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Isz Amerikos
MAISTO BUVO 
UŽTEKTINAI

Bet Motere Su Vaikais 
Kente Bada

Detroit, Mich. — Norints 
Kerkyra Zahintos, Grekas, tu
rėjo restauracija, kurioje rado
si užtektinai visokio maisto del 
kitu bet jo pati su vaikais ken
tėjo bada, neturėdami ka val
gyt per ketures dienas. Vyras 
nedave savo szeimynai nieko, 
taip buvo skupus. Ant galo kai- 
jmynai pranesze apie tai palici- 
jai kuri nelaba vyra aresztavo- 
jo o sudžia privertė ji kad ge
riau pasielginetu su savo szei- 
myna ir pristatyt valgio del vi- 
pu kiek tik reikia. <

Nors Turi 10 Metu Bet
Da Neturi Dantų

Lancaster, Ky. — Norints jis 
beturi ne vieno danties burnoje 
5r daktarai sako jog niekados 
ju neturės, deszimts metu Char
les Cliffton gali kramtyti stei- 
ka ir visokį maista da geriau 
ne kaip žmogus kuris turi visus 
(dantis. Jo broliukas, 13 metu, ir 
giminaitis, 16 metu, taipgi nie
kados neturėjo dantų bet valgo 
Viską kas tik papuola jiems in 
J) urna.

Aresztavotas Kupczys- 
toje Balto Tavoro

T _________

Reading, Pa. — Mikas Fis- 
chetti, 40 metu Italijonas, li
kos pastatytas po $15,000 kau
cijos už užsiiminejima baltojo 
iavoro kupczysta, tai yra, pri
kalbindavo merginas ir mote- 
res in paleistuviu urvas. Buvo 
jis vienas isz daugelio kurie 
priguli prie tosios szetoniszkos 
bandos, kuriu dabar valdžia 
jeszko idant uždaryti kalėjime.

Toji banda prisiuntinejo mer
ginas isz pietiniu valstijų, isz 
•Pennsylvanijos ir kitu valstijų 
ir pardavinėjo jas in keksziu 
urvas isz kur jos negalėjo isz- 
Eigauti ar pabėgt. — Geriau 
kad tokius rakalius pakartu 
(ant sausos szakos.
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ISZGAMA SŪNŪS

Pavogė Pinigus Surink 
tus Del Namo;Tevas Isz 
Rupesties Nusitrucino

Duluth, Minn. — Vincas Ba- 
zelka, 60 metu, per daugeli me
tu rūpinosi ir czedino kožna 
skatikėli idant nusipirkti sau 
stubele kad vaikams taipgi bu
tu lengviau gyventi po jo mir- 
cziai ir kad jie nekenstu toki 
varga kaip jis turėjo, pribuvęs 
in Amerika.

Bazelka susiczedino 800 do
leriu kuriuos ketino užmokėti 
už narna kaipo paskutine užmo
kesti o kuriuos saugojo kaip 
savo aki bet didžiausia jo klai
da buvo kad tuos pinigus laike 
namie.

Nakties laike, kada visa szei- 
myna gulėjo, pabudo Bazelka 
rodos prijausdamas ka tokio 
pikto ir in laika pamate kaip 
jo 20 metu sūnelis, kuris jau ne 
karta buvo pakliuvęs in palici- 
jos rankas, lipo per langa. No
rints ji szauke bet sūnūs iszszo- 
ko per langa ir jau daugiau ne
pasirodė.

Tėvas nuėjo pažiūrėt po szie 
nikų, kur turėjo pade j as pini
gus ant užmokesczio už narna 
bet pinigu paprastoje vietoje 
jau nebuvo. Vargszas nusidavė 
pas palicija kur su verksmu ap 
sake kas atsitiko ir melde kad 
surastu jo sunu su pinigais. Pa
licija sunaus nesurado. Tėvas 
parejas namo iszgere truciznos 
ir kaip rodos nepasveiks.

Kada jo penkiolikos metu 
dukrele nesulauke tėvo nuli
pant žemyn, nuėjo pažiūrėt kas 
jam atsitiko, surado ji ant vir- 
szaus mirsztanti. Tuoj aus pa- 
szauke ambulansa ir nuveže 
nelaiminga tęva in ligonbute 
kur kovoja su mirczia.

Nuėjo Ant Draugo Lai
dotuvių, Pats Mirė
Carson, Pa. — Isz didelio su

sigraudinimo kad jo draugas, 
Edwardas Moyers, mire ir jo 
laidotuves buvo priežastim 
staigios mirties Szimo Haskins, 
52 metu amžiaus. Kada kunigas 
atėjo in narna ir laike maldų 
prie velionio, Szimas staigai 
atsistojo nuo krėslo ir sukrito 
ant grindų. Daktarai nutarė 
kad jis mirė nuo szirdies ligos 
isz didelio susigraudinimo.

AMERIKONAI PA
ĖMĖ KĖLĖS SALAS

Laivas Paskandytas
Washington, D. C. — Val

džia pranesza buk Amerikonai 
supliekė skaudžiai Japonus ir 
paėmė kėlės Sclomoniszkas sa
las ir dabar iszczystina likusius 
Japonus kurie pabėgo in gilu
ma pustynes. Vienas isz Japo- 
niszku kariszku laivu likos pa 
skandytas. Daugelis Japonisz- 
ku eroplanu likos suszaudyti.

Kinai Adgavo Du
Svarbius Miestus

Chungking, Kinai — Kinai 
smarkiai užklupo ant Japonu 
atimdami du miestus prie ge
ležinkelio kaip Shangjao ir 
Kweiki, užmuszdami daug sa
vo nevidonu. Prie Winchow 
Kinczikai iszvare Japonus isz 
tosios apielinkes su didėlėms 
bledems.

Pasikelelei Užmusze 9
Angliszkus Virszi- 

ninkus
Nagpur, Indija — Indiszki 

pasikelelei užklupo ant polici
jos stoties Ashti, sumusze ant 
smert du palicijantus ir sudegi
no ju lavonus. Kaimelyje Glu
mus, nužudė keturis valdiszkus 
virszininkus ir j u lavonus su
degino. Maisztininkai prižadė
jo dovanoti jiems gyvastis jei
gu pristotu prie j u bet tieji at
sisakė ir likos nužudyti.

New York — Fordham Uni
versiteto instrumentai parode 
buk ant Aleutian Salų davėsi 
jaustis smarkus drebėjimai že
mes, kuris badai padare daug 
bledes bet isz ten da neaplaiky- 
ta užtikrinaneziu žinių.

RUSIA 
BOMBARDAVO

VARSZAVA

Ir Kitus Miestus
London — Rusiszki eropla- 

nai bombardavo Varszava ku
riame kilo 14 dideliu ugniu ir 
19 baisiu eksplozijų po visa 
miestą. Tieji eroplanai atlėkė 
net 1,200 myliu, kurie taipgi 
bombardavo geležkelio stotis 
Vilniuje ir Estonijoj ir sunaiki 
no Vokiszkas amunicijos stotis 
bet ne vienas Rusiszkas eropla- 
nas nebuvo suszaudytas, visi 
sugryžo pasekmingai in savo 
-vietas. Vokiecziai prisipažino 
kad aplaike dideles bledes 
Varszavoj ir Poznaniuje. Dan- 
zigas, Karaliauczius ir Tilže 
taipgi baisei nukentejo nuo tu
ju bombardavimu.

Musziai Francijoj Buvo 
Kosmarkiausi

London — Da viskas nedaži- 
nota apie muszi Francijoj kur 
Anglikai, Amerikonai ir Kana- 
diecziai užklupo ant pamarinio 
Francuziszko miesto Dieppe, 
bet tiek dažinota kad 276 Vo- 
kiszki eroplanai likos suszau
dyti o Vokiecziai, matydami 
pavoju, prisiuntė eroplanus iSz 
Francijos, Belgijos ir-Holandi- 
jos in pagialba. Kruvini mu
sziai atsibuvo ant ulycziu. Ali- 
jentai turėjo 500 eroplanu ku
rie bombardavo žymesnes vie
tas ir geležkelius Amiense.

Visa Vokietija nusistebėjo 
narsumu alijentu kurie netikė
tai užklupo ant Dieppe, ir szia- 
dien galima girdėt po visa Vo 
kietija dideli neužganadinima 
ir jie prijauezia kad tai tik isz- 
bandymas alijentu parodantis 
kas gali atsitikti su Vokiecziais 
ateityje.

Havana, Kuba — Valdžia su
laikė visa emigracija isz Eu
ropos kad užbėgti pribuvimui 
sznipu.

Brazilija Iszszau- 
ke Kare Priesz 
Vokietij a Ir Italij a

Uruguayas Taiposgi Kariaus 
Priesz Juos; Vokiecziai Tik 100 
Myliu Nuo Stalingrado; Daug 

Užmuszta Ir Sužeista
____ +

Washington, D. C. — Valdžia 
ketina traukti in kariuomene 
vyrukus 18 ir 19 metu amžiaus, 
ant tarnystes nes senesni vyru
kai jau likos patraukti.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas apreiszke 
kad Wendell Wilkie keliaus ne 
tik in Europa bet ir in Kinus ir 
Rusija ant pasikalbėjimo apie 
kare.

London — Anglija suėmė 14 
Daniszku žuvininkiszku laivu 
nes Denmarkas yra po Vokie
cziu valdžia.

London — Trys Szvediszki 
laivai, prikrauti su javais del 
Greku iszplauke isz Kanados 
suszelpti tenaitinius gyvento
jus.

London — Trys Vokiszki vir- 
szininkai likos užmuszti nelai
mėje su eroplanu laike pagedi
mo motoro.

Hankow. Daugiau kaip 2,000 
Japoniszku kareiviu likos už
muszti kada Amerikoniszka 
bomba pataikė in kazarmes 
Hankow, Amerikonai taipgi 
paskandino kelis laivus.

London — Anglija paskandi
no Japoniszka submarina ant 
Mediteraniszku mariu ir viena 
prie Norvegijos pakraszczio.

Laukia Prisiartinancziu Japonu

VYRUI TAIP DESZRUTES NUBODO 
KAD SUBARĖ PACZIA, KURI

JI APLEIDO SU VAIKAIS

Dunkirk, N. Y. — Jonas No-! 
Avacki, ate j as in palicijos stoti, 
ėu aszaromis melde kad sujesz- 
kotu jo mylima pacziule kuri ji 
apleido už tai kad jis ja iszba- 
re už nuolatini gaminimą “hot
dogs” deszrukiu, kožna diena 
ir del kožno valgio. Jonas aisz- 
Jrino palicijai: “Paredinejau ja

pats sau pasidaryt pusryczius, 
mazgojau torielkas ir grindis 
ir dirbau visokį namini darba 
kad jai palengvint o viską ka 
tik man pagamindavo ant piet 
ir vakarienes tai buvo tik desz- 
rutes “hot dogs.” Bet tegul ir 
taip buna, valgysiu “hot dogs” 
lyg smert kad tik mano paežiu-

Visokiais parodais, turėjo ji 35 
pzlebes .ir du puikius kailinius, 
pavėlinau jai miegoti ilgai ir 
Jkiek tik ji norėjo, asz turėjau

le sugryžtu adgal pas mane. — 
Ar-gi ne lepsze vyras? Gerai 
moterele padare kad toki kel
mą apleido.

Kur ten Naujoj Gvinoje, Australiszki ir Amerikoniszki kareiviai laukia prisiartinan
cziu Japonu kuriuos pasveikins su szitoms armotoms. Szitie vyrukai laukia nekantriai ant 
nevidonu kad galėtu juos pasveikint o ypatingai Japoniszkus lekioto jus kurie tankiai už- 
klupineja ant salų kur sziadien musu kareiviai randasi.

MOSKVA — Vokiecziai artinasi prie Sta
lingrado kiek tik turi pajiegu, norints panesze 
dideles bledes. Rusai negali atspirt Vokiecziu 
užklupimus paneszdami taipgi dideles bledes. 
Prie upes Don Vokiecziai panaudojo daug tan
ku ir dideles armotas prie Katelnikovsko. Ka- 
riszkas raportas danesza buk 8,000 Italiszku ka
reiviu likos užmuszta prie Kletskaįos, kurie gei
de persigauti per upe Don kur Vokiecziai nete
ko 14 dideliu tanku ir 347 eroplanus ir daug ma- 
szininiu karabinu. Maskoliai neteko 194 eropla
nu. Maskoliai naršei ginasi priesz Vokiszkus už
klupimus nors netenka daug kareiviu bet nepri
leidžia Vokiecziams insigauti in giluma Kauka
zo. In Rusija atplaukė daug kareiviu isz Angli
jos in pagialba atveždami daug ginklu. Laivai 
atplaukė pasekmingai be jokio pavojaus ir ma
noma kad Rusija užklups ant Vokiecziu isz kito 
frunto.

Brazilija ir Urugva iszdave kare Vokieti
jai ir Italijai, aresztavodami daug Vokiszku gy
ventoju savo sklypuose, sudrutineja savo flota 
ir traukia vyrus in kariuomene. Badai ir kiti pie-
tines Amerikos sklypai iszduos kare Vokie
cziams ir Italams.

Prie Aleutian Salų Amerikonai paskandino 
kelis Japoniszkus laivus su kareiviais o kiti lai
vai pabėgo matydami pavoju.

SKERDYNE VOKIECZIU PRIPILDĖ
UPES KRAUJU; TUKSTANCZIAI 

VOKIECZIU UŽMUSZTA

Mcskva — Kada Vokiecziai 
bandė persigauti per upe Don, j 
likos užklupti per Maskolius. 
taip staigai kad Vokiecziai ne-j 
turėjo laiko pabėgti. Upe Don; 
net paraudonavo Vokiecziu 
krauju. Tukstancziai Vokie
cziu, Italu ir Bulgaru likos su
trinti per sunkius Rusiszkus 
tankus. Musziai atsibuvo su 
bagnietais prie Kletskajo o ma- 
szininei karabinai iszgulde 
tukstancziu Vokiecziu. Žodžiu,

net žeme drebėjo nuo dideliu 
armotu kokias Maskoliai nau
dojo ant Vokiecziu. Pulkai po 
pulko dingo musziuose aplin
kinėje Stalingrado. Per ketures 
dienas tuju musziu Vokiecziai 
siuntinėjo viena pulką paskui 
kita in kares lauka, paaukau
dami kareiviu be jokios miela- 
szirdystes. Vokiecziai pradėjo 
silpnėti musziuose prie Stalin
grado ir traukėsi in užpakali.
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Kas Girdėt
Vyrai mirszta del 

‘ ‘ Laisves! ’ ’— mažiau- 
TfįL. se ka mes galime czio- 

«“■ nais padaryti namie 
del ju, tai yra per pirkim® 
Amerikos Kares Bonu ir Mar
kiu DABAR!

ant syk. s
O gal vyras prijautė garnio 

szposa ir atėmė sau gyvasti isz 
rupesties kad turės iszmaityt 
didesne szeimyha ne kaip tikė
josi. Nežine... Visos mergaites 
yra. gyvos ir sveikos. Valdžiai 
paskyrė motinai pensija ant' 
užauginimo kūdikiu nes vyras 
buvo kareiviu.

Ne viena tauta ant svieto ne
pildo Dievo prisakyma “Ne- 
užmuszk.” Žmones eina in 
bažnyczias, meldžiasi ir nevos 
įšildo Dievo prisakymus o bet 
nžmuszineja savo artimus viso
kiais ginklais ir gana.

Budistai panasziai daro bot 
Budas neužmusz visztos, avies 
a-r karves del maisto nes pas
kutinis Budas (dievaitis) ku
ris gyveno ant svieto 2,600 me
tu adgal, paliko tikėjimą in ku
ri sziadien tiki didesne dalis 
gyventoju — milijonai žmonių 
sziadien tiki in Buda, 'kuris mo
kino:

Žmpgus yra užgimęs kentėti 
yarga, gyventi nėra linksmu
mas, mirtis yra puikiauses da
lykas. Bet mirti negali, jeigu ne 
esi tinkamas. Jeigu esi negeras 
(piktas) turi mirti bet tavo du
slia pareina ne in žmogų tiktai 
in krokodiliu, žalti, medi, arg- 
li arba vora. Kuo dideniu neti
kėliu esi, tuo žemiau nueini. 
Bet jeigu esi geras tai ir po 
mircziai busi geresnis o būda
ma® geresniu busi daugiau už- 
ganadintu ir laimingesnių. Vie
natine laime ir pakaju rasi tik 
tai mirtyje todėl mirtis yra pa- 
naszi in gestanczia žvake ir vis
kas užsibaigia.”

Žymi rasztininke, Edna Pear
son, ant susirinkimo rasztinin- 
ku kliulbo, St. Louis, Mo., kal
bėjo apie geruma moterių. Tarp 
kit-ko ji kalbėjo: “Nemanyki
te kad vedusi motere turėtu tie 
sa prie vieno cento jeigu ant jo 
neužsitarnavo. O ne ! Ji privalo 
gauti kožna centą nuo savo vy 
ro o privalo būti verta deszimts 

I kartu daugiau ne kaip nuo vy
ro aplaiko... Ji niekados nepri
valo imti ne centą nuo jo, pa
kol ji neprivers padekavoti 
Dievui tris kartus ant dienos 
kad gavo gera paezia. ’ ’

Szviesa Tamsiame Pasaulyje

DARBAS TARPTAUTINIO RAUD. KRYŽIAUS 
KOMITETO PASIŽYMI DRĄSUMU IR PASI- 

SZVENTIMU—SU PASITIKĖJIMU VISU 
KARIAUJANCZIU, YRA SZIADIEN 

STIPRI PASAULIO JĖGA

Sii* keliais iszskyrimais, ka
da karas prasideda, sutartys 
tarp kariaujaneziu yra panai
kintos. Viena iszimtis yra Ge- 
nevos Sutartis, pagal kuria vi
su tautu Raudonojo Kryžiaus 
draugystei veikia. Yra tiesa 
kad karo metu Raudonasis

Senovės laikuose žmones sta
tydavo namus ir didelius ma
rus idant užsilaikytu ant amžių 
ir atmintu ju galybe. Todėl 
sziadien Europoje randasi mu
rai kurie jau turi po keliolika 
szimtu metu ir kelis tukstan- 
czius metu senumo. Bet laikai 
persimainė, sziadien jau niekas 
nestato milžiniszku mūra, ku
rie užsiliktu ant keliu szimtu 
metu o ypatingai czionais Ame
rikoj. Kodėl statyt ilga-amžius 
murus jeigu sziadieninei mu
rai, pastatyti isz plieno ir ci- 
mento negali ilgiaus stovėti 
kaip 50 metu ar daugiau? Tas 
reiszkia kad kožna gentkarte 
statys namus pagal savo nuo
mone ir iszgale.

Dabartinei vyrai, jeigu 
skundžiasi ant vien-lygylbes ve
dusiam© gyvenime, tai yra ne
teisingi. Kitados jeigu vyras 
paimdavo juod-plauke tai turė
jo juod-plauke paezia per visa 
jos gyvenimą, lyg žilu plauku. 
Jeigu apsipaeziuodavo su rud- 
pl’.auke, tai per visa gy venimą 
turėjo žiūrėti ant jos ugniniu 
plaukucziu kad ir ju neapkentė. 
Jeigu paeziule buvo riebi kaip 
statine, tai turėjo prie jos pri
prasti arba jeigu paėmė kuda, 
tai turėjo vilti susilaukti jos 
sunkenybes. O sziadien — szia
dien szvies-plauke, rytoj juod- 
lauke, užporyt ruda-plauke ir 
t.t. Motere, būdama kaip stati- 
įne, įgali in trumpa laika persi- 
jnainyt ant laibos moterėles — 
isz užpakalio kaip lenta, isz 
jpryszakio mikli kaip kirmėlai
te. Sziadien ji turi ilgas kasas 
« rytoj plaukai nukirpti kaip 
yaiko. Da to negana. Dabar kir- 
pi'kai plauku iszmislino peru
kas visokiu spalvų kurias gali
ma naudoti su szlebems kokios 
jos nebūta — raudonos, žalios, 
geltonos ir t.t.

Del kariuomenes susidedan- 
czios isz keturiu milijonu ka
reiviu, reikalinga yra apie 28 
tukstan'cziai daktaru kurie yra 
szau'kiami per valdžia aut tar
nystes. Pennsylvania lyg sziai 
dienai jau paaukavo daugiau 
kaip 1,700 daktaru ant tarnys
tes bet lyg 19-43 metui da 'bus 
3,000 szaukiami in tarnysta. 
Daktaru ir dažiuzietoju ligoniu 
yra trumpa kariuomeneje bet 
ir ligonbutese sziadien trumpa 
daktaru. \

Glenshire, Anglijoj, in du 
menesius po nusižudymui jos 
yyro, Mrs. Adela Boyer pagim
dė trynukus —; tris mergaitės

Amerikoj yra proga dasidir- 
bimo turto visiems kurie netin
gi dirbti ir czedinti.

Paimkime ant pavyzdies jau
na žmogų kuris užsiiminėjo 
mazgojimu langu Detroite, 
Mieli., susirinko sau turteli 
vertes 25 tukstaneziu doleriu, 
aplankydamas po deszimts cen
tu už viena langa o tuju langu 
numazgojo lyg sziam laikui su- 
virszum milijoną.

Tokia tai istorija Lenko Sta 
nislovo Zdanovicz, kuris dvi- 
deszimts metu adgal pribuvo 
in Amerika, kaipo grinorius, 
neturėdamas tėvo ne motinos, 
jeszkoti giliuko', būdamas be 
cento.

Draugai jam pasakė kad jei
gu kas geidžia turėti pasiseki
mą czionais Amerikoj, turi sun
kei dirbti o Stasys •netingėjo 
dirbt todėl ir surinko turteli. 
Czedydamas kožna centeli, su
rinko savo pirmutini szimteli 
doleriu ir nuo tos dienos jau 
buvo lengviau surinkti kitus 
szimtelius. Mazgodavo jis nuo 
25 lyg szimto langu ant dienos 
— po deszimtuka už viena. 
Yra jis vienas isz geriausiu 
mazgotoju langu visam, mieste 
ir kožnas jam laibai užsitiki. 
Sziadien Stasys yna turtingu 
žmogum bet nepaliauja mazgo
ti langus nors sziadien turi ke
liolika pagialbinin'ku prie sa
ves.

Stasys isz savo gyvenimo pa
sakoja buk per tuos langus ma
te daug visokiu “krutamujii 
paveikslu.” Mate jis visokiu 
atsitikimu isz žmonių gyveni
mo, nesutikimo tarp poru, ban- 
kieriu biznius, meilingus atsi
tikimus ir t.t., o kad užtylėjo 
ir laike liežuvi už dantų, todėl 
aplankydavo daug' darbo.
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Neimsi Vardo
Vieszpaties Dievo da užikeike>

Dovanai

ore garbina
žmones?

dinm iszdalinimui tarpe belais
viu yra daroma isz Raud. Kry
žiaus sandeliu 'laikomi Genevoj 
tam tikslui.

Kiekvienas karas praplatina 
darbu Tarptautinio KomLeto. 
Prie pirmųjų pareigu — prižiū
rėjimas serganeziu ir karo, su-

Kryžius pasireiszikia kaipo* pa- žeistųjų — atsirado reikalas su- 
saulio jėga.

Raudonasis Kryžius sziadien 
pareiszkia žmonijos auksz- 
cziausius tobulumus. Kur tik 
yra reikalas, kur tik yra nelai
me, kur tik nelaimingi szaukia- 
si pagelbos Raud. Kryžius vei
kia su pasižyrimu ir pasiszven- 
timu. Didžiojo karo nelaimėje 
jo ženklas szvieczia tamsiame 
pasaulyje, gerbiamas prieszo ir 
draugo. Sergantieji ir sužeistie
ji žilio jo mielaszirdyste, ba
daujanti ir suskurdę pažysta jo 
priežiūra. Kaip visu didžiųjų 
dalyku, taip ir Raudonojo Kry
žiaus pagrindine mintis yra ku
kli. Gelbėti serganezius ir su
žeistus karo metu, nežiūrint ko
kia mandiera jie dėvi, kokia 
vėliava jie nesza. Nei tautiniai, 
nei tikejimiszki nei draugiszui 
nesusipratimai ineina in szia 
didele kova priesz žmonijos 
kentejima.

Tarptautinis Raudonojo Kry
žiaus Komitetas Genevoj, palai
ko pasaulyje pasitikėjimą in 
Raudonąjį Kryžių, kuris buvo 
insteigtas 1864m. Po vadovys
te jo nariu, visi Szveicarai, 
Raudonojo Kryžiaus darbas 
vykdomas 'beszaliszkai. Jie pri
žiūri kad valdžios prisilaikytu 
Raud. Kryžiaus sutareziu. Jie 
perduoda susineszimus tarp ka
riaujaneziu szaliu • tautiniu 
Raud. Kryžiaus draugyseziu. 
Jie gauna ir perduoda, val
džioms sanraszas 'karo belais
viu ir ukesu sulaikytu.

Tarptautinio Komiteto dele
gatai lanko stovyklas kur be
laisviai ir ukesai laikomi. Jie 
peržiūri dalykus ir kalba priv'a- 
cziai su belaisviais. Jie priima 
skundus ir bando isztaišyti ne
susipratimus ir pakeisti sanTy- 
gas taktingais pasiulijimais 
vadovybei. Kada reikia Tarp
tautinis Komitetas duoda ure- 
diszkus paženklinimus val
džioms.

Rugsėjo men., 1939 m. Komi
tetas, kaip ir kitose karėse, pri
ėmė darba atgaivinti centralc 
agentūra apsimainymui žinių 
apie karo belaisvius. Sziadiena 
su sztabu Genevoj sži agentlira' 
turi vir'sz ‘20 skyrių invairiosc 
Sžveicarijos kareiviu ūžėi^oHe, 
su 'szimtais darbininku, tuks- 
t'anėžiais savanoriu, tukstan- 
cziais laiszku ir pakeliu kas 
diena ir milijonus belaisviu 
vardu siiraszuose. '

Sutvarkymas pakeliu su mai
stu, drabužiais, knygoms ir ki
tokiais dalykais* viso pasaulio 
belaisviams yra milžiniszkas 
dabbas. Tam tikslui, ’plati jl'ei'- 
ga'benimo organizacija buvo iii- 
štėigta. Raud. Kryžiaus prėky- 
Liniai laivai plaukia tarpe Liz- 
bono.ir Viduržemiu Juru uostu. 
Daugiau negu 6,000 prekybiniu 
vagonu iszvažiavo isz Genevbs, 
veždami daugiau negu 12,000 
pakeliu. Pakeliai adresuoti ži
nomiems belaisviams, giminiu 
arba draugu, yra tuoj pristaty
ti ir regulari iszsiuntimai ben-

daryti centrine informacijos 
agentūra del karo belaisviu, 
maino sužeistuosius kareivius, 
siunezia in beszaliszkas valsty
bes karo belaisvius, kurie rei
kalauja. pagelbos kitokio oro 
vietose, duoda žinias apie pra- 
sza'lintus isz karo zonų žmonis, 
jie jeszko tu, kurie pasimeta 
masių judėjimu karo metu, isz- 
dalina maista, drabužius ir me- 
dikalius reikmenis žmoniems 
ir t.t.

Idant atsiekti savo placziau- 
sia naudingumą karo metu, 
Raud. Kryžius turi būti akty
vus ir taikos laiku. Invykdinti 
szi siekini, pagal Amerikos pa
tarimu, Lyga Raudonojo Kry
žiaus draugyseziu buvo insteig- 
ta pabaigoje pasaulinio karo. 
Du tikslai pamatavo szi spren • 
dima: pagerinimas vieszos svei
katos ir insteigimas pasekmin
gos paszalpos nelaimėse.

Per Lyga, kuri veikia atski
rai nuo Tarptautinio Komiteto, 
tautines Raud. Kryžiaus drau
gystes pasimaino žiniomis ku
rios lieczia veidi’ma ir bendra
darbiauja invairiuose tarptau
tiniuose užmanymuose kurie 
nepadengti Tarptautinio Komi
teto.

Raud. Kryžius sujungė visas 
szalis. Sziadiena jis yra ryszys 
tarp iszskirtu tautu. Kiekvie
nas in vertina jo svarbius daly* 
kus. Valdžios pripažysta jo sie
kinius; jos bando prisilaikyti 
ne tik sutarties žodžiais bet 
dvasia; ir ju pasitikėjimas in 
Tarptautini Komitetą yra pri
pažinimas pasekmingo darbo.

Sziose teisybėse gludi dide
le viltis'ateityje. Žodžiuose Dr. 
Max Huber, Prezidentas Tarp
tautinio Komiteto, — “Netik 
savo žmoniszkam sviete instei
gimas Raud. Kryžiaus buvo pa
minėtinas gadynes invykis. Jis 
pakreipė tarptautine teise in 
vagas, kurios galutinai prives 
prie galutino panaikinimo Ka
ro. Pastangos sužmonyti kare 
yra to kelio pirmas atsieki- 
mas.” '

— Ratai padirbti isz popie- 
ros yra. drutesni už geležinius.

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon- 
dus ir Markes.

Naujos

teisybes ir jau

Mikaldos Karalienes 
:: Pranaszystes :: 

—°—
Yra tai stebėtina kny

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

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

Tegul bus Dievas pagarbin
tas, szlovintas visados ir visur 
nes yra szventas ir pilnas dan
gus ir žeme garbes Jo!

Pilna privalo but žeme gar
bes Dievo bet kur tau, taip ne 
yra. Paukszteliai
Vieszpati Dievą o 
Žirnines, kuriems Sutverto jas’ 
suteikė iszminti ir protą, ne tik 
kad užmirszta garbinti Dieva 
bet da szimteriopai iszniekina 
Jo varda! Juk kožnas nusidėji
mas yra iszniekinancziu vardo 
Vieszpaties; kas-gi dabar suro- 
kuotu visus keiksmus ir viso
kius bliuznijimus koki sziadien 
isz žmonių lupu iszeina!

O ka galima dabar ant tu sa
kyti kurie pliovoja ant paties 
Dievo arba szventuju Dievo, 
keikdami vieni kitus sziais žo
džiais: kad skradžiais nueitu
mei, kad dangiszkos szviesybės 
neregėtum, kad perkūnas už- 
musztu ir t.t.

Tegul Dievas kožna saugoja 
nuo tekio keiksmo! O kartais 
Dievas ir iszklauso tokiu piktu 
pliovoniu. Ir taip:

494 metuose, vienas Aryonas 
pradėjo baisiai priesz Dieva 
pliovot taip, jog net žmones 
girdėdami nutirpo ir pradėjo 
nuo jb trauktis. Tuojaus- da- 
lypstejo ji Dievo bausme — 
padūko, pradėjo pats save dan
timis kandžiot ir huną savo loc- 
nais nagais draskyt; ant galo 
staugdamas nelaba savo duszia 
iszspaude. (Baronins his, anni 
494 n. 54)

Viena motina turėjo vienati
ni sunu o kuri labai mylėjo. Ka
da tas viena karta labai verke, 
motina negalėdama nužadint, 
baisiai užkeikė: “kad tu pra
smegtum! kad tu numirtum!” 
Vos tuos žodžius nelaiminga 
motina isztare, vaikeli pradėjo 
trankyt ir in tris valandas jis 
ant motinos ranku numirė. Ne
laiminga motina! Palaidojo 
vienturį vaikeli ir daugiaus 
Dievas kūdikiu jiems nedave. 
Nuo to laiko negalėjo to u'ž- 
mirsztie o kada jai kas apie kū
diki primindavo, verkdavo ji 
kalbėdama: “ O! nelaiminga 
asz motina, kad užkeikiau!”

Ar-gi negali būti skaudu ku
rie taip baisiai keikia! Sztai da 
vienas atsitikimas.

Buvo vienas kareivis kuris 
buvo papratęs tankiai keikt ir 
kas žodis keikėsi ant Dievo ir 
visokiom pliovonem Ji rūstino. 
Nuėjo ant galo in iszpažinti ir 
pržfeze kunigo kad jam duotu 
kokia nors rodą idant galėtu 
nuo to bjauraus papratimo at- 
prast.

Iszpažintojas ant to tarė:
— Kiek kartu užkeiksi, atsi

klaupk ir tark tuos žodžius: 
“Vieszpatie! atleisk man,” pa-^ 
Imcziuok žeme o atprasi nuo to ’ 
negero papratimo.

Kareivis padekavojo kunigui 
už rodą ir ta visados pildė ir 
jau buvo nuo keiksfno atpratęs.

Viena karta radosi tas karei
vis ant kares ir laike dideles 
musztynes jo szaudykle neisz- 
szove, užkeikė nemielaszirdin-- 
,gai bet pagal savo papratima 
puolė ant keliu ir žeme pabu- 
cziavo perpraszydamas Viesz
pati.

Kas tada darosi? Toje valan
doje, kada, pasilenke žeme pa- 
bueziuot, per jo galva praszvil-

pe kulka kuri butu tikrai ji pa
taikius ir ant vietos užmuszus.

O del ko ji Dievas ta syk, ka- 
, nuo smerties isz- 

gialbejo ? O tai del to, kad duo
ti jam pažint, jog paprova ir 
nusižeminimas yra Dievui mie
la. Per tai iszpažines kareivis 
Dievo mielaszirdyste, daugiaus 
jau nekeike.

Panasziai ir mus Vieszpats 
Dievas sergėtu nuo nelaimiu, 
vargu ir visokiu bedu, atitolin
tu ta kulka, kuri ne tik kad isz- 
pleszia nuo mus tuolaikini gy
venimą bet dora ir amžina!

1 Skaitome knygoje Ezechi- 
liaus pranaszo:

“Karalius Sedecyumas susi
vienijo su Nebucliodonozorum, 
karalium Babelionijos ir prislė
gė žodi dalai&yt; paskui vienok 
žodi'sulaužė. Už tai ji Dievas 
nukorojo nes ne tik kad nuo 
karaliszko sosto numėtė bet da 
ir akis iszlupo ir in kalini inme- 
te kur vargingai gyvenimą pa
baigė. Beje: ir jo du sūnūs li
kos kardais nukirsdinti.”

Taip tai Dievas tuos koroja 
kurie kreivai prislegia. Viesz
pats aiszkiai pasakė: “Nelaime 
ateina in namus to, kuris netei
siai ant mano vardo prisiekia ir 
ne tik ji pati spaudžia bet turtą 
jo ir visa jo pakaleinia.” (Zach. 
V. 3. 4.)

Panasziai baisus atsitikimas 
buvo 12 Liepos menesi, 1745 m. 
apie Kastenburga.

Viena žmogų, kuris buvo ap- 
skunstas už vagysta, padavė ji 
in suda. Negalėjo ant jo niekas 
davesti vagystes nes nebuvo 
liūdintoji!, tai jis pats ant isz- 
siteisinimo saves, neteisiai pri
siekė kalbėdamas:

— Jeigu asz pavogiau, tegul 
mane pirmutinis .perkūnas už- 
musza.

Kas tada darosi? 12 diena 
Liepos pakilo debesys; tas žmo
gus buvo stuboje tarpe ketver- 
tos savo vaikucziu. Sugriaudė 
baisiai ir perkūnas trenk e tie
siog in to bedievio namus ir už- 
musze ji ant vietos o vaiku- 
cziams niekas mesistojo. Perkū
nas pataiko tiesiog in pat jo lu
pas nes lupomis kreivai prislė
gė. Subėgo 'žmones bet niekas 
nenorėjo kuna negyvėlio isz 
deganezios stubos iszneszti nes 
visi bijojo dalypstet taji, kuri 
pats Augszcziauses nubaudė. O 
kad ten tuo tarpu radosi vieti
nis kunigas, in'bego jis in de- 
ganezia stuiba ir lavona iszne- 
sze duodamas žmoniems pamo
kinimą :

— Nereik rustintis ant negy
vėlio nes jau ji pats Dievas ap- 
sudijo.

Visas namas sudegė suvis bet 
ugnis toliaus nesiplatino kad ir 
kitos triobos arti stovėjo.

Pažine žmones tikra stebuklą 
Dievo bausmes už kreiva pri- 
siega ir sziadien ta neužmirsz- 
ta. (Buvo tai apraszyta akvis- 
gronskam laikrasztyje 11 Bug-

piuczro, 1845'metuose).
Karta ir Amerikoj pahaszus 

atsitikimas atsitiko.
Viena. Amerikonka turėjo 

sude svarbia prova. Kada sto
jo priesz suda, taip ji pasakė: 
“Tai, ka sakau, yra tikra tei
sybe; kad mane Dievas smer- 
czia nukarotu, jeigu asz ne tei
sybe kalbu.”' /

Vos tuos žodžius isztare, ap
gynėjas (advokatas) prieszin- 
gos jai puses parode dokumen
tus, kaip sako: “juoda ant bal
to” ir pasirodė kad motere me
lavo. Toje valandoje Ameri
konka iszbalo kaip 'drobe ir 
puolė negyva.

Žinoma kad Amerikonai pa
sakė: “pripodkas, daugiaus; 
nieko!” Kiti pasakė kad isz 
gėdos bet apszviestas szventa 
teisybe žmogus dar kitaip pa
sakė: “Dievo bausme už netei
su prisiegavima o da Jo varda 
minint!”

Taip tai atsitinka del tu, ku
rie varda Dievo laiko už niek.

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas: ,,

Saule, Mahanoy City, Pa.
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ICO puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.
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yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
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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- 
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Motinos Szvencz,

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

Preke, 15c

SAULE PUBLISHING CO., 
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'kės?
J — Tai pulką aviu varo.
| — Neprieteliai ju nemato o, 
ka mato tas, nuo aviu dulkes, 

! tai mislys kad mus kariuomene
Kariuomenėj randasi teikiu 

kareiviu kurie savo drąsą ir 
narsa daug atsiženklina. Sztai 
ežia apie viena toki noriu pa
pasakoti.

Buvo vienas toksai kareivis 
kuris vadinosi Jaszeziultas, 
podaficieras isz pulko ulonu 
Varszavos kunigaiksztystes. 
Ėjo jis 'be baimes nors ir in ug- 
ni, jeigu reikalas butu; nepaisė 
net ant to, kad ji gali kulka pa
siekt arba geležis perdurt. Jis 
vienas laike kares padarydavo 
ta, ka nuo vieno 'žmogaus nie
kad negalima reikalaut o tai 
vis per savo drąsą. Žodžiu — 
buvo tai kareivis kokiu mažai 
gal randasi. Po atlikto kokio 
svarbaus daigto, kad ji ir gyre 
tai jis mažai ka ten temijo o 
navet negeide ne jokios na'gra- 
dos nes turėjo kareiviszka bū
da ir kada ka tik laike kares 
gero del savo puses padaryda
vo tai pats isz to džiaugdavosi 
kad savo norą galėjo įszpildyt.

Laike anos linksmos ir lai
mingus del Lenku kares, 180!) 
metuose, pulkauninkas Stri- 
žau'ckas apsiautė ir apgulė Bu- 
kavihos rulbežiu. Austrijoku je
nerolas davedžiojo trimis tuks- 
taneziais kareiviu o tai su pa- 
gialba dvieju tukstaneziu ak- 
vatninku ir keliu szimtu senu 
kareiviu ir ant galo taip parėjo 
kad Lenkai Austrijoku jenero- 
la su cielu pulku in nevale pa
ėmė.

Nežinau daug jenerolo Stri- 
žauciko garbingu atsitikimu ir 
del kokios priežasties Austri
joku jenerolas jam pasidavė.

Žinoma kaip tai senovės lai
kuose --'Lenkai- buvo dideis ka
riauninkais ir kada tik kita- 
tatfeziai isagirsdavo vėirda 
“Lenkai” tai isz baimes drebė
davo.

Jaszeziultas taip ta Austri
joku jenerola ingasdino jog ne; 
blusos jo nustipo.

Nakti priesz tai, kaip Aus
trijoku kariauna Strižauckui 
pasidavė, prasze Jaszeziultas 
idant jam duotu szeszis karei
vius ir kad pavėlintu nusiduot 
ir pagriebt Austrijoku jenero
la, kaipo nevalninika.

— Ar pasiutai! — paszauke 
pulkauninkas Strižauckas — 
turbut per daug sziadien užsi- 
traukiai, kad tokia pasiutus 
mislis in galva inpuole.

— Asz sziadien tik tiek isz- 
geriau kaip visados bet man 
rodos jog kas in ausi sznabžda 
idant pagriebt visa Austrijoku 
abaza drauge su jenerolu.

koza, jeigu eielas sugryžszi.
Ant rytojaus pirmiausia pul

kauninkas paklausė savo ka
reiviu ar Jaszcziutas laikais ne 
gryžo? Dažinojas kad, po tei
sybei sugryžo, bet be jokio lai- 
mo, mislijo tada pulkauninkas 
kad jis neprieteliu suvis nema
tė ir kad pagirioja. Liepe pul
kauninkas ji paszaukt ir kada 
tasai su užmerktoms akimis 
atėjo, tarė:

— Na ir ka naudojai? turbut 
nebuvai musztis tiktai karezia- 
moj ?

— Buvau, ponas pulkaunin
ke, szen ir ten ir pridirbęs ne
prieteliams baimes, turėjau ir 
pats isz baimes jszsigert.

— Tai tur but nemažai turė
jai baimes ir, kaip misliju, bu
vai neprieteliaus naguose pa
puolęs, tiktai turėjai isztrukt?

— Ne, ponas pulkauninke, asz 
ji naguose turėjau bet man jis 
iszsprudo.

— Kaip tai? turėjai ir palei
dai?

— Taip visados buna, pra- 
szau pono pulkauninko: kada 
tik žmogus norėk du daigius 
ant syk paimt tai laikais nei 
vieno gali netekt.

— Kokius du daigius?
— Jenerola. ir ziegoreli norė

jau sykiu paimt bet man isz
sprudo.

— Ar ziegorelis?
— Ne, ponas pulkauninke, 

jenerolas!
— Nesuprantu tavo įpasakos. 

Pasakyk aiszkiaus kas ir kaip 
buvo ?

—O tai taip buvo: kada pra- 
sziau pulkauninko kad man 
pavėlintume! eiti pagaut ne
prietelius, asz žinojau kur jie 
randasi o da Žydas szinkorius 
parode man ir ta stuba kur pats 
jenerolas randasi o kur griabe 
ir krūmais galima buvo daeiti 
taip jog nei sargyba apie tai ne
juto. Nujojome tada pereita 
nakti in ta szileli, stojome krū
muose apie puse varsnų nuo 
abazo nematomai nes tos mus 
užpuolus niekas nesitikėjo. Vie
na palikom pas arklius o tryse 
nuslinkom in jenerolo kvatiera 
o buvo tamsu kaip maisze; isz- 
tolo tiktai buvo matyt lange je
nerolo kvatieros žiburėlis. Lai
ke lietaus ir veju visi miegojo 
kaip papjauti o ir stovintis ant 
sargos kareivis miegojo, pasi
rėmęs prie sienos stubos netoli 
duriu.
Gaila man nebagelio pasidarė; 

nenorėjau gyvasti jam atimt

— Arba pražūsi arba in ne
valia papulsi; gaila man tavęs, 
gali da reikale susigadint.

— Ponas pulkauninke, žmo
gus ant svieto syki gema ir sy
ki Įgreicziaus ar vėliaus mirsz- 
ta, tai vis tik tiek; o man szia
dien rupi laimėt arba in skūra 
gaut. Asz bueziau jau senei in 
ten nuslinkęs bet nenorėjau 
abaza be pavelijimo apleist nes 
dabueziau galėjas gautis in ko
za.

— Tai tu bijai kozos o Aus
trijoku nebijai ?

— Na taip, nes kozos nemėgs
tu o ne retai ja ir taip atlankau. 
Kada žmogus ketini su neprie- 
teliurn pasitikt tai su noru tai 
darai o in koza reikia eiti kada 
vyresnis liepia. Dievaži, kad 
geriaus musztis ne kaip kozoje 
sėdėt.

— Tai gali eit musztis, kad 
taip nori, neinkisziu tavęs i u

Victory Karaliene

Dcrese Bell, 20 metu, likos 
karunavota kaipo “Victory 
Karaliene”, Filadelfijoj. Bu
vo ji iszrinkta kaipo geriau
sia veikėja rinkimo auku dei 
kariszku tikslu, tarpe kitu 
merginu, isz 36 valstijų.

bet kad nepadaryti riksmo, lie
piau savo draugams kad už- 
kimsztu su veleną burna o- pats 
griebiau ji per puse ir staeziu 
galva in statine invereziau, ku
ri buvo pilna vandens; inbego- 
me in stuba, suvyniojom jene
rola in kaldra, iszneszeme taip 
kaip pundą patalu ir in krumus 
begome kur stovėjo musu ark
liai. Bet vos deszimts žingsniu 
padarome kad sztai velnes ma
ne pagundė kad sugryžti paimt 
auksini ziegoreli kuris kabojo 
ties jenerolo lova.

— Gerai butu paimtie del po
no pulkauninko jenerola o del 
saves ziegoreli — pamislinau ir 
prisakiau draugams kad palai
kytu jenerola ir asz, durnas, 
gryžau ziegorelio; inbegau in 
stu'bele, griebiau ziegoreli ir 
gryžtu.

Tuo laiku iszsismauke sargas 
isz statines ir padare laruma; 
asz bėgt paskui draugus, pa
griebiau už kampo kaldros o 
jenerolas vartėsi ir reke; ziego
reli laikiau rankoje, nežinojau 
ka laikyt o ežia veja ii' rėkia. 
Draugai, tai matydami, pradė
jo pametia jenerola bėgt; asz 
pats negalėdamas pakelt, taip
gi nežinojau ka veikt ir taip je
nerolas man pasrudo nes kad 
už rankoves ir pagriebiau tai 
tik rankove mano naguose liko. 
Nebuvo ka veikti, leidausi gria
be paskui 'draugus o ežia kelis 
kartus szove paskui mane bet 
dasigriebem in girraite, sėdo
me ant arkliu ir namon parle- 
kem. Sztai, ponas pulkauninke, 
tas ziegorelis!

— O kad tu gala su tuom zie- 
goreliu; ar gal ant gero iszeis 
mums. Tuojaus ruoszkimes ant 
neprieteliaus o tu pamyk kad 
geriaus dabar elgtaisi o jeigu 
ne, tai eisi in koza.

In kėlės adynas paskui trau
ke Strižaucko abazas ant ne< 
prieteliaus o Jaszcziultui tikrai 
gerai pasisekė ir in koza nenu
ėjo.

Po kokiam tai laikui, viena 
vakara iszsiręnge Jaszeziultas 
su savo prietelium triuboezium 
in viena kareziama paužt. Nu- 
sibaladojo net' in miesteli Sta- 
nislovava ir ten gerai užsikau- 
szia gryžo namon bet negalėda
mi ant arkliu nusedet, užjojo 
ant vieno kalnelio, ant kurio 
stovėjo melnyczia, pririszo ark
lius prie melnyczios sparnu ir 
patys ant pievos sugulė. O ka
da ant rytojaus saulute augsz- 
tai buvo pakilus, Jaszeziultas 
pabudo, stojo ant kojų greitai 
ir pradėjo raivytis ir visa gerk
le žiovaut.

O kada jau gerai iszSiraiže, 
pabudo ir triu'boczius ir vos 
akis praplesze, paszauke:

— Žiūrėk, draugia! po deszi- 
nei, ar tik ne neprieteliai; kok
sai didelis raiteliu pulkas tie
siog aut mus traukia. Reikia 
bėgt — ir pakilęs szoko prie 
arklio.

— Kvaily! — suriko Jasz
eziultas — seskie ant arklio ir 
asz taip padarysiu bet nebeg- 
kie, tiktai sėdėdamas ant ark
lio mosuok su pikiu kad butu 
isztolo matyt ir triubyk!

— Ar tu pasiutai? —atkirto 
triu'boczius — mes du o ten dau
giau kaip szvadronas traukia 
link mus.

— Triubyk, sakau tau, o jei
gu ne, tai asz tave tuojaus ežia 
padėsiu. O ar nematai kokibs 
ten, po kairei, priesz kaina, dul-

priesz atjoja. Triubyk, sakau 
tau, ant pasitikimo o paskui 
leisimės, kaip arkliai inkabina, 
tiesiog link tu aviu, nevos in 
savo pulką o pamatysi kas pa
sidarys.

Triuboczius užtriubijo o 
Jaszeziultas žiurėjo in deszine 
puse.

— O ka? Matai, jau nepriete
liai sustojo. Triubyk da... Ar 
matai, jie mislija kad dulkes, 
kurias nuo aviu matyt už kal
no, kad tai mus ulonai atjoja. 
Žiūrėk, žiūrėk, ka jie daro — 
atsisuko ir bėga atgal. O ka, 
matai kaip paskui juos rūksta; 
rodos kad tai kita aviu kaime
ne. Dabar marsz paskui juos b 
triubyk kiek tik gali.

Ir jojo paskui beganezius o 
žmones iszeja isz kareziamos, 
kuri prie kelio stovėjo ,su bai
me žiurėjo; o visi reke:

— Lenkai eina, Lenkai eina!
Tas riksmas iszgasdino sep

tynis Austrijokiszkus nepriete
lius kurie radosi kareziamoj 
kaipo pasiuntiniai kariszku 
veikalu; triuboczius triubijo o 
tie isz baimes nežinojo ka da
ryt. Nematyt nieko — tuojaus 
bėgt, meta karabinus, kavojasi 
kur katras gali. Jaszeziultas 
pribėgo nuilsės, klausdamas ar 
ne yra neprieteliu mieste. O 
ežia dažinojo kad yra bet be 
karabirfh pasikavoja stubose.

— O kur jie yra? — reke 
Jaszeziultas — iszduokite man 
juos visus ir duokite man vyru 
in pagialba kad juos galeeziau 
pristatyt in mus abaza.

Kaip pasakė taip ir stojosi. 
Jaszeziultas su pagialba triu- 
beles paėmė septynis vyrus in 
nevale.

“OWI” Inspeja Kad Vi-!------ ————
suotinas Karas UzmOkck
Būtinai Reikalingas ... .° Alberdorte, Austrijoj, atsrti- 
Mums Laimėti ko 1872 mete įsekancziai:

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Geras Broliukas
Motina: — Kodėl jus, vai

kai, negalite siausti be nuo
latinio barnio?

Vincukas: — Todėl kad asz 
nuduodu ugnagesi o sesute 
nenori szokti nuo stogo musu 
namo...

Senas Kareivis Myli 
Aluti

“Kada asz iszgujau tuos In- 
dijonus isz Oklahomos, tai la
bai isztroszkau,” taip kalbė
jo senas kareivis, William 
Gorius, 84 metu, kuris pribu
vo in Chicaga ant senu gy
ventoju pikniko. Matyt kad 
jo troszkulys da ji neapleido 
kad net turi du stiklus alaus 
priesz save.

' ' i I!In Duboju nuvykau, 
Ten juoku užtikau, 

Eidama ant vieno stryto, 
Szviesa lange praszvito.
Sustojau ir žiurėjau, 

Nava’tna daigta užteminau, 
Sztai kas tokis in langa 

barszkino, 
In einanti vaikina kalbėjo: 

“Eik szen sakalėli, 
Tu mano berneli, 

Jeigu turi kvoteriuka,
Eik szen iszgerti stikluka.” 
Pridėjau prie duriu ausi, 

Net man uždundejo pakauszi, 
Ka ten girdėjau, tai ai vai, 

Net man pasidarė szlyksztai.
Tokias kalbas girdėdama, 

Prie duriu stovėdama,'’ 
Szkada kad kokia kometa, 

Netrenkia in taja vieta.* * *
Viena rūtele Baltimoreje pas 

mauszku ant burdo atėjo, 
Visus savo rakandus fenais 

padėjo, 
Gera vyra paliko, 

Prie Žydelio prilipo, 
Ir pas ji pasiliko.

Ar-gi jus, moterėlės, 
Keliu vaiku motinėlės, 

Nebijote ne paties Dievo, 
Ne viso svieto, 

Atsiminkite ant savo 
nieky seziu,

Ir visokiu paleistuvyscziu, 
Gyvas velnei in pekla trauks, 
Kazoka szoiks, linksmai staugs, 
Jau pekla Lietuveis prigrūsta, 
Bet da kelios isz Springvales 

trūksta, 
Jau laikas jums paliauti, 

Girtuokliauti, paleistuvauti, 
Tas jums ant gero neiszeis, 

Greicziau galas jums pareis.
* * *

Jau tiktai tam Pittsburge 
kvailysta,

Kur bobeles daug paklysta, 
Mala ir mala, niekad nepaliovė, 

Kaip Teksu karves, 
Pritraukia visokios smarves. 

Ant žmonių visaip užpuldinėja, 
Gerus žmones apkalbinėja, 

O ir jus ant Vest Said Stryto, 
Kurios pradedat sorkes isz 

ryto, 
Geriau apsimalszykit,

Paredka namie padarykit.
Jeigu da 'karta ka toki 

iszgir&iu, 
Visoms gerai užkursiu,

Su kurnu Taradaika pribusiu, 
Vardus visu užsiraszysiu, 

O tada kas?
Bus didelis riksmas, 

In pagialba steitinius pa
smauksiu, 

Visas pravardes jiems isz- 
szauksiu, 

Pasakysiu kad no gud, 
Patalpintos in koza turi but, 

Taip ir padarys,
Jeigu tuojaus neapsimalszys, 

Tai bus tai,
O dabar gud bai!

Svarbioj ii* kritiszkoj per
žvalgoj apie Amerikos dabarti
ni kariszka ir iszdirbystes pa
dėjimą Karo Praneszimu Ofi
sas inspejo praeita sanvaite 
ka “Mes galime pralaimėti szi 
kara.”

Kad nors Amerikiecziai daug 
pasiaukojo, OWI pranesza, 
“Kaipo tauta mes tik iki slės
nu kareje.”

Musu Alijentai lyg sziol ne- 
sza sunkiausia naszta, pagal

Pas viena turtinga mėsinin
ką, kuris ant vargszu neturėjo 
jokio su'similejimo ir abejojo 
apie esybe Dievo, atėjo in jo 
krautuve varginga mo'tere, ku
rios vyras buvo prispaustas li
ga, praszydama iszmotelio mės
os dėl ligonio, kad jam iszvirtii 
sudrutinanezios sriubos. Mė
sininkas paklausė asztrei, — ar 
turi pinigu?

— Neturiu pinigu, — atsa
ke apsiaszarojus vargsze,—nes 
esmių labai varginga.

peržvalga ir jiems neteikeme 
tiek daug pagelbos kiek jie ti
kėjo nuo musu gauti.” Isz da-

— O kuom užmokėsi už 
mesa ?

— Pasakysiu “Dieve Už
lies, buvo del prieszo iszlaime- mokėk,” ir tai kelis sykius.
jimo, bet “mes lyg sziol neisz-
dirbome karo pabūklu iki musu 
iszgales ir mes nepristateme ta 
medžiaga in kovos laukus ir 
kiek buvo reikalinga laimėti 
kara.”

“ Gal szis metas ra nulemian
tis metas,” peržvalga sako. 
“Bet daip bus tik jeigu musu 
prieszams nepasiseks mirtinai 
kirsti musu alijentus priesz 
meto gala.”

Darbas namie “pusėtinai ge
rai atliktas, bet negana gerai.”

'“Nėr abejones,” peržvalga 
sako, “kad Amerikos žmones 
ketina laimėti kara; bet ne visi 
supranta kaip sunku bus mums 
invykdinti. Karas vis toli nuo 
szios szalies, aeziu musu laimei 
ir užsispyrimui musu alijentu; 
bet taip ilgai nebus jeigu mes 
sunkiau nedirbsime. Per daug 
žmonių mano kad mes kovoja
me szi 'kara su pervirsziu — vi
su dalyku pervirsziu, rezursu, 
laiko ir t.t. Neteisybe.

— Gerai, kiek tai bus ver-
ta, tiek duosiu mėsos, — tarė 
juokdamasis mėsininkas, ir pa- 
rasze ant popiereles tuos žo
džius “Dieve užmokėk” ir pa
dėjo raszleli ant vogos.-

Kreme tame laike radoisi ke
liolika žmonių, kurie ant to 
akyvai žiurėjo kas isz to pasi
darys.

Szmotelis mėsos padėtas ant 
kitos puses vogos, neatsvere 
popiereles, mėsininkas damete 
kita szmota mėsos, bet ir tas 
nieko neženklino. Nusistebėjo 
stovinti žmoiiys ir mėsininkas. 
Mėsininkas peržiurėjo voga, 
bet rado ja geram padėjime.

Mėsininkais dėjo nuolatos 
szmota po szmotui bet vis po- 
pierele buvo sunkesne už mesa.

Dabar mėsininkas nesistebejo 
ir iszbales suprato kad tai ste
buklas. Apdovanojo varginga 
motere su daug maisto ir jis 
nuo to laiko persimainė ir bu
vo labai mielaszirdingas del vi-

Sena Pasaka
Diedukas kalba in anukelia: 

— Eik szen, mažiulele, ant 
mano keliu.
Anūkėlė: — Negaliu, die- 

duk. Da kas inejas pamislytu 
kad asz tavo gaspadine.

“Mes turime daug nekuriu 
zoposeziu, kaslink kitu mes es
ame “ to-neturime ” tauta. Kat- 
kuriu mes gauname isz užsie
nio ir mums pristatymas tu 
daigtu pavojun iszstato žmonių 
gyvasti,. del kitu mes turime 
rasti pavaduotoju.'

“Mes galime pralaimėti szi 
kara. Mes niekad kara nepra- 
laimejome bet mums primena, 
kad tas reiszkia kad musu pro
tėviai niekad nepralaimejo ka
ra; ir musu protėvius szitokis 
karas niekados negrasino. Yra 
karas priesz žmones su kuriais 
teisinga taika nėra galimas 
daigtas; Europoje ir Azijoj jie 
vartojo kitokiu budu priesz tik
ra szaudyma ir ju rekordas pa
rodo kad jie vis tens ju juodaji 
darba kada musziai sustos, jei- 
ju jie vis turės gale. Yra visisz- 
kas karas kur pralaimėjimas 
reiszki praigaiszti. Prancūzai 
žinp kad garbingas pasidavi
mas Hitleriui yra negalimas 
daigtas.

“Laimėti visiszka kara mes 
turime visiszkai kovoti ir lyg 
sziol mes taip nedarome. Mes 
kovojame atkaklus žmones ligi 
galo del pasaulinio ingalejimo 
ir inveiksime juos tik jeigu taip 
blogai sumuszime kaip blogai 
jie nori mus sumuszti. Daug 
Amerikieeziu daug pasiaukojo 
bet kaipo tauta mes negana gi
liai stovime karėjo. Mes galime 
laimėti jeigu mes suprasimo 
kad laimėti kara yra butiniau- 
ses dalykas sziadien visame 
pasaulyje.”

Office War Information, 
Washington, D. C.

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

su vargszu,.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Pirkie mažiausia už Deszimta Pro
centą Kares Bonu ir Markiu nuo savo 
uždarbio, kožna pede o tuomi suszelp- 
si Amerika supliekti nevidonus ! ! !

BE 100% 
WITH YOUR

“Mes negalime turėti viską ka 
tik panorėsime jeigu musu ka
reiviai ir laivoriai turi turėti 
ko jiem reikia prie ingalejimo” 

Sako — Fr. D. RooseveTtas
Prezidentas Suvien. Valstijų.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio už vilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
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Žinios Vietines TRUMPOS ZINUTĖS Pakrasztinai Sargai Pasirengia Ant Gialbejimo Gyvascziu Jo Pirmutinis Szliubas

— Panedelio ryta apie 74a 
vai., 109 vyrukai iszkėiiavo in 
Allentown, Pa., ant peržiūrėji
mo ant kariszkos tarnystes. 
Tieji, kurie’pereis egzaminą ap 
laikys 14 dienu urlopo, Sugryžti 
namo sudavadint savo reikalus 
o tieji .'kurie nepereis, bus su
gražinti namo. Visi iszkėiiavo 
ant keturiu bosu.

f Gerai žinomas biznierius, 
Adomas Sadauskas, 737 E. Pine 
uly., mirė įSubatoje, Jefferson 
ligonbuteje, Filadelfijoj, kur 
gydosi per tris sanvaites. Velio 
nis buvo gimęs Lietuvoje, pri- 
budaJmas in Amerika daugiau 
kaip 40 metu adgal ir laike biz
ni. Prigulėjo jis prie Szv. Juo
zapo parapijos ir keliu drau- 
gycziu. Velionis buvo malonaus 
budo žmogus ir mylėtas per 
tuos, kurie ji pažinojo ir drau
gavo. Paliko paczia, duktere 
Marijona Valiukovicziene, She- 
pandoryje, sunu Joną, kuris lai- 
ko kroma ant E. Market uly., ir 
jsunu Alfonsą, pulkininką ka
riuomenėje, kuris randasi Fila
delfijoj, kaipo ir szeszis anū
kus. Graborius K. Rėklaitis lai
doja. Laidotuves atsibus Sere- 
doje su bažnytinėms apeigoms.

—• Gerai žinomi biznierei 
Marcziuliofniu Brolei, kurie lai
ko valgomu daiktu kroma ant 
kampo Catawissa ir W. Alaha- 
poy Avė., ana diena pirko Jur
gio Kaledo kroma, ant 700 E. 
pine uly., Ponas Kalėda serga 
jau kolei tai laika ir negalėjo 
laikyti toliau® bizni.

— Ponia J. Druliene ir sūnūs 
\ Albertas isz Girardvilles, lan

kėsi mieste pas savo pažysta
mus ir prie 'tos progos atsilan
ko taipgi in redakcija ‘Saules,’ 
nes pone Druliene yra skaityto
ja per 25 metus. Poni Drulie
ne užkalbino puikius sieninius 
kalendorius ant 1943 meto, ku
riuos iszdalins del savo kos'tu- 
meriu, kalendoriai yra puikus 
ir ikožnas gėrėsis isz ju, kurie 
aplaikyis viena, taipgi turės ir 
del nauju fcostumeriu.

Seržantas Adomas Suibaczius 
isz Fort Briggs, N. Carolines, 
kuris sziomis dienomis lankosi 
pas savo tėvelius ant 385 W. 
Main uly., Girardville, taipgi 
lankėsi czionais drauge su 
ponstva Druleis. Seržantas 
Subaczius tarnauje Dedei Ša
mui jau 22 menesius. Acziu 
už atsilankyma.

Detroit, Mich. T Gerai žino
mas czionaitini’S gyventojas 
Vladas Szarkus, 60 metu am
žiaus, mirė Liepos 28-ta diena, 
ir likos palaidotas Rugpiuczio 
1-ma diena, su bažnytinėms a- 
peigomiis Szv. Jurgio bažny- 
czioje. Paliko dideliam nuliu- 
dimia: paczia Karolina, tris sū
nūs, viena duktere ir keturis 
anukus. Palaidotas per gra- 
boriu p. C. Stcpanauska.

Tokiu budu pranciszame vi
siems draugams ir pažysta
miems, kad žinotu apie mirti 
velionio, kuriuos negalėjome 

■ sujeszlkoti in laika kad pribūtu 
ant laidotuvių. —K.S.

Pittsburgh, Pa. — Laikytas 
seimas Amerikoniszko Legiono 
atsibuvo czionais kuriame da
lyvavo apie 30,000 žmonių. So
dyba legiono likos perkelta isz 
Philadelphijos in Harrisburga.

Hartford, Conn. — Kunigu- 
žis E.‘B. Mclzhan, prabaszczius 
Lutercniszkos .parapijos, isz 
Philadelphijos, likos iszrastas 
kaltas už sznipinejima ir bus 
apsudintas szia sanvaite. Buvo 
jis kitados raiteliu pulke, Vo
kietijoj, kaipo aficierius.

Washington, D. C. — Visi 
kariszki abazai, kuriuose rado
si senos armotos ir kiti papuo- 
szai, turėjo duoti metali del val
džios. Tokiu budu valdžia su
rinks 37,000 tonu geležies ir ki
tokio metalio reikalingo del ka- 
riszku iszdirbyscziu.

Washington, D. C. — Nelai
mėse eroplanu Nedelioje žuvo 
21 lekiotojai. Nelaimes atsitiko 
Dalhgren, Va., Las Cruces, N. 
M., ir Bogalusa, La.

JUGOSLAVAI
ISZVERTE TRUKI
Užmuszdami 21

Vokieczius

Akyvi Trupinelei
—• Gerai iszvirti pinami 

yra geras sutrovinantis mais
tas.

— Viena oszka Angora duo
da nuo saves 40 svaru vilnos.

—■ Suraszai parodo, buk tik 
vienas žmogus ant kožno 300 
žmonių ’turi 6 pėdas didžio.

Szitie pakrasztinai sargai yra pasirengia gialbeti gyvastes isz paskandytu laivu. Jie 
lavinasi pakrasztyje Battle Creek, Mich., ir pasirengia ant visokio pavojaus diena ar nakti.

Nesipacziuokite Antru
Kartu

London — Isz naujo pradėjo 
Jugoslavai atkerszint Vokie- 
cziams kada iszverte isz begiu 
truki artimoje Zagrzebo, per 
ka 21 Vokiecziai likęs užmusz- 
ti ir 32 sužeisti.

Vokiecziai paaukavo dideles 
dovanas už iszdavima kaltinin
ku kurie iszverte truki. Artimi 
kaimeliai likos nubausti ir ke
li sudeginti už ta j i darba savo 
tautieeziu. Du Bulgariszki re
gimental likos nusiunsti in ta j a 
aplinkine nubausti gyventojus.

Rochester, N. Y. — “Žmo
nes, saugokitės paeziuotis ant
ru kartu nes turėsite tikra pek
la ant szio svieto.” Toki tai tes
tamenta paliko Fredas Unger 
kuris nesenei nusižudė. Fredas 
po keturiu metu naszlystes, ap- 
sipaeziavo su velionio drauge 
ir nuo tojo laiko prasidėjo gy
va pekla nes tiek ji jam daede 
kad turėjo atimti sau gyvastį 
idant isztrukt isz jos szetonisz- 
ko pasielgimo su juom ir liku
siais vaikais. Iszdalino jis dvy
lika tukstaneziu tarp savo vai
ku o antrai szeton-bobei pali
ko doleri kad sau nusipirktu 
truciznos.

Nori $10,000 Už Atkal- 
binima Jos Vyro Su 

Gerais Valgiais

ISZGIALBEJO PA
CZIA NUO SMERT
Bet Pats Žuvo

Prie Ko Priveda
Nesutikimas

Amerikonai Užklupo 
Ant Gilbert Salos

Pearl Harbor, Hawaii — Am
erikonai, po kamanda preziden
to sunaus, majoro James Roo- 
sevelto, užklupo ant Lakin Sa
los, užmuszdami apie szimta 
Japonu ir sunaikino reidio stoti 
ir kariszkus magazinus. Taip
gi paskandino kelis Japonisz- 
kus laivus ir eroplanus. Flota 
užklupo ant . Japonu kurie tu
rėjo prasiszalint isz tosios apie- 
linkes.

— Dewey Horner isz Dra
ke pavieto, Indijanoj, isz vieno 
akerio žemes pririnko net 165 
buszeliu ‘komu.

Findley, Ohio — Darbinin
kas Augustas Haldeman, nuo 
kokio tai laiko gyveno su savo 
paczia dideliam nesutikime* ir 
kožna diena bardavosi. Moterei 
nubodo tekis gyvenimas ir nu
tarė savo varga užbaigti ant vi
sados. Pasiėmus savo penkių 
metu sūneli, nuėjo ant geležin
kelio ir kada prisiartino trūkis, 
motere mėtėsi po jo ratais ir li
kos sumalta drauge su šuneliu 
ant szmotu. Vyras sugryžes isz 
darbo pamate ant grindų gu- 
linczius szmotus savo paezios 
ir sūnelio kuriuos žmones su
rinko ir parnesze namo. Nuejas 
jis ant pastoges pasikorė. Visi 
likos palaidoti vienam kape.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Trys Žymus Lekiotojai

Szitie trys lekiotojai Londone, svarsto budus kaip ge
riausia butu užklupti ant Vokietijos. Isz kaireses yra: gene
rolas Eaker, isz Amerikos, pirmininkas lekiotoju, generolas 
Spaatz, taipgi virszininkas orines Amerikonizkos flotos ir 
generolas Harris, isz Anglijos, pirmininkas Angliszku lekio
toju. ___1.

Nashville, Tenn. — Už tai, 
kad atkalbino jos vyra su ge
resniais valgiais ir kad paleido 
apie ja paskalus kad ji nemoka 
virti valgi, pati Petro Mitchel- 
lio apskundė Mrs. Eva Sullivan 
ant deszimts tukstaneziu dole
riu atlyginimo už paveržima 
nuo jos vyra ir už apjuodinan- 
czius liežuvius.

Nuo kada Mitchell pradėjo 
lankytis in restauracija Jevu- 
tes nuo tada jis apleido savo 
paczia ir vaikus. Negana to vis
ko, kada motere syki nuėjo su 
palicija jeszkoti savo vyro, su
rado ji savo prieszes namuose 
vienoje lovoje. Mitchell turi 
tris vaikus. — Moterėles, vir
kite savo vyrams gardesnius 
valgius nes ir jus galite netek
ti savo prisiegeliu.

Milwaukee, Wis. — Karolius 
Giza, 40 metu, iszgialbejo gy
vastį savo paežiai bet in valan
da laiko vėliaus pats mirė mieg- 
kambaryje isz kurio isznesze 
ankseziau jo pusgyvia motere

Motere apsakė palicijai buk 
jos vyras rado ja pusgyve kam
baryje, kuris buvo pilnas gazo 
ir isznesze ja laukan ant szvie- 
žio oro kur nepoilgam atsigai
vino. Po tam pats nuėjo in 
kambarį iszsimaudyt manyda
mas kad jame jau nesiranda 
daugiau gazo. Motere, nesu
laukdama vyro ateinant žemyn, 
nuėjo pažiūrėt kodėl jis taip 
ilgai ten užtruko ir rado ji gu
linti ant grindų negyva. Dakta
ras pripažino kad jis užtroszko 
ant smert nuo gazo.

Tūlas kunigas apsakinėjo se
kanti atsitikima: “Kada po in- 
szventiiiimui, aplankiau maža1 
parapijėlė, pripuolė man duotil 
szliuba vienai porelei. Atėjo 
in bažnyczia ūkininko sūnūs 
su kito ūkininko duktere.

— Ar turi gera ir neprivers
ta norą vestis? — užklausiau.

—-> Turiu.
i — O tu? — atsigryžau 
i jaunamarte.

—• Ne turiu.
Ateina vela kita Nedelia 

klausiu isz kart panos:
— Ar turi Ala rink gera 

nepriversta norą vestis?
— Toriu.
— O tu Jonai?
— Ne turiu.
— Tai eikite vela namo.
Perejo sanvaite ir vela atėjo 

pas mane jaunikis su pana. Jau 
to man buvo už daug. Užklau
siau jaunikio:

— Ar turi gera ir nepri
versta norą vestis?

—• Turiu.
— O tu Alariuk?
—■ Turiu.
— Bet asz neturiu, — ta

riau, — eikite sau namo.
Ir tik in ketvirta Nedelia su- 

riszau mazgu moterystes jauna 
pora.

BALSAI 
MUSU SKAITYTOJU

Alare Vi tkauskiene, isz Broo
klyn, N. Y., raszo:— Prisiun- 
czini tamistoms užmokesti! už

Ilaikraszti “Saule,” ant viso
'meto, ir turiu iszreikszti kad'
“Saule'” ap'Š2rviėtine'jA musių 

' namelius p (*r 25 i n ei įjs ir taip
i ja pamyle jom, kad be josios
1 dabar negalime apsieit. Linkiu 
jums geros laimes su sziuom 
metu.

UI

ir

ir

Vladas Andruszkeviczia, isz 
Warrior Rdn, Pa., raszo:—Asz 
su savo prisiega labai mylim 
skaityti laikraszti “Saule,” be 
kurio butu mums labai 'liūdnas 
gyvenimas. Prisiuncziu už ji 
užmokesti su padėka.

Nepaprasti Medžiai

Nužudė Mieganti
Kūdiki

Vagis Nužudė Motere 
Vogdamas Automo

biliu Ratus
El Paso, Tex. — Tarnaite 

Guillermina Geck subadė pei
liu, 50 kartu, mieganti kūdiki 
savo darbdaviu F. Fox, kada 
mergaite gulėjo lopszelyje. Su
badė ja ant smert kada tėvai 
tame laike dirbo. Kada ja pali
cija kvotė tai toji atsake: “Kas 
mane prie to pristūmė tai nega
liu suprasti, gal pats velnes 
mane prigunde prie to darbo. 
Pirmiausia iszpjoviau ant jos 
kryžių po tam pradėjau ja ba
dyti ant viso kūnelio. Asz to 
negaliu iszaiszkint del ko taip 
padariau.” Kada motina su- 
gryžo namo, rado kūdiki gulin
ti kraujuose o peilis gulėjo ant 
grindų. Tarnaite likos areszta- 
veta.

Trenton, N. J. — Kada Elz
bieta Satterthwaitt, 56 metu, 
nuėjo pažiūrėti kas ten balado
jasi garadžiuje, likos nužudy
ta per vagi kuris atėjo vogti 
guminius ratus nuo j u automo- 
biliaus. Moteres galva likos su
daužyta baisei. Kada vyras su- 
gryžo isz darbo, rado lavona 
savo moteres uždengta su ble- 
ke.

Moteres kaiminka, Mrs. Har
ry Mullen, dagirdus apie stai
gia mirti savo kaiminkos, taip 
tuom persieme kad sukrito ne
gyva.

Valstijoj Morelos, Meksikoj, 
auga nepaprastas medis vadi
namas “Arbol dela Alujer,”— 
medis piktos moteres; vienas 
neipąprascziausiu medžiu ant 
svieto. Kas tik ji dalypsti gau
na karszt-lige; iszberima sku
tos ir neiszgydbma liga.

Ant kožno medžio yra pa- 
raszas del apsaugojimo žmonių, 
gyventojai aplenkia taji medi 
isz tolo; niekas lyg sziolei dia 
neisztyrinejo, del ko tasai me
dis yra taip pavojingas.

Toje ipaczioje apylinkėje yra 
medis vadinamas “dinamitu.” 
Vaisius tojo medžio yra didu
mo kaip pamaraneziai (oran- 
džei) ir kada isznolksta, trūksta 
kaip granats o szmotelei gali 
žmogų sužeisti. Ant to medžio 
taipgi prikalta prasergejimas.

Mieste Cuernavaca randasi 
vienatinis botaniszkas daržas. 
Jame randasi namelis kuris ba
dai prigulėjo prie ciesoriaus 
Maksimilijono ir jo moteres. 
Teitais auga medis “Chico-Za- 
pote,” ant kurio auga maži 
vaisiai. Yra numylėtas vaisius 
Meksikonn, apie kuri seni žmo
nes kalba buk tas vaisius paei
na isz Rojaus, kuri davė Jeva 
Adomui.

j. Vabaliene, isz Tariffville, 
Conn., raiszo:— Prisiuncziu ta- 
mistai užmokesti ant viso meto 
uiž “Saule,” acziu kad nesuląi- 
kete nes mano prenumerata jau 
buvo iszsibaigus, bet dabar vė
lė pasilieku po Saulutes spin
duliais o labiausia sziame ne
smagiam laike kada visas svie
tas yra nuliūdęs ir ji suramina 
nuliudusias szirdis. Visiems 
patariu užsiraszyti laikraszti 
“Saule” nes tai yra geriauses 
draugas, kuris nežiūri jokiu 
kliucziu ar tai butu lietus ar 
szalczia'i, vis atlanko du sykius 
ant sanvaites po musu pasto- 
gia. Vėlinu tamistoms ’getru 
linkėjimu ir pasekmes jusu 
darbuosia. Lieku su pagarba' 
visiems.

S. Valantinas, isz Brooklyn, 
N. Y., raszo:— Prisiuncziu už
mokesti už “Saule” ant kito 
pusmeczio.ir aęz'iu kad nesųląi-. 
kėt. Asz esmių jusu senas 
skaitytojas ir nenoriu skirtis 
su miela “Saule.” Kaip man 
atnesza laisžkaneszis “Saule” 
tai nepaliauju skaityti pakol 
visa neperskaitau. Lieku- su 
pagarba, vėlindamas jums viso 
gero ir laimes sziam gyvenime.

Vokiecziai Verczia Lenkus Prie Visokiu Darbu

Nieko Blogo
Dukrele: — Mama, asz bu

vau su Petru rodhauzeje ir 
iszsigereme po du stiklukus 
vyno. Juk tai nieko blogo, 
mamyte?
Motina: — Ne, dukrele, nė

ra nieko blogo jeigu tas vy
nas už kokio tai laiko nepa
virs in pieną...

— In Brazilyja praeita me
ta pribuvo 23,845 imigrantai 
daugiausia isz Europos.

— Afrikoniszku sloniu iltys 
tankei svėrė 100 svaru, kožnas 
o ilgis ju daeina kaip kada ant 
deszimts pėdu.

Sztai Lenkiszki nelaisvei, kurie likos paimti in nelaisviu 
abazus prie visokiu darbu kaip: dirbti geležinkelius, statyti 
kariszkas stotis del eroplanu ir kareiviu, dirbti kelius, gelež- 
kelius ir kitus sunkius darbus. Tokiu nelaisviu turi Vokie- 
cziai tukstanezius kurie turi dirbt sunkei be jokio atlygini
mo tik truputi maisto ir senas Vokiszkas mandieras.

Ardant Žmonėms Gra
natas, Buna Daug Ne

laimiu Lietuvoje
Kaip matyti isz laikraszcziu, 

invyksta daug nelaimiu -.su 
ginklais, kuriuos, vaikai jar 
sziaip neatsargus žmones ban
do ardyti. Netoli Traku vaikai 
surado granata ir bandė ja iš
ardyti. Granatai sprogus, trys 
vaikai buvo užmuszti vietojo, 
ketvirtas mirė pakeliui in li- 
gonbute, o trys vaikai nuvežti 
taipgi in ligonbute. Moletisz- 
kiuose užmuszta ūkininkas An- 

1 driuszkevieziuis, bandės iszar- 
dyti surasta artilerijos sviedi
nį. Petkeliszkiuose ūkininkas 
Vrublevskis nunesze kalviui 
Simanecui granata, kurios da
lis szis tarėjas pritaikinti kaž
kokiam padargui. Granatai 
sprogus, abudu vyrai buvę sun
kiai sužeisti; kalvis ligonbuįfc- 
je mirė.

L. TRASK AI'SKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam-' 
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam^' 
reikalams. Telefono Numeras 78. j
520 W. Centre St., Mahanoy City
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