1 Bus Sulai
kyta Dirbimas Arielkos

Washington,. D. C. — Szi 
menesi valdžia iszduos paliepi
mą sulaikyti dirbimą arielkos 
nuo 1 dienos Lapkriczio. Visos 
distilacijos bus permainytos 
ant dirbimo alkoholiaus del ka- 
riszku tikslu nes valdžia reika
lauja tokio alkoholiaus net 530 
milijonu galonu.

Tiek tai reikia sunaudoti ant 
iszdirbimo alkoholiaus del dir
bimo gurno, parako ir kitokiu 
feprogstancziu materijolu ne tik 
czionais bet ir del allijentu. Ta
sai alkoholius turės 190 laips
niu drūtumo.

Tekius tai nesmagumus turi paneszti Angliszki karei
viai pustyneje, Egipte, priesz Vokieczius. Anglikai pasiren- 
gineja insikasti in pieskas priesz muszi. Paveikslas likos nu

trauktas arti Kairo.

Japonai Sako Kad Pasi
rengia Bombarduoti 

Suv. Valstijas

London — Tūlas Japonisz- 
kas reidio skelbikas apreiszke 
buk Japonu užėmimas Aleu
tian Salų, tarp Alaskos ir Žie
mines dalies Azijos, pastate 
Amerika ant didelio pavojaus. 
Užklupimas ant Amerikos isz 
abieju szaliu per Japoniszkus 
laivus ant Pacifiko mariu jau 
likos surengtas. Kariszki žinu- 
nai sutinka su kerszinimu Ja
ponu ir sako jog tas yra galimu 
daigtu ir todėl Amerika turi 
geriau pasirengti ant apsigyni
mo nuo tuju geltonu žiurkių.

Vokiecziai Suszaude
193 Francuzus

Musziai Ant
Solomono Salos

Amerikonai Paėmė Tris Salas; 
Maskolei Traukiasi Adgal Ant 
Kaukazo; Indijoj Pasikėlimai 
Nepaliauja; Anglikai Bombar

davo Vokietija

102,500 Ypatų Užmusz
ta Visokiose Nelaimėse 
I Amerikoj

Chicago, Ill. — Knygoje 
’‘Accidents Facts” paskelbta 
kad 1941 mete likos užmuszta 
Amerikoj visokiuose nelaimin
guose atsitikimuose 102,500 
ypatų, sužeista apie 9,300,000 
p 350,000 sužeista ant viso gy- 
vasczio. Knyga raszo buk 95 
procentas tuju nelaimiu buvo 
įgalima apsisaugoti.

Daugiausia nelaimiu buvo 
per automobilius o kiti atsiti
ko namuose. Automobiliu ne
laimėse atsitiko 40,000 mircziu 
p 1,450,000 sužeista. Namuose 
mirtis patiko 31,000 y patas o 
<4,650,000 likos sužeista. Auto
mobiliu atsitikimuose likos už
muszta viena ypata ant kožnos 
Ideszimts per girtuoklysta. Val
stija North Dakota turėjo ma
išiausia nelaimiu.

Hazleton, Pa. — Darbininkai 
Duplin Silk dirbtuvėj sustojo 
.dirbti spirdamiesi pakėlimo 
mokesties ant 15 centu daugiau 
fmt valandos.

NUTRUCINO DEDE

Ir Dvi Dedienes Del 
Turto

Edwardsville, Ill. — Pą-lici- 
ja aresztavojo Sam Hali, 30 
metu ūkininką, už nužudymą 
savo dėdės ir dvi dedienes kad 
aplaikyti po savo valdžia 56 
margu ūkia.

Atsitiko tai 1940 mete kada 
visi trys mirė netikėtinai. Isz 
pradžių buvo manoma kad mir
tis buvo isz paprastos priežas
ties ir niekas apie tai nesirūpi
no bet kada ir treczia mirė stai- 
gai, daktarai padare sekcija 
ant kūno ir persitikrino kad 
buvo nutrucinta per arszenika 
ir tai tiek jai užduota, kad ga
lima užmuszti tuziną žmonių.

Isz pradžių Hali gynėsi saky
damas kad ta nepadare bet ka
da ji palicija pradėjo karsztai 
kvosti, ant galo jis prisipažino 
prie visko.

Bayonne, N. J.—Apie 1,000 
darbininku General Cable Co., 
pamėtė darbus, reikalaudami 
didesnio mokeszczio.

Naudos Stovylus Ir Se
nas Armotas Ant

Ginklu

Washington, D. C. — Pre
zidentas davė užmanymą kad 
isz priežasties trukumo visokio 
metalio ant kariszku iszdirbys- 
cziu, kad butu sunaudota seni 
plieninei ir varinei stovylai ir 
armotos kurie randasi parkuo
se po visa Amerika, ant karisz
ku iszdirbyscziu. Prezidentas 
apreiszke kad tieji stovylai 
yra nereikalingi ir gal daugiau 
prisiduetu jie del valdžios ne 
kaip stovėdami be jokios nau
dos parkuose. Taipgi, kad val
džia reikalauja daugiau kaip 
17 milijonu tonu plieno ant 
kariszku dalyku.

PASZOVE PACZIA

Jos Motina Ir Pats Save

Generolas Dwight Eisenhow
er, isz kaireses, vadas Ame 
rikoniszku kareiviu Europo
je, pasivaikszczioja su majo
ru Mark Clark, mieste Lon
done.

Plymouth, Pa. — Kada Ju
lija Kaczurek, 50 metu, ėjo su 
savo duktere, Mrs. Adele Pav- 
lick, 22 metu, isz bažnyczios, 
staigai priejas prie j u Juozas 
Pavlick, moteres vyras, palei
do in jas kelis szuvius po tam 
pats sau paleido kulka ir szia- 
dien visi trys randasi ligonbu
te j e o vyras badai isz sužeidi
mo mirs.

Pavilkai nuo kokio tai laiko 
buvo persiskyria ir tas buvo 
priežastim szaudymo. z

Mūras Užgriuvo Ant 
11 Darbininku

Milwaukee, Wis. — Kada 
darbininkai taisė sena mūra 
bravoro, staigai mūras sugriu
vo ir užgriovė vienuolika dar
bininku isz skaitliaus 25 kurie 
tame name dirbo. Ambulansai, 
daktarai ir kunigai likos tuo- 
jaus paszaukti ant vietos ne
laimes neszti pagialba sužeis
tiems ir mirsztantiems.

Vichy, Francija — Vokie
cziai nepaliauna szaudyti iszti- 
kimus savo tėvynei Francuzus, 
kurie prieszinasi Vokiecziams 
ju užimtoje tevyneje. Ana die
na Vokiecziai suszaude 193 pa- 
trijotus už pasiprieszinimus 
priesz Vokiecziu valdžia ir 
daugeli aresztavojo.

Francuziszki patrijotai daro 
visekes bledes kur tik gali, Vo
kiecziams, įdegina ju kariszkas 
stotis, szaudo Vokieczius užka
boriuose ir ardo geležkelius.

1,000 Japonu Eroplanu 
Kerszina Mandžiurija

London — Isz Kinu atėjo ži
nia buk Japonai kuopina tūks
tanti eroplanu prie Mandžiuri- 
jos, kerszindami užklupimu 
ant Kabarovsko ir Vlodivosto- 
ko. Daug kareiviu yra siunezia- 
mi in taja aplinkine ir ketina 
už keliu dienu užklupti ant Ru
sijos.

Kare Kasztuoja $1,790 
Kas Sekunda Suv.

Valstijoms

Washington, D. C. — Suv. 
Valstijos iszduoda kas sekun
da po 1,790 doleriu arba po 
$154,645,161 kas diena. Lyg 
Julajaus menesio valdžio isz- 
dave ant kariszku tikslu net 
viena bilijoną doleriu. O kur 
da pabaiga?

Popiežius Paaukavo 
$10,000 Del Nuken
tėjusiu Nuo Kares

New York — Angliszkas rei
dio apskelbė buk Popiežius Pi
jus padovanojo deszimts tuks- 
taneziu doleriu del nukentėju
siu nuo kares gyventoju ant sa
les Maltos. Tenaitinei gyvento- 

| jai baisei nukentejo nuo kares 
i ir yra dideliam varge.

Nusiuntė 38 Tonus
Drapanų In Anglija

Philadelphia, Pa. — Czionai- 
tinei gyventojai in laika vienos 
sanvaites nusiuntė 38 tonus vi
sokiu drapanų del Angliszku 
gyventoju in Anglija. Daugiau 
kaip trys milijonai vaiku netu
ri drapanų tinkamu iszeiti ant 
ulyczios o žiema jau po szonu 
ir vaikai beveik pusnuogi.

ŽINUTES

Camden, N. J. — Prisigrū
dusiam senam paveikslu teatre- 
lyje, laike perstatymo virszu- 
nes balkonas staigai sugriuvo. 
Keliolika žmonių likos sužeisti.

Coatesville, Pa. — Du darbi
ninkai likos užmuszti ir keli su
žeisti per eksplozija Lukens 
Steel Co., dirbtuvėje.

DARBO ŽINUTES

Uniontown, Pa.— Isz prie
žasties straiko vežeju anglių 
konia 5,000 anglekasiu turėjo 
sustoti dirbti. Jeigu greitai 
darbininkai nesugryž prie dar
bu, tai visi keksinei peczei tu
rės sustoti..

Cleveland, Ohio.—Czionaiti- 
neje dirbtuvėje eroplanu mo
toru kilo trumpas straikas isz 
priežasties praszalinimo 21 
darbininku be priežasties.

Nori Būti Senatorka

Mrs. Ernestina Loudeen, 
naszle po mirusiam senato
riui Lundeen, isz Minnesotos, 
stengiasi aplaikyti taja vieta 
po mirusiam savo vyrui. Mo
tere tikisi kad bus iszrinkta.

■WASHINGTON, D. C. — Amerikoniszki 
marinei kareiviai paėmė tris Solomono salas ir 
musziai da tęsęsi toje aplinkinėje. Amerikonai 
sunaikino daugeli eroplaniniu stoeziu prigulin- 
cziu prie Japonu. Tuose musziuose žuvo dauge
lis kareiviu ant abieju pusiu bet Amerikonai vis 
iresi pirmyn. Badai allijentai ana diena bombar
davo sala Formosa, taipgi sunaikino Japoniszka 
eroplanu stoti Nanchung, Kinuose. Rusai pra
dėjo trauktis adgal ant Czekesko frunto, Kau
kaze. Maskolei smarkiai muszasi prie Maikopo 
kur likos užmuszta apie 2,000 Vokiecziu, sunai
kinta daug tanku ir paimta daug amunicijos. 
Dono aplinkinėje Rusai sulaikė Vokiecziu pri
siartinimą prie Stalingrado. ■ ■———■ «

Indijoj pasikėlimai platinasi visur. Daug 
žmonių jau užmuszta, daug kromu apipleszta ir 
sudeginta, geležinkelei iszardyti ir valdiszki 
namai užklupti. ’

Anglikai užklupo ant Vokiszko miesto 
Mainz, kur randasi daug visokiu fabriku. Už
klupimas buvo pasekmingas nes keli fabrikai 
likos iszneszti in padanges ir didelis skaitlis 
žmonių likos užmuszta. Keli laivai likos pa
skambti per Vokiszkus submarinus pakrasz- 
cziuose Atlantiko mariu. Keli szimtai laivoriu 
likos iszgialbeti bet 62 nuskendo su laivais.

Rado $2,000 Už 
Paveikslo

Lincolnville, Pa. — Darak- 
torka Edna Ramson, norėdama 
permainyti senus rėmus idant 
iszimti paveiksią savo miru
sios bobutes ir indeti in puikes
nius rėmus, nemažai nusistebė
jo kada atpleszus lentukes už
tiko už paveikslo ketures bu- 
maszkas po 500 doleriu arba vi
so, du tukstanezius doleriu.

Paveiksią jai padovanojo bo
bute 1930 mete, priesz jos mir
ti Anūkėlė nieko nesitikėjo 
nuo bobutes nes mane kad ji ne
turėjo ne cento. Dabar anūke 
nupirko da puikesnius rėmus 
del paveikslo už taip gausia do
vana mirusios.

Uoszve Turi Užmokėti
Marcziai $10,000

Washington, D. C. — Už tai 
kad Mrs. Grace Williams pava
dino savo marezia, Mrs. May 
Morgan, buk ji yra netinkama 
ir negera pati del jos sunaus ir 
per tai sūnelis atszalo meile j e 
del savo pacziules, toji užvede 
teismą priesz savo uoszvia ant 
deszimts. tukstaneziu. doleriu 
atlyginimo ir sūdąs marcziai 
pripažino, taja. suma.. Dabar 
uoszve gailesį kad negalėjo su
valdyt savo liežuvio bet tas jai 
nieko negialbejo. Marti nuo ko
kio tai laiko negyveno su savo 
vyru isz priežasties insimaiszy- 
mo uoszves in j u gyvenimą. 
Uoszve yra turtinga motere.
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Kas Girdėt
Fannie Cullen, isz Riverhead, 

N. Y., turinti vos 42 metus, pa-j 
siliko motina, ana diena, savo 
20-tos “linksmybes.” Motere 
isztekejo už vyro kada ji buvo 
keturiolika metu o kada buvo 
szesziolikos metu, susilaukė sa
vo pirmutinio kūdikio. Nuo to
jo laiko garnys atsilankydavo 
po jos pastoga beveik kožna 
meta. Isz tuju visu vaiku turi 
ji tik penkis gyvus, likusieji 
mirė jkada turėjo nuo keturi u 
lyg devynių menesiu, nors visi 
gimė sveiki. Ise to pasirodo kad 
rūpestis apie naujai gimusius 
vaikus yra neužtektinas. Dides- 
Bie dali isz mirusiu vaiku butu 
galima užlaikyti prie gyvas
ties kad jie turėtu geresni pri
žiūrėjimą o sklypas turėtu isz 
to didene nauda.

ves, galės ji skriausti da dau
giau nes 'bus gudresniu.

Mokslas stengiasi žmogų pa
daryti gudriu o tikėjimas pa
daro ji geresniu. Sujungti tieji 
dalykai drauge, tobulina žmo- 

Įgaus protą ir jausimus. Žmogus 
'del savo artimo nėra privers
tas būti gudriu 'bet geru pri
valo būti kožnas.

d’žia. Kur yra departamentas 
'darbo, Wagnerio tiesos, kur 
tautiszka darbininkiszka tary
ba ir kur yra kitos tarybos kad 
užbėgti tiems streikams ir ke- 
no tai kalte? Kur 'kongresas ir 
ant galo kur yra prezidentas 
Rooseveitas kad tam neužbega ? 
dulk jie žino pavoju musu skly
pui ir galėtu tai nelaimei už
bėgti.

Tieji streikai, kur sžiadien 
yia dirbama visokį kariszki

APGAVINGOS
MOTERES

Vyrai Iszeina In Darbus 
Moteres Lankosi In 

Paleistuviu Urvas 
Uždarbiauti

Tūlam fabrike, kuriame dir
ba asztuoni tukstancziai mer
ginu, locnrninikai pavėlino joms kontraktai, turi būti praszalin • 
dirbti be pancziaku-idant su- ti Ikuogreicziausia nes kitaip 
czedint szil'ko. Bet vienas isz gali mus patikti tokia nelaime 
locnininiku fabriku iszsitare: 
“Tas nepadaugins musu pro
dukcija. nes nuogos kiszkos 
merginu atkreipė atyda. ant vy
ru ir perszkadiną jiems darbe. 
Bet jeigu jau reikia, czedyt pan- 
cziakas, tai... reikia.

’kokia patiko nelaiminga. Fran
ci^.

MOCZEKA
PASIELGINEJO

ŽVERISZKAI

George E. 'Cullbertson, isz 
Cliicaigos, turėjo kasdienini 
papratima skaityti mažus ap
garsinimus laikraszcziuose. 
Vaisei tuju paproezio buvo to
ki, kad jis pasiliko turtingu 
ant penkesdeszimt tukstaneziu 
doleriu.

Skaitydamas tuos apgarsini
mus' ir ipajeszkojimus dingusiu 
žmonių, patemino buk ji pa- 
jeszko 'advokatai isz New Yor- 
ko kokiam tai svarbiam reika
le. Atsiszauke pas advokatus 
ir dažinojo buk jo dede, mirda
mas paliko jam penkesdeszimts 
tukstsaneziu doleriu. Pavyzdis 
isz to yra: idant skaitytumet 
apgarsinimus ir pajeszfkoji- 
inųs laikraszeziuose o gal 
jums įgiliukis atsitaikins.

ir

Tūlas Frahcuzas pabėgo isz 
Vokiszkos nelaisvės, dasigavo 
in narna savo mylimos mergi
nos, nuvedė ja pas kunigą, li
kos suriszti mazgu moterystes 
po tam insisodines ja in luote- 
le, iszplauike, plaukdami in 
Anglija. Ketures saldžias die
neles praleido ant mariu, ant 
galo priplaukė giliukningai 
Anglijos kraszta.

Perskaicziau taji atsitikima 
del keliu savo draugu o tieji 
man uždavė sdkanczius klau
symus: Ar jie turėjo ka valgyt 
per ketures dienas? Kokis bu
vo oras tame laike o treezias už
klausė: Ar 1 uo t ei e buvo užtek
tinai ilga? - •

Su Sieratukais
Huntington, W. Va. — Tan

kiai skaitome apie nedora pa
sielgimą moczeku su vaikais 
bet Brigyda Gelaro gal yra 
bjauriause. Toji iszgama priža
dėjo vyrui, kada už jo iszteke- 
jo jog pasielgines su jo vaikais 
kaip ju tikra motina ir bus jiem 
gera. Kada toji motere stojo 
sude ant teismo, sūdąs buvo 
pilnas žmonių o kada szesziu 
metu vaikiukas liudijo priesz 
ja ir apsakinėjo darbus tosios 
bjaurybes, tai visi klausytojai 
net apsiaszarojo. Daktarai ir 
vaikai liudijo kad moczeka 
jucs badu marino, kūnai buvo
pamelynave nuo ypu užduotu 
lazdoms, žirklėms, peiliais ir 
inkaitusicms geležimi. Nedora 
moczeka klausė vaiku apsaky
mo be jokio susigraudinimo ir 
jauslos ir juokėsi isz j u pripa
žinimu bet kada teismas užsi
baigė ir sudžia jai iszskaite vi- 
rcka, motere permaine savo 
būda nes puolė ant grindų ap- 
alpus. Jos vyras pripažino buk

Daugybe žmonių yra tosios 
nuomones idant padarius žmo
gų gerui, reikia ji lavinti pagal 
gryno mokslo, iszvengiant ti
kėjimo. Bet grynas moikslas ne- 
padąro žmogų geru, tik gudriu. 
Jeigu nemokyta vagi iszmoky- 
sime raszyti ir skaityti, tai pa
darysime isz jo da didesni va
gi nes jis gales su kitais vageis 
susiraszineti, pradės dirbti fal- 
szyvus vekselius, czekius ir 1.1. 
Jeigu jam duosime da didesni 
mokslą, pavyzdin, advokato 
mokslą, tai jis taip puikiai mo
kes teisybia kalbėti ir teisme 
save apsiginti kad ir galo ne
surasi. Jis galėtu žmogų už- 
muszt ir jo pinigus atimt ir ji 
niekas negalėtu susekt. Jeigu 
ji padarytume inžinierium o jis 
norėtu aipvogt turtinga bažny- 
caia arba banka, per kuriu slap - 
ta,s duris ineiti negalima, tada 
padarytu jis planus, iszskaity- 
tu ir pasikastu urvais po žeme, 
net ir už puses mylios ir insi- 
gautu in banka ar bažnyczia.

Taigi, grynas moikslas vagies 
nepadaro geresniu žmogumi 
bet geresniu vagiu./Idant žmo
gų padarius geru, tai reikia jam 
inkveipti szioji patarle: “Ne
daryk kitam to, įkas tau nema
lonu,” — reikia tikejmo ir tai 
tikėjimo inkvepto nuo pat ma
žens, namieje ir mokykloje. 
Jeigu žmogus nuo mažens eis 
pagal tikėjimo ir pagal moks
lo, tai isz jo gali būti žmogus 
doras ir gudrus o jeigu tikėji
mo keleis ne eis, tai galės būti 
gudriu bet ne visados geru.

Žmogus, mylintis savo arti
ma, kad ir bus nemokytas, ga
li daug gero žmonijai padaryt o 
ingijas mokslo da daugiau bus 
naudingesnių. Ir prieszinlgai, 
jeigu nemokytas žmogus arti
ma skriaudžia tai mokslą ga-

Kaida Suv. Valstijos instojo 
in szia kare, buvo sakoma kad 
niekas szioje kareje nepasiliks 
turtingu, kaip tai paskutinėje 
kareje buvo, kada tai daugelis 
tureziu pastojo da turtinges- 
neis ir pasiliko milijonieriais 
kaip grybai po lietui.

Sziadien beveik kožna diena 
galima iszgirsti apie milžinisz- 
kus uždarbius per fabrikantus Jis nemate nieko pikto ir kad 
ir visokius kariszkus “specia
listus” kurie kasztu valdžios, 
darbininko ir publikos, mo- 
kanezius padotkus ir perkan- 
czius bonus, papelnija didelius 
turtus.

Tieji ponulei aplankydavo 
ant dięnos po 1,150 doleriu už 
nieką tik buvo samdininkais 
tarp fabrikantu ir valdžios ant 
kariszlku kontraktu. Tieji pini
gai buvo numesti isz dangaus 
per tuos kurie sėdi Washingto
ne ir nieko nedirba. Bet tieji 
pinigai nepaeina “isz dan
gaus” tiktai isz valdiszko iždojka pasakė: 
isz kiszeniu tuju, kurie moka. liukningas kad tasai laikrodis 
taksas ir tuju, kurie czedina, ne eina 30 dienu nes būtumei 

gavės tiek dienu in kalėjimą. 
O kad laikrodis eina tik asztuo-

Denver, Colo. — Czionais 
ir daugeliose kitose vietose 
Amerikoje yra namas kuris 
priguli prie kokio tai Ariajio 
Amantea, Italo, kuris nesenei 
persiskyrė su savo paczia, ku
riame atsibuvinejo tikra Sodo
mija bet nuo kada jo pati ji pa
mėtė, jis pradėjo laikyti kek- 
sziu urvą.

In taja urvą ateidavo mote
res kurios turi vyrus ir vaikus, 
Kada j u vyrai iszeidavo in dar
bus, jos praleisdavo savo laika 
ten lyg treczios valandos po 
piet ir kada mane kad j u vyrai 
sugrysz isz darbo, skubindavo 
namo kad pagamint jiems va
kariene.

Taip darydavo jos apie tris 
ar keturis kartus per sanvaite, 
kur pasielgdavo paleistuvin- 
gai, priimdamos visokius vy
rus kuriems pardavinėjo savo 
kunus. Kas ten darėsi tai ne 
apraszyt negalima laikraszty- 
je, tik tiek galima primyt kad 
vaikszczicjo kaip Adomas ir 
Jeva.

Palicija dabar uždare taja 
paleistuvinga urvą ant skundo 
kaimynu, suraszydami pravar
des tuju moterių kurios in ten 
atsilankydavo bet pravardes 
palicija neiszduos nes tas butu 
priežastim 
mu.

Ir kitose 
kios urvos 
moteres susirenka kad uždar
biauti savo kūnais idant turėti 
pinigu ant paredu ir geru lai
ku.

Marija Tikrai Padėjo Suv. Valstybių Armijos W
T j. ., Vyriauses Kapelionas W, — Joneli, 'eidamas gulti, me- J r v

kadoš neužmirszk gerai pasi
melsti ir ip-apraszyti isz Marijos 
sau laimingos mirties! Su'kal- 
beik “Sveika Karaliene,” suža
dink gailesti už nuodėmės, dar 
priduik “Oonfiteor” — Iszipa- 
žinstu Tau, Visagalis Dieve, sa
vo Ikąltes ’ ’ ir tada gulk sau ra
mus. Jeigu kartais ir nakezia 
mirtum tai Marija tau padės. 
Asz per visa savo amžių taip 
darau ir tikiu jog Ji manės isz- 
klausys

’Inai teyelis.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus.

ir Markes.-

o

szimto persiskyn-

vietose randasi to- 
in kur merginos ir

moczeka taip pasielginetu su 
vaikais. Sudžia jam iszkirto ge
ra pamokinimą ir gailėjosi kad 
negalėjo ji taipgi uždaryti ka
lėjime drauge su jo paczia.

Bausme Pagal 
Nusidėjimą

Scranton, Pa. — Mikas 
kubovski pavogė ziegorninkui 
laikrodi kuris eidavo per asz- 
tuones dienas po užsukimui.' 
Sudžia, iszduodamas jam viro-

: Mikai, tu esi gi-

kad įpirkti kariszkus ‘bonus.
Badai kongresas ant tikrujn.

Ja-

imsis prie tuju dykaduoniu bet ncs dienas todėl tave nukau
tas neateis pirmiau kaip tieji 
dykaduonei bus uždaryti už 
groteliu kalėjimuose (kaipo pa
vyzdys ir prusarga del kitu.

džiu ant asztuoniu dientf”. — 
z Mikas taip pat pamislino apie 

tai ir buvo užganadintas.

Joaikimas Jakimaviczius, isz 
. Kankakee, Ill., raszo:—Persi- 
[ praszau, kad užmirszau pri- 
. siunsti. užmokesti už laikraszti 
“Saule,” todėl dabar prisiun- 
cziu visa skola ir siuntinekite 
laikraszti. “Saule” man labai 
patinka, ir kaip aplaikau, tai 
pirmiausia “Saule” perskai
tau, o kitus paskui, nes man

• pati nik a. pasakaites ir visokį 
i skelbimai ko kiti laikraszcziai
• to nctalpi'na. Asz skaitau ki
■ tus Lietuviszkus ir Angliszkus 

laikraszczius, bet, visu negaliu 
perskaityt, nes kasdieninis už-, 
siemimas neduoda man ant to 
laiko. Meldžiu įduoti man ži
no jeigu vėla kada užsiliiksiu 
skolingas tik nesullaikykit laik
raszti. Su pagarba pasilieku 
velijantis jums viso labo.

Straikai ir daugiau straiku 
ir tai laike didelio pavojaus 
kada kares

Straikas 
amunicijos 
Virginijoj.

Vaikas Sudegintas 
» Gyvu

tęsiasi ant svieto.
4,000 darbininku
dirbtuvėje West

Barton, Corin: — Deszimts 
metu Ellis Dydjong sudege 

1 ant smert kada užsidegė namas 
Į nuo eksplozijos karasino. Jo 

Straikas darbininku eropla-'sesute) matydama broleli lieps
nų dirbtuvėje Kalifornijoj. į noje, pagriebė ji ir isznesze lau- 

Sustojimas darbo dirbtuvėje kan, pati baisei apdegdama. 
Pontiac, Mich. (Kitas broliukas taipgi baisei

Straikas fabrikuose Ohio/apdege o treezias iszszoko per 
straikai Peimsylvanijoj, tiį< 
štraikai ir straikai... o karo 
vis artinasi prie musu palkrasz- 
cziu.

Nežiūrint kas yra kaltu tuju nūs. Kada sugryžo, rado bro- 
štraiku ar fabrikantai, ar uniju liuką liepsnoje o szale jo gule- 
vadai, patys tlaibininikai ar vi- jo bonka isz kurios vaikas buvo 
si drauge bet už tai atsako vai- inpyles karasino ant pecziaus.
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Geras Budas

— (kalbėdavo man dalž- 
guldydamas mane 

lovon, kada asz dar “ Jonelis” 
tebuvau.

Laikas bego, isz “Jonelio” 
tapau “ Jonuku.” Tėvelis jau 
retai palydėdavo mane lovon. 
Dar recziau beparagindavo jis 
mpne neužmirszti “Sveika Ka
raliene” kalbėti. Bet ir be jo
kiu piaraginimiu.'beyeik kas vą- 
kara, subraszkejus jo lovai, asz 
girdėdavau isz jo szirdies plau
kiant: “Tavęs szaukiames isz- 
tremtieji Jevos vaikai”. ..

Praėjo dar keleri metai. Mu
šu tėvelis įlinkiai susirgo. Apie 
tris sanvaites jis iszgu'lejo lo
voje, didžiu sfkausmu vargina- f;.'1- • •
mas. Viena ryta motute iszejo 
gydytojo pakviesti. Asz likau 
vienas teveli slaugyti. Tik sztai 
girdžiu:

— Jonuk, sako, nubegk pas 
musu pamaldžiaja kaimyne Ma
rijona ir papraszyk kad ji tuoj 
ateitu nes asz netrukus mirsiu!

Nors asz ir netikėjau ka,d jis 
taip greit mirtų, bet iszejau. 
Sugryžes radau teveli begulint 
ramiai, kaip ir gulėjo, jokio 
ženklo nematyt. Marijona szie'k 
tielk užtruko. Nesulau'kcl'amas 
ateinant, tėvelis vela praszo:

— Jonuk, nubegk dar karta 
ir praszyk kad tuojau ateitu, 
nes asz greitai mirsiu o vienas 
mirti nenoriu.

Vos tik su Marijona, už keliu 
minueziu parojome, tėvelis 
staiga sėdosi lovoje, persižeg
noja, ima kalbėti “Confiteor, ” 
kalba iki “mano didžiausia 
kaltybe,” nusileidžia atgal ant 
priegalvio ir... kol supratome, 
kas ežia dedasi — jis jau 'buvo 
negyvas!.. t

— Daug žmonių savo amiže- 
lyj numarinau, — tarė aszaras 
szluostydama Marijona, — bet 
taip gražiai, su tokia pilna są
mone mirsztant ne vieno dar ne
regėjau.

Man tik vėliau teatėjo gal
vokas buvo tokios gražios mir
ties priežastis. Todėl ir dabar, 
kada tik atsimenu- tėvelio mir
ti, tuojau man vela suslkamba 
ausyse: “Joneli, praszyk Ma
rijos laimingos mirties... asz 
visa amžių taip darau... Tikiu, 
jog padės... ’ ’

Taip ir asz dabar jau tikiu ! 
Ir neveltui nes pats maeziau — 
Marija tikrai padėjo.

Brigadier Generolas William 
'R. Arnold, Katalikas kunigas 
yra Su v. Valstybių Armijos 
kapelionu vadas, jam pavestai 
net 2,000 tikybiniu patarėju. 
Armijos kareiviams ir kariniu-Į 
kalins. Jis netik pirmas Katali-f 
ku kunigas tapti Armijos Vy
riausiu Kapelionu bet Pirmas, 
Vyriauses Kapelionas isztar- 
nauti ilgiau viena terminą. Jis 
buvo paskirtas in sžia aukszta 
vieta 1937 m., ir vėl sziuo me-1 
tu. ’ ,|

Skaitlius kiekvienos tikybos 
kapelionu Su v. Valstybių Ar-i 
inijoij įprikląuso nuo škaitliaus 
kiekvienos tikybos kareiviu. 
Nes'enei buvo virsz 1,500 minis
tru, kunigu ir rabinu Kapelio
no Korpuse ir skaitlius vis au
ga t

Per 29 metus dvasinio patar
navimo Sųv. Valstybių karei
viams, kareje ir taikoje, sto
vyklose ir kareivinėse, savo te I 
vyneje ir užjureje — net ir Fi
lipinuose ..

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko- 

z kius žmogus gali sapnuot.
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

28-ta LIETUVIU DIENA 
LAKEWOOD, PA.

Pennsylvanijoje kietos anglies ka
syklų kolonijos kas meta rugpiuezio 
15ta diena turi milžiniszka iszvažiavi- 
mas bei pikniką. Tas iszvažiavimas in- 
vyksta Lakewood Parke, tarp Maha- 
nojaus ir Tamaqua miestu. Szimet ne
privalo būti nei kiek mažesnis anaip
tol net skaitlingesnis ir žymesnis. Szi
met pasaulis supasi pragaisztingose 
kares bangose. Lietuva, musu Tėvynė 
irgi sopsta, vaitoja. Pergyvenos dide

liais perversmus, netekos savo nepri- 
. V y riaušes Kape- klausomybes per kitus. Užtaigi Ame- 

iidnlaš Arnold užsipelnijo dide- rikos Lietuviai privalo vienburiai, su
les pagarbos ir meiles visu ka- vieningai nuolatos vieszai veikti, pa- 

. ° z, . , . . sirodyti kad dar jie uzjauczia savo
rininku ir ’kareiviu, jis gabus, brolius, seserys anapus vandenų. Ga-rininku ir kareiviu
szirdingas, sumanus, gerai SU-‘Iingos ©Amerikos ir Ahjantu akys 

. . lyra ypacz dabar atydžios patemyti vi-
pianta savo vyrus u pilnai at-1sus panasziiis suvažiavimus inseivyjos 
Šidaves pareigoms tikybinio naziu užkariautu szaliu. Kitataucziai 

• , • • _ i ■ szimėt labai skaitlingai ir reikszmin-patareio kareiviams, kuriems ... . ...1 d ’ gai pasirodė panasziame suvažiavime
jis tarnauja.. szioje apielinkeje. Lietuviai neturi nei

Ir Generolas Arnold pagei-kiek atsilykt>. Jeigu reikes pasiaukoti 
. . .. , • .. Įtai pasiaukokime. Lietuva daug dau-

daujiakaid VISlAimiJOS kapeiio-|gjau pasiaukojo. Jeigu reikes nuken- 
nai po juo, nepaisant tikybines tėti vargo, nepatogumo atsiminkime 
i • •• kokius vargus, nepatogumus keneziadenominaciios, (butu panaszios . . . . . ..’ ... . musu viengencziai neprieteliu vargy-
ruszies. “Mes skaitlingai padi- joje. Lai niekas nesulaiko mus rug- 
dinome Kapeliono Korpusą,” Piuczio 15ta d- nuo dalivavimo Ameri- 
.. ..... ikos Lietuviu iszeivyjos masiniame su
ps Sake. 11 tas padidinimas važiavime kad tuome iszreikszkos mu- 
angs su armijos iszsivystijimu. SU patriotinius jausmus kaslink A.me- 

, i „ -j. .14- rikos szalies ir musu broliszka tižuo-Bet mes stengsime nntraulkti .° 1 jauta kaslink kentanczius Viengen-
tokill (kapelionu (kokius patys ežius Lietuvos szalyje. Lietuviu Die- 
kareiviai mylės ir guodos.” !nos Programa: 11 vai. ryta, Szv.Misz- 

. ’ -i- • ' ios saleje kun. A.J.Alauskas isz Read-
Szill miUSU SZiadienos jau- ^g^ laikys miszias, pamokslą sakys 

nuoliti svarbiausia pareiga yra kun. C. Geczys, per miszias giedos
• 4.-_  _ .• Szv. Vincento para choras isz Girard-aipginti musu laisves... ,pe put-' p , . .., .1 ° . _ _ . . | vule, 2:30 v. po pietų, iszkilmmgos

kus jaunikaieziai, ” pridėjo Ge-j Amerikos Vėliavos iszkelima ceremo- 
nerolas Arnold. “Ir Armijoj nij’os. Invyks priesz szokiu sale. 3 v.po 
.. . ' pietų prasidės Lietuviu Dienos pro-
Jie taps geresni, visoj mano grama saleje. Prakalba angliszkai pa- 
tarnyboj Armijoj nežinau nei sakys, C. Williams velejas Schuylkill 
vieno atsitikimo kur Armija isz'TCo” Rauf.' Kryž lietuviszkai kalbės 

° I L. Szimutis isz Chicagos. Muzike per 
kelio iszvede jaunaji. Per kape- J. j. R. ork. per ir po programos per 
lionus, Armijoj tikyba tapsta'valandos laika- 8 v- vak- balius er- 
.... . . , .'. . . Idvingiuose ir papuosztuose bal. kam-
dallS ‘kareiviu kasdieninio g.y-.bariuose ir saleje, orkestrą suteiks 
venimo. . . ji nekeikia formali-1 szokiams muzike, pirma karta visas 
__  „ _ __•• •• „„4.- „ szokiu pelnas eina L. dienai, visi bir- ne ceremonija, n artima, szir- ,. T ” . .... x -’ ’ |kime L. D. ženklelius, automobiliu in-
dillga, žmoniszka. Kareiviai Ži- važiuojant parka nusipirkite autotag, 
no kad ju “padre”... jie taip atsiminkime kad visas L.D.peinas eina 

.. '. ,. .. i delei palaikimo tu isztaigu kurios gel-
vadma VISUS savo kapelionus paiaikyti Lietuvybe czionai Azne- 
Katallikus, Protestonus ir Zy- rikoje būtent: Szv. seserų vienuolyno, 

'Newtown; S. Prancziskiecziu Pitts-
burge ir Seserų J. Nukryž. Elmhurst.

L. D. Rengimo Komisija.

Magdalena Kasalonis, isz 
Parsons, Pa., raszo:—-Prisiun-j 
ežiu tamistoms užmokesti už į 

laikraszti, aięziu 'kad nesulaikė
te nes buvau pasivėlinus su 
prisiuntimu. Acziu jums szir- 
dingai ri siuntinekite ‘Saule’ 
kaip siuntinejote. «

langa iszsilauždamąs sau ko
ja. Motinos tame laike nesirado 
namie. Mergaite pradėjo ugni 
pecziuje, iszeidama pas kaimy

Pati:—Ar žinai, ka man 
davei bonkute su tuom skys
timu del pletmu.

Vyras:—Tai ka?
Pati:—Asz isztryniau plet- 

mus savo jekeje ir pakabi
nau ant tvoros.

Vyras: — O ka, ar dingo 
pletmai?

Pati: — Dingo pletmai ir 
jeke!... 1

W Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenuinerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- j 
tnirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczin. PASKUBINKITE f I I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa.

ISTORIJE apie Gre^orius- 
------------------ Isz Numirusiu 
Prisikeik, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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dus — yra patarėjas, kuriuom 
gali pasitikėti ir draugas kuri 
gali mylėti. ’ ’
Aiszku, kad Generolas Arnold 

yra tokios ruszies kunigas. Jis 
atrodo jaunesnis negu jo 61 m.. 
amžiaus. Jis viena 'karta aplei
do Armija trulmpam -laikui, ke
liauti su cirku kaipo kapelio
nas.

i Generolas Arnold gimė Wor
cester, Ohio, Birželio 10 d., 18- 
81 m., ir inszveptintas in kuni
gus 1908m. 1913m. prisirasze 
prie Armijos kaipo kapelionas, 
leitenanto laipsniu. Nuo tada 
jis tarnavo daugeli vietu-laiips- 
nis vis paauiksztintas... bet jis 
yisada artimai gyveno su pap- 
tastais kareiviais — jis ju visu 
draugas. . ' • • i

Buvo mažiau 100 kapelionu 
Armijoj kada Tėvas Arnold in- 
širasze. Buvo mažiau kaip 100 
pradžioje 1941m. Bet pereitu 
metu Skaitlius pasididino lyg 
beveik 2,000. Ir arti keturiolika 
milijonu doleriu praleista pa
statyti 555 Armijos koplyczeliu 
Katalikams, Protestonams ir 
Žydams pasimeldimui.
—Comiron Council fo.- Amer. Unity.
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Adresus Gyvenimo j
Tieji kurie persikrausto iri 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

Nereikalingai iszduo- 
tas pinigas tai kaip 
sunaikinta gyvasti®. 
Nenaikink savo gy

venimo ! Kožnas doleris sueze- 
dintas, turi būtie naudotas del 
pirkimo Amerikos Kares Bonu 
iir Markiu.. Pirk savo sziadien, 
ir paskirkie 10 procentą [nuo- 
szimti) savo uždarbio del tojo 
tikslo! .
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Kupcziaus Laime Ir Nelaime
ir

(Tęsinys)

Atsistojo ir drebaneziu mažu 
žingsniu pradėjo žengti. Padc- 
kavojąs Dievui jog nuo netikė
tos smerties ji iszgialbejo, pa
siryžo jeszkotie gyvo žmogaus, 
kuris galėtu pagelbėt apdengi
me. Leidosi pėr krumus in gi
luma salos bet ant tuszczio — 
niekur nei gyvos dvasios ne
matyt. Iszlindo isz krumu: ma
to puikius medžius bet žmonių 
vis nematyt. Eina toliaus, sztai 
randa ženklus jog randasi ant 
tos salos žmones bet jokio gy
ventojams nei gyvenimo niekur 
neprieina. Kad sztai per pro- 
szvaiste medžiu paregėjo nuo 
saves netoli augsztoka kalneli.

Nusidžiaugė jaunas kupezius 
jog ant ano uižejas gales matyti 
aplinkine, ar besiranda 'kur ko
ki 'gyventojai ir nesijuto kaip 
an U kalnelio užėjo. Ant tuszczio 
dairėsi in visas szalis bet nie
kur jokio gyventojaus nema
tyt; ženge dar kelis žingsnius ! 
tolyn ir pamiate priesz save 
augszta szakota egle in kuria 
nutarė inlipt idant toliaus galė
tu prisižiuret. !

Nem ažai nebagelis apsidras
kė lipdamas in szakota medi ’ 
jog beveik visas jo kūnas buvo 
kruvinas — vos he vos insika- 
bino in virszunele egles ir pa
mate atokiai 'koki tai palociu. 
Atgal lipti jau jam nereikejo 
nes virszune egles lūžo ir gal 
butu užsimuszes kad jeigu ne : 
egles tankios szakos per kurias ' 
krisdamas da labiau susižeidė ' 
kūną; nupuolęs taipgi ndbutu 
žino jas in kuria szali eiti nes 
puolant galva jam apsisuko, 
kad butu nuo egles gerai nepri- 
sižiurejas, jog turi eiti link 
saulėleidžio.

Nors kruvinas bet linksmas 
jaunas kupezius ėjo tiesiog link 
palociaus bet czion vela beda: 
kaip susitiktie su žmogum nuo
gam ir kruvinam; daejo upeli, 
truputi apsiplovė ir ženge di 
deliais žingsniais tiesiog in pa
lociu kuris jau netoli buvo, kad 
sztai prieina dideli soda; tvoros 
au'gsztos, auksiniais sztakietais 
aptvertos. Matyt sode puikiai 
iszkloti takeliai, szalimis ko- 
puikliausios kvietkos — slenka 
nebagas patvoriu.

Czia ant jo laimes rado du
reles per kurias gražus takelis 
vede tiesiog in palociu. Sztai 
guli po krumu gražus plosczius. 
Serpukui net akys praszvito, 
paieme, apsisupo ir drąsiai 
trauke in pallpciu. Inejo per du
ris ir kamputyje sustojo. Kad 
sztai sėdi aplinlk stalu auksinė
se sedynese dvylika neisztpasa- 
kyto gražumo panų; ant stalo 
pridėta visokiu valgiu ir gery
mu.

Geria viena už kitos sveika
ta ir užsikalndineja o ant musu 
pąkelėivingo nei nedirsteleja; 
ryja nebagelis seiles, kuris jau 
nei nepamena Ikada valgė; pa
nos dainuoja, prie puikiai skalm- 
baneziu kainlkliu, tai vela szdka 
ir viena kitai galvas vainikais 
dabina ir vela geria o musu pa
keleivingas alpsta ant to žiūrė
damas. Negalėdamas iszlkenteti 
viokiu kepsniu kvapo, ant žut- 

> but pastanavijo eiti prie stalo 
su ta ja misle: pamatys praszy- 
siu, nematys, pats pasiimsiu 
nes toliaus negaliu 'lęenst. Pri
slinko pamiažėli, pasiėmė kve- 
pehėzia isz auksines tacos keps
nį ir atsitraukė vela in kampu-

ti. Panos nei alkia in ta szali ne- 
mete kur kepsnis nuszliauže.

— Nemato, — pamislijo sau 
nematomas sveczias ir vardan 
Dievo pradėjo puciuot jog net 
žandai braszkejo.

Panos pasilinksminia. pradė
jo szneka:

— Nelaime musu, mylimos 
seseles, jog mes prie saves ne
turime jokio vyriszkio o kuris 
turėtu neiszpasakyta taupė mus 
laime o ir mes butam laimin
giausios ant svieto.

— Kad nors kas isz žmoni n 
žinotu apie ta ploscziu kuris so
de po krutamu guli, — atsiliepė 
antra — o kuris suvis mums 
yra nereikalingas o kuriuom 
kad kas apsisuptu tai niekas 
to žmogaus nematytu, tai atke
liautu ji pasiimt‘o tada gal mes 
ji prisikalbintum.

Czia jau mus pakeleivingas 
suprato kokia tas plosczius ga
lybe turi ir pradėjo drąsiai prie 
stalo vaikszcziot ir prie valgiu 
ir gerymu dalyvaut.

Kada ant galo pakeleivingas 
insidrožes pyle in kupika vyno, 
sztai plosczius nuo pecziu nu
puolė; ant kart pasklydo ploji
mai ranku ir linksmi juoku sal
dus balseliai:

—■ Isz kur esi? Kas per vie
nas ir kokia galybe czion ga
vaisi?

jaunas kupezius nors isz sy
kio nusigando ir susigėdo, vie
nok.kad jau buvo pusėtinai in
sidrožes, insidrasino ir apie vi
sus savo atsitikimus nuo pra
džių apsako o ko merginos isz- 
sižioja aplinkui ratu apstoja 
klausė. Kada anas savo apsa
kymą pabaigė, tarė viena isz 
pulko morgu:

— Jeigu jau tave tokia nelai
me patiko, tai ne ka galima da
ryt, todėl pasilik ant visados su 
mumis o puiku gyvenimą tu
rėsi ir daugiaus tokios tavęs ne
laimes nepatiks.

Kupezius ne ka galėjo daryt, 
kaip tik ant panų noru tikt. 
Tos tuo jaus sutaisė vataia, vy- 
riszki iszmaude gerai o kada 
isz maudykles iszejo, buvo svei-

Sūnūs Amerikoniszku
Narsunu

Trys sūnūs Amerikoniszku 
narsunu, kurie buvo rodo
mi ant parodos Rockefeller 
Centre, New Yorke, yra Dale 
ir Pat O’Donnel, sūnūs lekio
to j aus kuris nuszove kelio- 
licka Japoniszku eroplanu 
apgynime Luzono ir sūnelis 
Pat Devereaux, kapitono ku
ris likos užmusztas apgyni
me Wake Island, per Japo
nus.

Ikas kaip žuvis ir jokio nuo su- 
sidraskymo skaudėjimo nejau
tė; tuo jaus buvo ir puikus del 
kupcziaus dralbužei. Kada apsi
rėdė, visos panos ji ąpsikabin- 
damios paeiliui bucziavo... velia 
gere, szoko, dainavo ir ant vi
sokiu instrumentu grajino, kad 
tik jam pasaldint gyvenimą. 
Žodžiu — niekad jau tos links
mybes nepasibaigė...

Už kokio tai laiko, atėjo jam 
ant mislies apie jo .gimtines sza- 
li; nutarė važiuoti atlankyt ir 
pasakė savo norą panoms. Jos 
didžiai nulindo ir prasze verk 
damos idant su tuom duotųsi 
palkaju nes, girdi, jeigu mus’ 
apleisi, jau dauigiaus pas mus I užpakalio per pusią ir paszau- 

ke:
— O tu neprieteliau! O kur 

tu lyg sziol buvai? Jau keturi 
szimtai metu prabėgo; kaip asz 
tavęs jeszfcau ir net sudžiūvau. 
Sziadien mane laime patiko jog 
tave sugriebiau — ir suspaudė 
per viduri o tas sukrito negy
vas.

O tai (buvo jo smertis. Serpus, 
arba kitaip pavadinus kup
ezius, butu gyvenos per amžius 
ant tos“Nenm>maros ” salos su 
nemįrsztanczioms panoms kur 
per 400 metu gyveno o jam. pa
sirodė visai trumpai.

Godumas žmogeli patraukia, 
O smertis duszia isztraukia.

— GALAS —

gydytojaus szaukia, noriu ko-j kaip amaro prisigruda. Žino- szczio.
greieziausia jam parvežt... ,'ina, sulenda tik girtuoklei kad

— Juk jeigu tokia pora ark-1 už dyka atsigert o ypatingai
liu negali isztraukt tai ka asz J laike tokiu vestuvių. Viena to
galiu daryt ?

— Matai, prieteliau, manes, 
moteres, arkliai nebijo; tamis- 
ta vyriszkis, geriaus juos sutai
sysi o jie iszeis isz purvyno.

Raitelis per ilga veiksminga 
malklavima, užmirszo panų pra- 
sarga, nusėdo nuo žirgo, ipaeme 
už vadeliu, patraukė adbulus 
arklius, davė valandėlė pasil
sėt ir ketino sykiu sujudint ti
kėdamas vienu szokimu ant 
sausumos išz vary tie. Kad sztai 
pagriebė ji toji 'baisi motore isz

pleisi, jau dauigiaus. pas mus 
negryžszi o ir savo pakaleiniu 
nerasi, miestu taipgi jau tu ne
rasi.

Bet kur tau, — musu vyrisz
kis kas kart pradėjo labiaus ne
rimaut ir melde panų idant ant 
kokio laiko atleistu ir tvirtino 
jog už trumpo laiko sugryžsz.

— Musu mylimiauses! — at
sake panos, — reikia tau žinot 
jog be musu pagialbos ne tik ka 
negalėsi pas mus sugryžt bet ir 
in savo szali negalėtai paike- 
liaut. Todėl jeigu taip trokszti, 
duosime tau aikli, ant kurio, 
kada užsėsi, tai josi per žemes,! 
girrias, kalnus ir vandenius ir 
nereikalausi gert nei valgyt kol 
pas mus nesugryžszi. Tiktai 
praszome tavęs labai grąžei 
idant nuo iszjojimo nuo musu 
niekur nuo žirgo nenusėstai. 
Jeigu nuo to žirgo nusesi, tai 
žinok., jog1-jau daugiau pas mus 
negryžszi.

Jaunas Serpus padekalvojas 
ir prižade jas visiką iszpildyt, 
sėdo ant žirgo ir leidosi in ke- 
ione.

Liūdnas buvo atsisveikini
mas ir da. karta prasze kad su 
jomis pasiliktu; visikas ' buvo 
ant tuszczio nes kupezius, kai
po'pavydus, gailėjosi savo pe
iktu turtui, da karta pasakęs 

su Diev, isz akiu išznyko.
Jojo per girrias, kalnus ir 

vandenius ir nesijuto kaip savo 
eviszkeje radosi. Pažino, kad 

yra jo gimtines szalis, bet o dy- 
vai! miestas suvis kitas: joki 
žmogų pažint negali; žino uly- 
czes ir j u vardus bet vietoj me
diniu namu, stoyi augszti mu
rai; vietoje jo krautuves, stovi 
puiki bažnyczia; norėtu in vi
dų ineiti bet panų prisakymas 
nevelija nuo žirgo nūsest. Dy- 
vijosi labai kupezius ir savo 
akims nenorėjo tikėt, todėl su
sima iszes mis'lijo ir ipaštaina'vi- 
jo kogreieziausia gnyžt atgal — 
leidosi dairyid'amlasis po aplin
kine ir mis'lydamas apie savo 
isznykusius turtus bet szirdyje 
džiaugėsi jog suigryžsz pas sa
vo meilingas panas ir laimin
gai lyg smert gyvens.

Sztai davėsi girdėt tarszke- 
jimas vežimo, paskui ji vaižiuo 
janezio; raitelis atsigryžo ir pa
mate puikioj karietoj koikia tai 
sud'žiuvusia moteriszka ypata, 
pati viena be jokio važnyėzios. 
Raitelis pasuko arkli in szali i)’ 
pamaželi jojo o moteriszke pa
sistodama arklius pliekė, rodos 
norėdama kur veikiausiai nu
važiuot bet tame sztai davažia- 
vo lugeli ir in ji invažiavo; ark
liai sustojo, moterė arklius pla
ka bet tie nei isz vietos nesi
judina.

— Del Dievo! — suszuko mo
tore — gelbėkite!

— Negaliu, — atsake raite
lis.

— Kodėl negali?
— Neturiu laiko.
— Ak, mielas įprieteliau, pri- v j«.u- •«<«

gel’bek, mano vyras mirszta, in vestuves arba vakarj-nas, tai Į

kia moterėlė, tai andai labai 
rugojo kad jos ant baliuko ne- 
prasze, tai norėjo nepraszyta 
inslinlkt bet pabijojo ir dabar 

Sziadien susirietus plusta, 
O kaip burna iszdžiusta, 
Tai adjutantas guzutes 

parnesza,
Ir tiek geria kad nepasivelka, 

O liežuvi gera turi, 
Loja kas jai nepriguli,

Pavydi kožno susiejimo, 
Ir pasilinksminimo;

Nuo pavietres ir vainos, 
Ir nuo -tokios bobos...

* * *

.Peigu katrie norite pakaju 
turėti,

Tai turite burdingieriu ne
laikyti,

O jeigu kelki ir laikote, 
Tai gerai ant ju aki turėkite. 
Paežiai daug valios neduok, 

Brolau nerugok,
Jeigu geri kaip užfundina, 
Ne gerk tu ir pati niekada, 
Atsisveikink su boba tada.

Žinai -girta bciba, 
Velniu priedus visada,

O jeigu tik karta užsimerksi, 
Tai jau rodos neduosi,
Klausyk mano rodos, 

O nesiskunsi ant bobos.

Bet ir kitose szalies dalyse 
auga milžiniszki medžiai, netik 
Calif orui joj.

“ Didžiauses augantis skirps
tas” Suv. Valstijose, dabar sto
vi Wethersfield Connecticut. 
Yra daugiau kaip 29 pėdu apė
mimo, 100 pėdu augszczio ir 
apie 180 metu senumo. Pasakos 
mums pranesza kad Charles 
Wesley, inkurejas Metodistu 
tikybos, sakydavo pamokslus 
po szituo medžiu.

'Girele senoviszku maudu 
(hemlock) stovi arti New Lon
don, ingi Connecticut valstijoj. 
Kaip ta gijele stovėjo Indijonu 
laikuose 17tame szimtmetyje 
tai taip ir sziadien stovi.

Augszcziauses medis Illinois 
valstijoj yra ciprisas (cypress) 
kuris auga Massac apskrityje. 
Jis yra 137 pėdu augszczio.

Louisianoje ciprisas, kurio 
metai rplkuojami iki 1,300, sto
vi prie Amitc upes klampyno.

Dideli kasztanai (chestnuts) 
puszys, skirpstai, Amerikonisz- 
ki .popeliai, medliepiai auga ki
tose valstijose.

—Common Council for Amer. Unity.

— Veiksimas ! tave nealp- 
malszys, o gal už daug iszgerei, 
ka?

— Ne,— turiu už daug lai
mes. Tasai vaikas su papero- 
su luposia yra. mano sūnūs. 
Negaliu prieiti prie jo. Kojos 
man netarnauje. Bijau kad 
ncapalpt.au, o tas iszrodytu ne
gražiai del kareivio todėl no
riu apsimalszyt isz džiaugsmo.

—- Na, buk.ie ant sargybos!
Kareivis iszsitiese kaip 

striuna.
— Dabar eik pas sunu, 

kaipo kareivis, —- buvo prisa
kymas aficieriaus.

Senas kareivis prisiartino 
prie sūnaus ir viens kitam puo
lėsi in glebi.

Nepaprasti Suėjimai 
Ant Kariszku Lauku

AMERIKOS GARSUS 
MEDŽIAI

Szenaldoryje koki tai agentai 
kvepenezio muilo nesziojo 
szmotelius ant “sempelio.” 
Agentai p riejo prie stovineziu- 
,]u dvieju dzūkeliu, prie vieno 
salimo .pirmam, vorde, padavė 
abiem po mažiuką szm,oteli 
muilo. Vyrukai gave tokia do
vana nežinojo ka su ja veikti. 
Vienas uoste, kitas atkandės 

kramto,
“Ku ežia bratku, gardus 

keiksas,
Cikcai smoku ne kas, 

Psikrevas kvepia gardžiai, 
Cikcai kliurke vidurei.” 
Ir muilą sulpascziavojo, 

Norints bjauriai burnoje' 
putojo.

Tuoj namo nutarabanino, 
Gaspaldine baisiai nugazdino, 

Mislino kad jie pasiuto, 
Ba isz burnos ėjo putos, 

Brolyti, kėlės d ienas stenėjo,
Net visas vikadas drebėjo.

* , * *
Kur ten apie Detroitą, 

Apie valanda vienuolikta, 
Žmonelei buizos prisigėrė, 

Už visokiu innagiu nhtvere, 
Didele musztynle pakele. 
Langai stubos isžbyrejo, 

Gavo kožnas kiek norėjo, 
Ir maszina ant vietos nepa

stovėjo.
Jr bobos narsa turėjo,

Su 'kirveis kapotis norėjo, 
Po vainai du vaikinai iszrutaijo, 
Ba czion ilgiaus būti negalėjo.

* * *
Nepraiszytam pas pecziu nėra 

vietos. Tankiausia, jeigu kur 
koikia besieda atsilbuvineja tai 
atsiranda tbkiu, kad nepraszy- 
ti, irilėnda kaip kiaules o jau ka

Kiekvienas krasztas, kiek
vienas klimatas turi savo me
džius ir kiekvieno amžiaus pa
sakose skaitome apie medžius.

Suv. Valstijose pionieriai 
isžkirto takus per tankias gir- 
rias — nuo rytu in vakarus, 
nuo sziauru in pietus — ir ne- 
kurie medžiai buvo paženklini
mai Amerikos istorijoje.

Szioje szalyje yra apie 200 
medžiu pagarsėjusiu savo didu
mu ar amžiumi, nekurie isz j u 
klasifikuoti kaipo seniausi gy
venanti daigiai ant svieto.

“Senis” Amerikos augalu 
pasaulyje yra “General Sher
man Bigtree” kuris auga Sen 
quoia tautiszkame parke Cali- 
fornijoj. Jo plotis (diameter) 
isz 3614 pėdu arba apėmimas 
(circumference) isz beveik 115 
pėdu, augszczio 272.4 pėdu, tu
ri 600,121 lentų pėdu ir sulau
kės nuo 3,000 iki 4,000 metu.

“Grizzly Giant Bigtree” Yo
semite tautiszkame parke turi 
apėmimu isz nuo 87 iki daugiau 
97 pėdu. 200 pėdu augszczio ir 
apie 3,800 metu senumo.

'Californijos tautisz'ki parkai 
ir girios turi szimtus kitu mil- 
žiniszku medžiu. Pav., Stanis
laus tautiszkoje girioje auga 
aržuolas kurio szakos iszsikisza 
net 131 pėdu, turi 700 metu. San 
Benito Apskrityje stovi kitas 
aržuolas, 125 pedu aulkszczio su 
apie tonu giliu (acorns) gera
me sezone. Bet sziadionos auk- 
szcziauses medis randasi Hum
boldt State Redwood parke, 
raudonmedis isz 364 pėdu aulk-

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

Apsakinėjo man aficierius a- 
pie nepaprastus suėjimus žmo
nių ant kariszku lauku Pales
tinoje, buvo taip: Rinkome re
krutus, ir in biurą atėjo vaikas 
14 metu, stovėdamas prie sie
nos ir nieko nekalbėdamas.

— Ko tu czion nori ?
— Noriu prisiraszyt in ka

riuomene, kovoti už tevynia.
— Tu? O kiek turi metu?
— Septyniolika.
— Meluoji, gal turi apie 13 

ar 14 metu.
—- Ne, ponas pulkauninke, 

turiu septyniolika.
—■ O tėvas ?
— Tėvas nuėjo in kare. Nie

ko apie ji nežinau.
— Motina?
— Motina mirė Rusijoj.
— Neturi jokiu giminiu, 

broliu ar seserų?
— Turėjau broliuką, bet 

tasai mirė drauge su motina.
— O kaip vadiniesi?
— Kazulkas Sziaulys.
— Sziaulys,—Sziaulys?
Aficierius atsiminė sau, kad 

jo pulke tarnauja seržantas 
vardu Sziaulys ir liepė ji pa- 
szaukt. Seržantas inejo in 
kancėlarija,— norejp atiduoti 
gaubė savo virszininkui, bet jo 
ranka apmirė. Susilaikė, nes 
neturėjo pajiegu, nes vaikas 
buvo tai jo sūnūs.

Palestinoje , yra valdyto jum 
tenaitines ligonbutes daktaras 
Bujwid, kuris neteko savo 
szeimynos praeita meta. Ėjo jis 
u lyczia be jokio tikslo ir ant 
galo prisiartino prie geležinke
lio stoties ir tai tame laike, ka
da trūkis atėjo isz Rusijos, su 
pabegeleis. Būdamas akyvu 
kas ant jo pribuvo, prisižiuri- 
nejo - iszlipantiems žmoniems 
isz trūkio. Pirmutine pasažie- 
re kuri iszlipo isz trūkio buvo 
motore.

Buvo tai jo dingusi pati kuri 
atvažiavo in ezionais, nežino
dama nieko apie savo vyra, o 
jisai taipgi nieko nežinojo, kur 
radosi jo pati, nes mane kad 
senei žuvo, ir ja aipverkinejo.

Du brolei nuėjo ant kares; 
vienius isz Vilniaus, o kitas isz 
Kauno. Musziuosia Balan
džio menesyje abudu dingo ir 
nieko nežinojo vienas apie ki- , 
ta. Vienas isz ju gavosi net in '' 
To bruka.

Ant tenaitiniu kapiniu sura
do kapa ir kry žių, ant .kurio bu
vo paras’Zyta įkas tam kape gu
li. Vardas buvo tai jo brolio. 
Taip, Afrike surado savo broli 
kape svetimoje szalyje.

Be galo, galima apsakinetie 
sckanczius atsitikimus dingu
siu ypatų szioje 'kruvinoje ka
rėje ir tas atsitinlka kas diena, 
kur visos szeimiynos yra persi- 
skyria ir be vilties ar kada su
eis vela po iszgujimui isz savo 
tėvynių. Baisios yra pasek
mes kares!...

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Tel Aviv, Turkijoj, aficierius 
ineina in restauracija, szale jo 
stovi kareivis ir szluosto asza- 
ras nuo akiu.

— Ka tu tiarai?
— Noriu apsimalszyt.

PUIKI ISTORIJA i
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* Velnias
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Žinios Vietines
— Su'batoje pripuola baž

nytine szvente In Daugo Ėmi
mo Szv. P. Marijos.

— Ponstva Marcelei Lapin-1 
Irai, 337 W. Pine uly., atlaike 
laiszka nuo savo sunaus Leo
nardo, .'kuris tarnauja Ameriko- 
niszkoje flotoje, buk jis likos 
paiauksztintas ant tekniszJko 
seržanto. Leonardas tarnauja 
Dedei Šamui jau per tris metus 
isz ko jo tėvai yra labai užga- 
naldinti kad ju sūnelis dastojo 
tosios 'garbes.

— Gerai žinoma gyventoja 
Fiorentina Wagner po tėvais 
Szaibrinskiute, 505 W. Market 
uly., mirė namie, Utarninko ry
ta 1-ma valanda, sirgdama ilga 
laika. Velione gimus Pittston, 
Pa. Paliko vyra Prana, du su-

■ • Jnūs, viena seserį ir tris brolius. 
Laidotuves bus Petnyczios ryta 
10-ta! vai. Bus palaidota ant
Protestonu kapiniu po direkci
ja graboriatis L. Traskausko.

— Utarninlke 'laike savo mė
nesini susirinkimą Skuikino 
Moterių Draugiszikas Kliu'bas, 
Elks svetainėje ant kurio su
ėjo apie szimtas nariu. Po su- 
pirinikimui nares losze kazyre- 
jnis ir pavalgė skanios vakarie
nes.

—į Nekarta praneszem, kad 
jokiu daneszimu in laikraszti 
Jietalpiname, jeigu ant dane- 
fezimo nepasiraszyta savo tikros 
(pravardes ir adreso. Beveik 
kožna sanvaite aplaikom pana- 
sziui laiszlku bet szis paskuti
nis buvo szmeižiantis tūla mer
gaite isz miesto, visokioms me
lagystėms. Tofkiis szeszkas yra 
vertas smalos ir plunksnų. Ne- 
kurio'S mergaites jau pradėjo 
dasipraist kas tai per ,szeszkas 
ir ketina jam padaryti puikia 
‘parte. ’ ’

— Ania diena, garnys atlan
kė Ashlando ligonbute kur pa
liko ponei Antanienei Lukasze- 
yiczienei (Lutas), 433 W. Ma
hanoy Avė., patogia ir sveika 
dukrele.

Frackville, Pa. f Adomas 
Szelkauskas, 43 metu amžiaus, 
205 N. Broad Mountain uly., 
mire praeita Subata Ashlando 
ligoiibuteje. Velionis gimė Slie- 
nandorije ir buvo sūnūs Tamo- 
sziaus ir Mares .Szelkausku. 
Paliko paczia Jeva, viena suiri 
taipgi penkis brolius ir tris se- 
seres.

PAJESZKOJIMAS.
PAJESZKAU MERGAITES 

DEL ISZAUGINIMO

Jeigu kas turi kūdiki [irer- 
Igaite] apie 1 meto amžiaus, ir 
nori duoti del iszauginimo, tai 
asz meilei ja priimsiu ir augin
siu ir ja aipsiraiszysim kaipo sa- 
yo. Turime dvi dukteres, bet 
josios negyvena ant ukes. Mes 
tik dvieje esam ir mums nubo- 
įdo vieniems gyventi. Raszyki- 
te ant adreso:

Mrs. Mary White 
R.F.D No. 2 Thomaston, Conn.

Akyvi Trupinėki
į *

—• Dewey Sorner, isz Dra
ke pavieto, Indijanoj, isz vieno 
akerio žemes pririnko net 165 
jbuszelius kornu.

— New Yo rk o szerifas ap- 
laiko metines algos 50 tuksitan- 
cziu doleriu.

—i Vokietijoj užmuszta 50,- 
000 arkliu ant mėsos praeita 
gnėta.

Sztai studentes kurios mokinasi kaip iszszokti isz eroplanu su parasziutais, kurios 
pasekmingai iszszoko ir pradeda sudėti tuos milžiniszkus parasonus kad naudot vėla. Ki
tam paveikslelyje parodo kaip jos parengineja balvona isz skuduriu ir pririsza prie para- 
sziuto kad ji iszmesti isz eroplano.

Bobiszki Andarokai
Nepaslepe Ji Nuo

Palici jos
Plattstown, Ohio — Sunku 

buvo gyventi del Augusto Sha
ffer, savo paczios andarokuose, 
idant jo pacziule galėtu aplai- 
kyti po-smertine, penkių tuks- 
tancziu doleriu, 1938 mete.

Shaffer tame mete “mirė,” 
tiksle aplaikymo apdraudimo 
ant savo gyvasties. Nuo tojo 
laiko vaiksztinejo jis pasirėdęs 
moteriszkai bet ant galo likos 
susektas ir aresztavotas drau
ge su jo paczia.

Senuke Suvalgė
173,375 Agurkus

Savo Gyvenime
Bordentown, W. Va. — Dvi- 

deszimt-szeszis metus adgal 
Mrs. Sara Dunlap pirma karta 
suvalgė agurka ir jis taip pa
tiko moterei kad nuo tos dienos 
ji suvalgydavo po penkis agur
kus ant dienos lyg pabaigai 
savo gyvenimo — arba nuo tos 
dienos suvalgė, isz viso, 173,375 
agurkus. Senuke mirė turėda
ma 102 metus ir niekad neva
žiavo trūkyje ne automobiliu- 
j e. _________________

Moteres Neaplaikys 
Patarnavimo Prie

Baro Saliunuose
Chicago, Ill. — Miesto tary

ba ir majoras Kelley iszdave 
ukaza visiems saliunams kad 
neduoti moterems jokiu gėry
nių prie baru. Moteres aplaikys 
gerymus tik prie staleliu. Ma
joras Kelley sako kad mote
rems neiszpuola stovėti prie 
baro ir gerti su vyrais.

“Buk Palaiminta Mir
tis'’ Ir Atliko Ant

Vietos
Baltimore, Md. — “Buk pa

laiminta mirtis nes tu esi ge
riausia drauge nuliudusio ir 
nusiminusio žmogaus.” Su tais 
žodžiais Steponas Drozek, 20 
metu, iszgeres stikleli arielkos, 
paleido sau szuvi in galva ir 
ant vietos atliko.

Steponas atsineszes bonka 
arielkos in kliuba, užfundino 
draugams ir su tais žodžiais 
nusiszove. Ketino jis būti pa
trauktas in kariuomene už ke-
turiu dienu. SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Panaudojo 6 Budus 
Idant Nužudyt Savo 

Paczia

Berkeley, Gal. — Sudas davė 
persiskyrimą del Salley Ander
son kuri prisiege paduodama 
sekanczias priežastis del kuriu 
nenori ilgiaus gyventi su savo 
vyru, kuris bandė ja nužudyti 
szeszeis budais o tieji yra: kar
ta atsuko gaza kada toji miego
jo; antru kartu, inpyle truciz- 
nos in kava kuria motere iszge- 
re; trecziu kartu, norėjo jis ap
versti luotele kuriaja jiedu 
plauke idant motere nuskens- 
tu; ketvirtu kartu, laike jos 
galva po vandeniu kada jiedu 
maudėsi; penktu kartu smaugė 
jis ja pakol ji neteko pajiegu 
ir szesztu kartu norėjo ja isz
mesti per langa. Sudui užteko 
tiek priežascziu duodamas mo
terei persiskyrimą ir paskyrė 
abudu j u kūdikius po motinos 
globa.

Surado Indijonkos
Kaulus Ir Jos

Brangenybes

Mounteroy, Utah — Ant ukes 
Petro Romley, czionaitineje 
aplinkinėje, surasta kaulai In- 
dijonkcs, isz sztamo kuris jau 
senei iszmire szioje aplinkinėje 
o kuris kitados buvo garsus ir 
turtingas. Prie kaulu surasta 
daugelis visokiu senoviszku 
brangenybių isz aukso, sidab
ro ir vario kaipo visokiu Indi- 
joniszku innagiu. Manoma, kad 
artimoje randasi užkasta skar- 
bas nes senovės laikuose Indi- 
jonai turėjo papratima dėti in 
kapa numirėlio daug aukso ku
rio verte jie mažai apskaitė nes 
jo turėjo daugybe. Dabar be
veik visi gyventojai tosios ap
linkines jeszko tojo skarbo su 
vilczia atradimo.

I

Gera Priežastis 
Pasigėrimo

Monitac, Wis. — “Žmogus, 
kuris yra tėvu szesziolikos vai
ku, turi tiesa kartais pasigerti 
isz rupesties.” Taip iszsikalbi- 
nejo Jack Carson kada ji pasta
te priesz suda už tanku pasigė
rima. Sudžia jam pripažino tei
sybe ir paleido ji namo. — Bet 
ar ne jis yra priežastim taip di
deles szeimynos.

ATLANTO CZARTE- 
RIO ARBA LAISZKO 
SUTEIKIMO TIESU 
PIRMA SUKAKTIS

Ru'gipiuczio (Aug.) 14-ta d., 
pažymi pirma sukakti prezi
dento Roosevelto ir Ipremiero 
Churchillo (isz Anglijos) ipa- 
siraiszymo Atlanto Czarterio.

Szis islborinis dokumentas 
padengia asztu'onis punktus, 
kurie apima sziuos svarbius 
pagrindus:

1—Isznailkinima prievartos, 
agresijos ir svetimu teritorijų 
grobimo.

•2—Kiekviena tauta turi tei
se pasirinkti sau kokia valdžios 
forma ji pageidauja.

3— Visi žmones turi teise 
gauti žalia ja medžiaga; lygio
mis teisėmis vesti pasauline 
prekyba ir juru (mariu) laisve 
turi 'būti užtikrinta visiems.

4— Užtiikrin t i k iek vienam 
saugumą ir laisve nuo baimes 
ir skurdo.

Sausio [Jan.] 2-tra diena 
1942 m., 26 Susivienyjusios 
Tautos pasirasze pareiszkima 
priimdamos Atlanto Czarterio 
tikslus1 ir instatymus paliekant 
kelia atdara kitoms tautoms— 
“kurios dabar duoda arba ga
lėta duoti medžiagines para
mos ir paspirties kovoje del 
pergales laimėjimo priesz Hit- 
lerizma.” Dvi kitos tautos — 
Meksika ir Filipinai pasirasze 
pareiszkima Birželio [June] 
14-ta diena 1942 mete.

Vasario [Feb.] 23 d. 1942 m., 
Didžioji Britanija ir Suv. Vals
tijos pasirasze savitarpines pa- 
ezallpos sutarti, kuri atnaujino 
“Lend-Lease” paszialpa Di
džiajai Britanijai, ir kuri pa- 
reiszke, jog Didžioji Britanija 
pristatys Amerikai tokios abi- 
pusines pagelbos kokios ji gali 
teikti. Kad nors dabar per 
anksti permatyti arba iszaisz- 
kinti tikrai ir slmulkmeniszkai 
sanlygais, sutartis pabrėžė ne
kurtuos dalykus, kuine turi bū
ti užlaikyti kaip savitarpiniai 
ekonominiai santikiai tarp 
Didžios Britanijos ir SuV Val
stijų ir pagerinimas pasaulio 
ekonomines pažangos. Tam tik
slui Suv. Valstijos ir Didžioji 
Britanija bendrai veiks ir kitos 
szalys kurios panasziai tiki ga
lės prisidėt paplatint tinkamais 
tarptautiniais ir naminiais žy
giais isadirbyste, padalinama 
ir vartojimą reikmenų; isznai- 

; kinti visus darymo skirtumo 

pavidalus tarptautiniai pirkly-' 
boj; lygiomis teisėmis vesti pa
sauline prekyba.

Szi sutartis tapo .pavyzdi® 
kitiems paktamsl tarpe Suv. 
Valstijų ir Chinijos Birželio 2 
d.; Suv. Valstijų ir Rusijos Bir
želio 10 d.; tarpe Suv. Valstijų 
ir septynių isztremtu Vąldžiu: 
Lenkijos, Czekosilovakijos, Bel
gijos, Holandijos, Norvegijos 
ir Jugoslavijos, Liepos [July] 
menesio 1942 m. Visos sutartys 
reikalavo, kad pokarinis pa
saulis x“ugdytu savitarpinius 
paezedinimo santikius. ’ ’

Savo raporte Kongresui apie 
“Lend-Lease” dalyką Birželio 
[June] 15-ta diena prezidentas 
Roosieveltas nurodė, kad “vie
ningu veikimu dabar mes gali
me apsaugoti laisve ir sugra
žinti taika tarpe musu žmonių. 
Vieningu veikimu vėliau, mes 
invykdins'ime pergale kuria 
pasiryžę laimėti. Abelnas su
pratimas Suv. Tautu nežus szio 
baisaus karo kovo laukuose. 
Jis bus pagrindas visuotino pa
saulinio susilprafimo kuris ap
saugos žmonijai taika ir lais
ve.”

Atlanto Czarterio arba Laisz- 
kas Suteikimo Teisiu siekimas 
yra pasaulinis. Jis lieczia Indi
ja ir Chinija ir Rusija ir Bur
ma ir Afrika ir Europa ir visas 
Amerika®. Atlanto Czarteris 
gauna savo viarda nuo fak
to, kad pasiraszytas jurose
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No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50e

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu................ 20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu.......... 35c

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

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ...........................................15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Gaižia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ............................... 15c

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu .......................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ...............................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
.Vargutis ir Skuputis. 60 pus. . .15c 

dariose) ir ne dėlto, kad lie- 
czia tautas prie Atlanto, kaip 
daug žmonių tiki.

Suv. Tautos privalo susivie
nyjusios laikytis. Jeigu Suv. 
Tautos nebus vieningos, mes 
negalėsime pilnai suprasti in
statymus del kuriu mes kovo
jame. Planavimas Aszies pa
remta ant instatymu“Suskal- 
dyk ir Valdyk,” kontra-planai 
Sulv. Tautu yra. “Vienykitės ir 
Laimekit. ’ ’

Laibai svarbu sziuom laiku 
pakartoti vėl ir vėl, kad mes 
turime būti vieningi laimėti szi 
karą.

Mes turime būti vieningi lai
mėti taika!

Sau viena, nei viena tauta 
negaili užtikrinti naudas Atlan
to Czarterio instatymu. Ben
drai, Suv. Tautos gali užtikrin
ti pergales vaisiu visoms sza- 
lirns ir visiems žmonėms.
Office of War Inf., Wash. D.C.

Jonas Stanaitis, isz St. Louis, 
Mo., raszo: — Prisiuncziu ta- 
mistoms užmokesti už laikrasz- 
ti “Saule” ant viso meto ir 
siunt inekite man laikraszti 
kaip siuntinejote, .'kuris man la
bai patinka skaityti ir vėlinu 
tamistoms iszleidineti kuoil- 
giause. Turiu ir tai primyt, 
kad asz skaitau “Saule” jau 38 
metus ir busiu jus skaitytojom 
be paliovos.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

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

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

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

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pašakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .................................20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

......................15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu.......................15c

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ...............................15c

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

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

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

No. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus... .25c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klastoris. 40 
puslapiu .......................................15c

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

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

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

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu...................25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .................  10c

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode! 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaua 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu..... .25c

No. 166 Tr-ys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargsso; 
Geras Medėjus...............................15c

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

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

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

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

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

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna<




