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Isz Amerikos
DAUG NELAIMIU

Per Labor Diena

Indijoniszki Ginklai - Seni Ir Nauji

New York — Per Labor Die- 
iics szvente atsitiko daug ne
laimiu daugeliuose miestuose 
kada žmones atlankinejo kitus 
miestus. Apskaityta kad nema
žiau kaip 250 žuvo visokiuose 
atsitikimuose. Praeita meta 
tam paežiam laike buvo 626 ne
laimingi atsitikimai.

Isz tojo skaitliaus žuvo 116 
kurie likos užmuszti ant plentu 
ir keliu. Kalifornijoj buvo dau
giausia nelaimingu atsitikimu 
nes ten buvo užmuszta 16 ypa
tų.

Milijonai Žmonių Ne
turi Metrikų Penn- 

sylvanijoj

Washington, D. C. — Bju- 
ras suraszu gyventoju 1940 me
te parodo buk 3,850,000 žmonių 
Pennsylvanijoj neturi savo gi
mimo metrikų. Tasai bjuras ap 
reiszke kad tieji žmones galėtu 
aplaikyti paliudinima savo gi
mimo, jeigu prisiuns viena do
leri ant sujeszkojimo paliudiji
mo kad yra gimia paskirtam 
laike ir tas butu užtikrinaneziu 
davadu jeigu jeszkotu kokio 
darbo.

Prisipažino Buk Papil
de 67 Apipleszimus
Philadelphia, Pa. — Mikolas 

Bajuk, 30 metu, kuris randasi 
czionaitiniam Eastern Peniten
tiary kalėjime už vagystes, pri
sipažino buk jis papilde net 67 
apiplesezimus bet jam sanžine 
dabar neduoda ramybes todėl 
turėjo prisipažinti apie savo 
prasikaltimus.

Bajuk likos nuteistas ant 
penkių metu už vagystes bet 
tikisi kad sudžia ant jo susimy
lės, už prisipažinimą ir duos 
jam lengva bausmia.

Sukapojo Paczia Ir Pa
slėpė Anglių Szanteje

Sharon, Pa. — Steponas Lo- 
pecki, 63 metu Slovakas, likos 
uždarytas kalėjime už nužudy
mą savo paezios kada toji nu
ėjo atsinėszti anglių isz szan- 
tes. Žudintojas panaudojo kir
vi, su kuriuo nužudė motere.

Kada motere nuėjo atsinesz- 
ti anglių, vyras nuėjo paskui 
ja. Duktė mate tęva iszeinanti 
isz szantes o kada motina per 
koki laika nepasirodė, duktė 
prijausdama ka tokio blogo, 
nuėjo pažiūrėt kas atsitiko su 
motina. Duktė pamate lavona 
sukapotos motinos, isztrauke 
ja laukan ir pradėjo szaukti pa- 
gialbos. Kada palicija tęva ar- 
esztavojo, rado ji sėdinti ant 
gcnkeliu malszei rūkanti pyp- 
kia.

Atsitupės už kelmo yra Indijonas szaudamas isz maszi- 
ninio karabino o jo brolis naudoja senoviszka Indijonisz- 
ka ginklą, saidoką ir striela. Abudu brolei inženge in ka
riuomene Billings, Montanoje, tuojaus po užklupimui ant 
Pearl Harbor.

Daug Moterių Dirbs 
Ant Farmu

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas apreisžke 
buk daug moterių dirbs ant 
farmu ateinaneziam mete isz 
priežasties stokos vyru. Daug 
moterių bus reikalinga farme- 
riams prie ukiszku darbu ir 
kasdiena buna j u priimama 
prie tuju darbu.

Motina Nužudė Duktė- 
re Ir Pati Save

Charlotte, N. C. — Mrs. Hal 
McKee, 42 metu, nuszove savo 
13 metu dukrele Janina, po tam 
paleido szuvi sau in krutinę. 
Dukrele tame laike miegojo 
savo lovoje. Buvo tai vienatine 
duktė moteres, kuria ji labai 
mylėjo, bet del ko taip padare 
tai da lyg sziol neisztyrineta. 
Kaimynai iszgirde szuvius, ad- 
bego pažiūrėti kas atsitiko ir 
rado duktere perszauta o moti
na gulėjo szale lovos su kulka 
krutinėję.

Trys Vaikai Skautai
Sumalti Per Truki

Wilkes-Barre, Pa. — Trys 
vaikai, prigulinti prie Skautu, 
eidami geležkeliu, nemate pri- 
siartinanezio trūkio ant kalno 
artimoje Mountain Top, kurie 
tjo namo. Vienas isz ju, pama
tęs atbėganti truki, paszauke 
ant savo draugu kad szoktu in 
szali bet jie nepaspėjo ir likos 
pagauti per truki, kuriuos su
malė ant szmoteliu. Vienas isz 
ju buvo sūnūs, 12 metu Richar 
das Felcher, bravoro virszi- 
ninkas, antras Gerald Shepard, 
sūnūs advokato ir treezias Alan 
Bravman, sūnūs rakandu fab
rikanto.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

KABE
Japonai Suszaude 
21,000 Jaunu Kincziku

Chungking, Kinai — Pakol 
Japonai apleido aplinkines 
Chekiang ir Kinagsi, tai suva
rė 21,000 jaunu Kiniszku vyru 
ku ir juos suszaude kad nega
lėtu dalyvauti musziuose su vy- 
resniais^kareiviais.

Vokieczei Bėgdami Su
naikino 87 Kaimelius

Moskva — Kada Vokiecziai 
b ego adgal isz kariszku lauku, 
sulygino su žeme 87 kaimelius 
kad ne vieno namo nepasiliko 
ant virszunes žemes. Daug žmo
nių likos užmuszta ir sužeista.

Rotterdamas Vela 
Bombarduotas

London — Didelis skaitlis 
Angliszku ir Amerikoniszku 
eroplanu užklupo ant Rotter
dam© ir kitu Vokiszku miestu, 
padarydami dideles bledes, su
naikindami daug fabriku ir 
kariszku stoeziu su eroplanais; 
Angliszku eroplanu tik du nu- 
szauta o kiti sugryžo ant savo 
stoeziu. Miestai Emden ir Bre
menhaven taipgi daug nuken
tėjo nuo bombų.

Kinai Atėmė 28 Mies
tus Nuo Japonu

Changshung, Kinai — Kinai 
kovojanti Anhwei provincijoj, 
pasekmingai atėmė adgal 28 
miestus nuo Japonu kurie pa
liko szimtus negyvu kareiviu 
paskui save bėgdami isz tosios 
apielinkes. Apie du tukstan- 
cziai likos sužeisti.

MEKSIKONAI
NUSZOVE JAPONA

Kuris Kirto Telegrafus

Meksiko Miestas — Nežino-

Leningrado 
Linija Perkirsta

mas Japonas likos užtiktas ant 
karszto darbo kada kirto tele
grafo dratus. Likos užtiktas 
isz nežinių prie savo darbo. 
Pasažieriai ant trūkio pamate 
kaip kokis tai žmogus radosi 
ant stulpo ir pranesze apie tai 
valdžiai. Kada jam paliepta 
nulipti, jis nepaklausė ir likos' 
nuszautas.

Kinai Isznesze Truki In 
Padanges; Daugelis 

Užmuszta
Shangtung, Kinai — Trūkis, 

ant kurio važiavo Japoniszkas 
generolas Wang Wei Tsang, 
likos isznesztas per dinamitą 
per Kinczikus ir daugelis ka
reiviu likos užmuszta drauge 
su generolu. Nelaime atsitiko 
arti Kvang Lai.

Kareiviai tuoj aus sustatė 
maszininius karabinus ir pra
dėjo szaudyt in susirinkusius 
žmones užmuszdami apie szim- 
ta ir sužeidė daug. Tiltas, per 
kuri trūkis ketino pereit, likos 
sudegintas.

Kunigai Aresztavoti 
Už Prigialbejima

Žydams 
___ __.

London — Daugelis kunigu 
likos aresztavoti per Vokie
czius už tai kad priglaudę Žy
du vaikus ir atsisakė juos ati
duoti in rankas Nazistu kuriu 
tėvai likos iszvaryti in nelais- 
viu abazus. Daugeliose bažny- 
cziose kunigai skaito laiszkus 
iszduotus per vyskupus kad 
žmones prigialbetu Žydams. 
Keli maiszacziai kilo isz tosios 
priežasties ir daug žmonių ar- 
esztavota.

6,000 Iszpanu Žuvo 

Rusijoj
Lisbonas, Portugalija — Jo

se Rodriguez, kuris eme daly
bas musziuose su Iszpaniszku 
Legionu priesz Maskolius, ap- 
reiszke buk 6,000 Iszpaniszku 
kareiviu žuvo Rusijoj. Tieji, 
kurie iszsisaugojo kulku, su- 
szalo ant smert nes nebuvo pri
pratę prie smarkiu szalcziu 
Rusijoj.

ŽINUTES

Washington, D. C. — Ameri
konai bombardavo Gizo ir ap
linkine, paskandydami kelis 
laivus ir užmusze daug Japonu. 
Ant kitu salų eina smarkus 
musziai tarp Japonu ir Ameri
konu.

Berlinas — Szimtas žmonių 
likos aresztavoti po iszneszi- 
mui su dinamitu geležkelio sto
ties Gaprove, Bulgarijoj. Asz- 
tuoni žmones iszimta isz griu
vėsiu negyvi. Allijentai taipgi 
bombardavo miestą Budapesz- 
ta, padarydami dideles bledes.

Melbourne, Australija — Lyg 
sziam laikui Allijentai paskan
dino 25 Japoniszkus laivus, su- 
szaudyta 300 eroplanu ir 177 
sugadyti per Amerikoniszkus 
lekiotojus.

Luxembourgas — Dideli plie
no fabrikai kerszina sustoti 
dirbti kaipo pasiprieszinima 
priesz Hitlerį kuris skerdžia 
nekaltai gyventojus.

London — Berlino, Paryžiaus 
ir Pragos reidio stotys paliovė 
skelbti žinias nes Rusiszka flo- 
ta ir eroplanai veikia karsztai 
tose apielinkese.

Portugalija, Iszpanija — Gy
ventojai pradėjo pasikelineti 
priesz prezidentą Franco, ku
ris draugauja su Hitleriu. Ba
dai Iszpanijoj ketina kilti re
voliucija nes gyventojai yra 
prieszingi tai karei ir prieszi- 
nasi prigialbet Hitleriui. Pana- 
sziai ir Francijoj kur gyvento
jai spiriasi laisvos Francijos ir 

Į nebūti po Petano ir Lavello val- 
! džia kurie yra valdomi per Hit
lerį.

Philadelphia, Pa. — Laike 
svodbos name Andrew Van Ra
dnor©, kokia tai pleszike insi- 
gavo ir apiplesze nuotaka ant 
$10,000 vertes žemeziugu. Pa
licija da jos nesurado.

Texas City, Tex. — Aliejaus

Vokiecziai Neteko
4,200,000 Kareiviu

Berlinas — Kariszkas szta- 
bas sziomis dienomis iszdave 
raparta kiek neteko kareiviu 
lyg praeito Rugpjuczio—Aug., 
menesio. Apskaityta buk 4,- 
200,000 Vokiszku kareiviu žu
vo ar likos sužeista ant karisz
ku lauku Rusijoj. Vokiecziai 
apskaitė buk 1,700,000 kareiviu 
likos užmuszta nuo Sausio lyg

dirbtuvėje Pan-American kilo Rugpjuczio — Aug. menesio, 
baisi eksplozija, kuri sunaiki- 710,000 dingo nežine kur, 710,-
no daug aliejaus ir užmusze du 000 sužeista ir 215,000 užmusz- 
darbininkus. ta.

Rusai Turėjo Trauktis In Už
pakali; Szaltis Pradėjo Duotis 
In Ženklus, Vokiecziai Neri- 

mauje; Daug Vokiecziu
Užmuszta

MOSKVA — In laika trijų dienu Rusai 
buvo priversti trauktis in užpakali artimoje Vol
gos nes Vokiecziai perkirto kariszka linija prie 
Stalingrado bet miestas da vis naršei ginasi nuo 
užpuoliku. Vokiecziai taipgi pradėjo prisiarti 
net prie Novorosisko, kuri badai jau paėmė su 
didėlėms bledems. Vokiecziai neteko 600 ka
reiviu kaipo ir Rumunai nukente baisei. Prie 
Volgos likos užmuszta 1,500 Vokiecziu ir daug 
aficieriu, netedami daug ginklu.

Jau prasidėjo szaltas oras ir nuolatinei lie
tus Rusijoj, per ka Hitleris pradėjo baisei neri
mauti ir spiria savo aficierius, kad nepaliautu 
muszius norints tukstaneziai kareiviu žūsta kas 
diena nes jeigu užeis szalcziai tai Hitleris turės 
trauktis adgal.

Rusiszki eroplanai vela bombardavo Vo
kietija ir didesnius miestus per ka Hitleris ir jo 
bernai prijauezia gala. Revoliucijos kyla skly
puose užimtuose per Vokieczius, nes gyvento
jai nenori būti ilgiaus po padu Vokiecziu.

Washington, D. C. — Kariszkas transpor
tinis laivas “Manhattan” užsidegė ant mariu ant 
kurio radosi 1,600 pasažieriu ir kareiviu bet visi 
likos iszgialbeti. Priežastis ugnies da neisztyri
neta bet manoma kad kokis Vokiszkas sznipas 
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turėjo padėti ugnine bomba.

Amerikonai Bombar
davo Japonus Kinuose

Chungking, Kinai — Ameri
konai smarkiai atsižymėjo nuo 
Nanchow lyg Hankow bombar
duodami Japoniszkas eroplanu 
stotis ir fabrikus. Taipgi pa
skandino 24 mažus laivelius 
ant Poyang upes ir sunaikino 
kariszka truki, užmuszdami
[daug Japoniszku kareiviu.

1,568 Czekai Suszau- 
dyti Už Heydricha

London — Vokiecziai su
szaude 1,568 Czekus su 54 szei- 
mynoms, nežiūrint ant amžių 
vyru ir moterių, už nužudymą 
budelio Heydricho. Kelis kai
melius visai iszžude isz j u gy- 
vetojus kuriuose daugelis žmo
nių sudege ant smert negalėda
mi isz jujszbegti.

Washington, D. C. — Morta 
Bell, pati anglekasiu preziden
to John L. Lewis, mire Seredo- 
je savo name Utarninko diena, 
Aleksandria, Va.

New York — Didele plytiny- 
czia ir szieniku dirbtuve sude
gė czionais kaipo ir kiti biznei, 
aplaikydami daug bledes. Prie
žastis ugnies da neisztyrineta.
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kasfiirdet
prastu žmonių bet jie mokinosi 
naktimi prie žvakinio žiburio 
ir dirbo idant iszkilti ai/t ko
kios profesijos ar amato.

iszriszo slaptybes traukimosi 
dvasiu.

“NESISARMATYK
SAVO TĘVIJ”

Kariszkas Juokas
Katalikisz'kas kunigas John 

J. Boyle, isz Ąlonterey, Califor- 
nijos, kuris iszvažiavo in Ry
ma 1939 mete ant inszventini- 
mo ant kunigo ir sugryžo tik 
kelis menesius adgal, apsaki
nėja buk Italijos gyventojai la
bai rugoja ant Mpssolino jog

Tūlas generolas’,' būdamasCzionais Suv. Valstijose ran-i 
dasi daugiau kaip keturi mili-i mažam miestelyje, labai liude- 
jonai Žydu isz kuriu 75 pro
centas neužlaiko savo sęnovisz- 
ku tiesu ir paproeziu kuriuos 
ju protėviai užlaikė per tuks- 
tanezius metu..

I Dabar “i

Į jo isz nuobodumu ir nežinojo 
kaip praleisti savo liuosa 
ka.

Tula diena, sėdėdamas prie 
i lango, staigai. paregėjo einanti 

naujos mados’’ Žv- ulycziaaficieriu be szobles. At
davęs! Hitleriui apsigaut ir delei (jaunesne gentkarte) at- sidares laniga paszauke in ji:
yra priversti jam prigialbet meta teyu paproęz.ius, taip va
džioje ikareje. Padėjimas Itali
joj yra baisus ir apverktinas, 
maisto mažai, kaipo ir drapanų 
ir,pats nupuolė, ant 40 svaru isz 
priežasties stokos maisto. Dau
gelis vaiku mirszta nuo netin
kamo maisto, žmones vaiksz- 
Czioja susirupine ir neužgana- 
dinti .isz tebyrio padėjimo. Ita
liją,prallaimes szia kare ar Hit
leris laimėtu ar Allijentai lai
mėtą ii', jis, papuls in didele be- 
datir skurdą. > ,

dinama “koszer maista” ir 
valgo ta pati ka ir visi žmones. 
Aivai! Kappr.es koszar!

Citv

Sziadien įgyvename akyvuo
se laikuose ir atsitikimuose. Se
novės laikuose jeigu, kokis ka
reivis, trubad orius, poetas ar
ba jaunikaitis “pagriebia lep- 
Įszei vyyui” jo paezia — well— 
tąs buvo tinkama bet... jeigu 
jįąąnikaitis, 32 metu, apskuns- 
tu seni, ,69 metu, už pavogimą 
jo pacziules.,meiles.., tai. jau 
jszrodo ant juoko.

Sztai taip atsitiko su George 
Ngdoiskiu isz Milwaukee, 
j^Vis., kuris apskundė Valentą 
Najman, 69 metu, pareikalau-1 
damas nuo ją,atlyginimo 10,000 
doleriu už tai, kad paveržė nuo 
jo paezia ir jos meile.

Isztįkruju! svietas 
pugsztyn kojoms!

Miestelyje Virginia 
Montanoje, gyvena du brolei— 
dvynai Charles ir Burt Grants, 
kurie gimė ta paezia diena ir 
valanda, turinti sziadien 76 
metus, kurie praeita menesi ap- 
vaiksztinejo savo auksines su
kaktuves aipsipayziavimo. Abu
du ta paezia diena likos ap- 
kriksztyti, dirmavoti, kartu pa- 
t'ipe szliuba., per 60 metu buvo 
daraktoriais toje paezioje mo
kykloje, gyvendami szale viens 
kito tam paežiam name, kožnas 
yra tėvu dvylikos vaiku ir dau
giau jiems niekas nepasilieka 
kaip tik mirti drauge.

virsta

'■ Norman Harkness, isz Brook
lyn, N. Y., likos iszvežtas su ki
tais kareiviais in Velszija ant 
kariszkos tarnystes kelis me
nesius, adgal in Llanvillantysi- 
liogogaoch miesteli, prižadeda- 
nrasjįatsiunsti puikiu atvirucziti 
savo tėvams.

Normanas dalaike savo žodi 
kada in ten pribuvo, prisiuntė 
tėvams ir draugams dvieju pė
du ilgio atvirutes (postelkar- 
tęs) su paczto peczecziu isz 
jniesto Llanfairpallgroygullo- 

;|gogerychawrydro,:bweeallauty-- 
sillogogoeh ant kurios taipgi 
pąrasze kad da bus nusi austas“ 
in aplinkine Llanfąirfechan ir 
Jjlandrhąandrynmoclinene. — 
Ir da Anglikai juokėsi isz musu 
jLietuviszku pravardžių!

Wendell Wilkie Jszke
i ■liavo In Rusija

Akyvi Trupineleiralius geisdamas ji geriau ipa- 
žinti, užprasZe pas save ant 
P i et.

— Klausyk, ponas aficie
riau, geidžiu dažinoti isz tikrų
jų isz kokio tu tikrai paeini 
stono. Kas yra tavo tėvai ?

— Szviesiausias karaliau, 
asz paeinu isz kaimiszku tėvu, 
o tėvai mano yra kaimiecziais 
isz vargingo stono, kurie szia
dien dalinaisi laime, kokia jusu 
szviesybei esmių labai dėkin
gas!. ..

§ Iltis Afrikoniszko slo- 
niaus atnesza nuo 350 lyg 500 
doleriu.

§ V aldiszkas Yellowstone 
parkas yra 62 myliu ilgio ir 54 
myliu ploczio.

§ Nesenei Australijoj likos 
surastas lizdas girrinio kurkos 
(kalakuto) kuris svėrė penkis 
tonus arba 11,000 svaru.

Tiriam pulk'e 'generolo Z. rado
si aficierius K. Buvo tai mal- 
szus žmogus, narsus ir mylėjo 
savo tėvus, kaip del gero su- 

, i.,: naus. pridera. Jo tėvai buvo 
vargingais kaimuoeziais isz M. 

auksiniais medaliais ant 
krutjnc'S pribuvo po karei in 
miestą, kuris radosi netoli nuo 
teviszko kaimo.

Tėvai pasiskubino isz kaimo 
in miesteli, kad po tiek metu 
nematimo savo mylimo sumaus 
pamatyti ir lauke ant rinkaus' 
nekantrei.

Kada tik juos pamate, nuszo- 
ko nuo arklio ir su aszaromis 
juos spaude prie szirdies. Po 
tam ipaeme juos pais save ir 
melde j n kad atsisėst u su juom 
prie vieno stalo, nors turėdavo 
pas save žymiu aficieriu ir vir- 
szininku.

Matydamas vienas isz aficie
riu nusijuokė kad kaimuoeziai 
drauge su aficierium sėdi prie 
vieno stalo. — Kaip tai? Ar-gi 
asz atsižadeczia savo gimdyto
ju ir sarmatycziausi ju?! — at
siliepė aficierius. — Daulg me
tu pirm negu pradėjau tarnau
ti Ciesoriui, buvau ju kūdikiu, 
— tai yra mano tėvai!..

Generolas Z., dagirdes apie 
tai, užpraszc pats juos su ki
tais ponais pas aficieriu ant 
piet. Tuom syk tėvai jautėsi 
kad neprivalo rastis ant piet, 
nes nežinojo kaip fenais pasi
elgti tarp auksztu ponu.

Kada jau visi ketino sesti 
prie stalo, generolas užklaiise:

— Bet tamista kapitone, 
kur randasi tavo guodotini te- 
velei? Maniau, kad drauge su 
tavim jie atsisės prie stalo. ..

Kapitonas nusiszypsojo ir 
nežiiipijo ka ant to atsakyt.

Tada pats generolas atsisto
jo ir atvede nusistebėjusius tė
vus ir pasodino prie sitalo; mo
tina isz vienos puses, o tėvas 
isz kitos puses, sėdėjo szale ge
nerolo laike pietų, su kuriais 
kalbėdavosi kanuoprietelin- 
giauisia.

Kada pradėta linkėti sveika
tos vieni kitiems, generolas pa
ėmiau stiklą, atsistojo kalbėda
mas :

iJSu

— Ei, ponas aficieriau, pra- 
szau pas save.

Aficierius dasiprato kam ji 
generolas szaukia. Nebuvo 'ki
tokios rodos kaip .paklausyti 
savo perdetinio. Inejo in 
prieszpaikaji. Pereidamas dirs
telėjo ant sienos — ir net leng
vai atsiduso. Ant sienos kabojo 
viena isz generolo szobliu. Afi
cierius nukabino ja: nuo vinies 
ir prisijuose sau ja prie szo- 
no. Atidaręs duris pakaja.us in
ejo drasei in vidų.

— Ar ponas generolas mane 
szaukęt ?

— Taip...-Norėjau tavęs už
klausti ar... — nepabaige klau
symo nes patemino jog aficie
rius turi szoble prie szono.

— Kas po velniu, — paszau-' 
ke generolas susimaisz.es, — 
kaip tai yra? — bet atsikvote- 
jas nuo nusistebėjimo tarė:

— Norėjau pono užklausti 
kaip tavo tėvo sveikata?

Aficierius atsake: — Jeigu 
mano tėvas butu žinojus kad 
ponais generolas geidžia apie ji 
daižinoti tai isz to jis butu la
bai nudžiugęs bet ant nelaimes 
tas yra negalimu daigiu nes 
nuo dvideszimts metu mano tė
vas jau ilsisi kapuose...

Tieji žodžiai visai parmusze 
generolą nuo kojų.

—• Tas man labai patinka, 
nes kas guodoja savo tėvus,, 
tasai yra tikru didvyriu; o kas 
ju neguoidoje, ne yra vertas 
kad butu u'žgimiasi!...

“Guodokie tęva ir motina 
savo!”— tai yra pirmutinis 
prisakymas su prižadėjimais.

§ Kanadoje randasi 90,750 
automobiliu.

Naujos Mados Pacziule;
Vyras pareina isz darbo ir 

užtinka verkianezia , paezia 
sedinezia prie siuvamos ma- 
szinos.
— Mano miela, kas tau 

atsitiko? Ko verki?
— Ba-ba-ba-matai norė

jau tau prisiut guzika prie 
kelnių ir jau treczia adata 
sulaužiau maszinoje ir da 
guziko neprisiuvau.

*

Wendell Wilkie iszkeliavo m 
Rusija ir kitus sklypus kur 
tarsis su sklypais apie pasek
minga vedima kares. Bus jis 
siuncziamas ant paliepimo 
prezidento Roosevelto idant 
pasimatyt su Stalinu ir ki
tais žymiais kariszkais va
dais. Wilkie ketina sugryžti 
isz savo tolimos keliones apie 
15-ta d. Oktoberio.

§ Didžiausios peteliszkes 
randasi Britiszkoj Gvinoje ku
rios yra 10 coliu nuo galo spar
no iki galo sparno.
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Ūžia ik y m as a u tom o b i 1 i a u s 
kaszliioja doleris Ijožna diena, 
pagal apskaityma Motoristu 
Drauguves Amerikoje (Ameri
can Motorists Association).To
dėl kožnas locnininkas automo- 
biliaus turi iszduoti kas meta 
365 dolerius už gazoliną, gumi
niu ratu, aliejaus, pataisų Ir 
ant užlaikymo maszinos. O kad 
Amerikoj viena ketvirta-dalis 
žmonių yra ioeninirikais auto
mobiliu, todėl ju turime apie 25
milijonus o užlaikymas tuja 
automobiliu jiems kasztuoja 
kas meta beveik deszimts bili
jonu doleriu.

Kožnas automobilius kas me
ta patrotija ant vertes 136 do
lerius tdoel automobilius yra 
vertas ‘laike pirkimo tiktai — 
paprastai 953 dolerius o amžius 
automobiliauS turi tiktai sep
tynis metus. Automobilius 
Amerikoniszkam gyvenime yra 
taip reikalingas gaspadoriszku 
innagiu, kaip lova, peczius ir 
1.1. Sziadieninis garadžius yra 
kluonu miesczioniszkam gyve- 

. nime.

§ Pora czeveryku Charbine, 
Mandžiurijoj kainuoja 12 dole
riu.

§ Didesne dalis bicziu Bra
zilijoj yra tokios kurios negali 
ingilti žmogų.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Pavojinga Szeimyna

Yra tokiu ‘žmonių kurie ma
iler kad be pinigu negali nieko 
.nuveikti ant syieto o ka d tasai 
manymas yra klaidingu, paro- 
<de faktai kad randasi tukstan- 
Gziąi moterių ir vyru kurie turi 
angsztus dinstus pramonysteje, 
ku’.rie pradėjo savo dinstus nuo 
Žemiausio laipsnio. O ^ad turė
jo rtora lavintis toliaus, tasai 
mokslas pastate juos ant augsz- 
cziausio laipsnio.

Tarp tokiu, kurie kilo isz 
vargszu, buvo Jonas Roekefel- 
ięrLs, Jkuris pirmiausia iszveži- 
rejo ekspresą; Tamoszius Edi
sonas kuris buvo telegrafistu 
ir .pardavinėjo laikraązczius 
ant taukiu; Abrahomas Lincol- 
nas kuris mokinosi vakarais 
pi-jė? liktarnes ir vėliaus pasili- 
ko prezidentu Suv. Valstijų.

Beveik kožnam Amerikonisz- 
kam mieste galima surasti biz
nierius, linansistus, daktarus, 
advokatus' ir kitus kurie, jeigu 
ne sunkus mokslas, butu pasi- 
li'kia tarp sunkei dirbaneziu

Idant jos katei nebūtu jo
kios skriaudos ne bado po jos 
mireziai, senmerge, Miss Elsie 
Bingham, Washington, D. C., 
paliko katei 2,000 doleriu po 
apgloba. Mrs. Fannie Wilson. 
Motere aplaikines procentą 
nuo trijų pinigu ant užlaikymo 
kates o jeigu toji pastiptu tai 
motere aplaikys 800 doleriu.

Turtingi žmones palieka sa
vo, pinigus del gyvuliu ir'kito
kiu sutvėrimu o vargszai turi 
paaukaut paskutini savo dole
ri ant suszelpimo ligon'buczin, 
sięratn ir kitokiu institutu.

- Jan daugiau kaip menesis 
laiko kaip gyventojai miestelio 
Pocatello, Idaho, yra. labai in- 
banginti o ypatingai artimoje 
namo kuris prigulėjo prie mi
rusio Jokūbo Annebaum, ku
riame veda nepaprasta kova to
ji dvasia. Po pusiaunakt in na
rna nematytos rankos pradeda 
bombarduoti langus ir žmones 
kuriuos kartais ir sužeidžia. 
Norints keli palicijantai per 
visa nakti sergėjo narna bet 
jame nieko neužtiko ir nesura
do. Lyg sziam laikui niekas ne-

— Ar tavo sūnūs jau ap- 
sipaeziavo?

— Taip, apsipaeziavo, 
bet inejo in labai pavojinga 
szeimyna.

— Kaip tai?
— Matai, apsipaeziavo 

su pana Dinamicziute, o jo 
uoszve vadinasi po tėvais 
Bomba, o jo szvogeris vadi
nasi Pisztalietas.

— Mano ponai, iszgeriu szi- 
ta stiklą vyno ant garbes tėvu 
uižs i t a r n a u j encz i o gero su na us,

kimus sūnūs yra daugiau ver
tas negu pasisziauszes aficie
rius!. ..

Vėliaus pats generolais turė
jo (proga paežiam karaliui ap
sakyti apie aficieriu, kaip jisai 
guodoja savo vargingus tėvus, 
kas labai patiko karaliui. Ka-

Amerikonai Japonu Nelaisvėje

Paveikslas parodo nekuriuos musu Amerikonus Japo- 
niszkoje nelaisvėje kurie likos paimti laike muszio Corregi- 
dore. Ant deszines su elmu ant galvos stovi generolas Wain
wright o prie jo stovi Amerikoniszki kareiviai paimti su 
juom in nelaisve.

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 vamnezijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuo’as. 76 puslapiu...............20c

No. ’33 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 pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ...................................20c

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Aut keik užlaiko moteres paslaptį. 
„1 ’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 apje Kaji- 
62

45 puslapiu.................... 15c puslapiu............................................15c
124 Dvi istorijos apie Dvari- Į 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 klasteris. 40 
puslapiu ......................................... 15c

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

404 
5O-: 
kri- 
35c 
isz 

isz-

puslapiu.
No. 102 

minaliszka
No. 103 

pirmutines 
imta isz Lietuvi-szku 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: Ila 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 
Surike 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
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 ei- Imas; Drūtas Petras; Nuogalis, 
gonus.

No.
ne Pana ir Apie Baisi istoGja. 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

Mahanoy City, Pa. -
No. 160 Keturiolika istorijų apie 

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats 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. 25o

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 pasiskaitym.a, 
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. Kodėl 
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 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................,15c

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

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos, 
puslapiu ................................

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

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. Bm 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ............................................

25c
| blo

Dvi istorijos apie Valu- g į 68
15o

Adresas: f j 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
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JENEROLO VIENTURTE 
DUKTĖ IR SODA UNINKO 

SŪNŪS
Gyvenanti mieste Londono

Nė labai senei, tai yra szi- 
tam szimtmetyje Londone, An
glijos žemej, gyveno labai tur
tingas jenerolas; turėjo vien
turte duktere, patogia kaip le- 
,liuke isz kurios savo senatvėj 
.turėjo didžiausi džiaugsma; ji 
.buvo grąžei iszmokyta ir isz- 
imintinga mergaite; o per tai 
daugumas isz turtingesnių jau- 
nikaieziu geide ja sau už pa
ezia gauti. Bet ji, būdama isz- 
mintinga, mokėjo atsisakyti 
pszrasdama visokias perszka- 
das inžengimo in stoną mote
rystes.

j Prie jenerolo namo buvo di
delis sodas, kuri apdirbdavo ir 
apžiūrėdavo vienas sodaunin- 
kas, kuris turėjo vienturti sunu 
patogu, linksma ir labai mylin
ti mokslą. Tas suims isz jaunu 
dienu vaikszicziodavo su savo 

(tevu prie darbo sode apie viso
kius medžius, vaisius ir kito
kius žolynus isz kuriu jis dary
davo sau nauda moksle.

Sodauninkas matydamas sa
vo sunu linkusi prie mokslo, nu
tarė leisti in didžiausius moks- f
Jus, ant ko buvo pagelboje ir 
ijenerolas. Sūnūs sodauninko 
buvo mokslu pirmutiniu visose 
mokslo szakose, per tai nuo vi
su buvo mylėtu ir garsingu vai
kinu., Laike vakacijos dirbo su 
tėvu sode ir tanikei reikėjo 
yaikszczioti apie jenerolo palo
siu, kuriame gyveno jo duktė.

Nekarta žiūrėdavo ant jo 
duktė, kaip ir jis ant jos; abu
du jautėsi vienas prie kito pa
linkima bet to negalėjo vienas 
[kitam parodytie per nelyguma 
stono. Gėrėjosi vienas kitu tik
tai isz patolo pasimatymo, ka 
Jsz szalies matydami, galėjo 
tiktai kiti žmones suprasti. 
Kartais pasitikia vienas kita 
einant per soda, neiszdrysdami 
vienas kita pakalbinti. Ir taip 
.traukėsi per nekuri laika, pa
kolei jųdviejų nepatiko nelai
me kuri stojosi priežastim j u 
suėjimo in pora.

Tame paeziame mieste Lon
done gyveno labai turtingas 
kupezius, kuris turėjo savo 
locnas kėlės akmenyczias ir 
daugeli fabriku o tiktai viena 
sunu jau paaugusi, kuris viso
mis pajėgomis stengėsi gauti 
,už paezia ta augszcziau apra- 
įszyto jenerolo dukteri Helena; 
nes matydama anoji toki geis
mą visai jam neatsake nuo že- 
pybu bet atidėjo viską ant toli
mesnio laiko.
/Sodauninko sūnūs per ta laika 

pabaigęs universitetą, pristojo 
in viena Ikantora už klerką ir 
tenai sau teisingai procevoda- 
mas, mistino apie tolesni savo 
gyvenimą ir pavidnasti pasziau- 
kinjo stono; buvo jis, kaip pir
miau, taip ir tuo tarpu dievo
baimingas ir darbininkas; sa
vo visus veikalus atlikdavo 
kuoteisingiausia ir be jokiu 
suktybių. Vienas neprietelius 
užvydedamas jo pasivedimui, 
padare jo varda ant keliu tuks- 
taneziu doleriu falszyvu vekse
liu ir apkaltino ji tarne dalyke. 
Pasmauktas in suda teisinosi 
nuo tokio neteisingo apkaltini
mo bet negalima buvo iszsitei- 
sinti priesz suda kad tikrai bu
vo tie vekselei padaryta jo cha
rakteriam, ka daugumas popie

rių jo ranka raszytu uždą vadi jo, 
tai matydamas atsidavė Ap
vaizdai Augszcziaušiojo pasi
davė dekretui sūdo, kuris ap- 
sudijo ji iszvežtie ant luoto bet 
su tokiu viroku, norints ir liktu 
nuo vandenines smerties tai ne
valė butu sugryžti in miestą. 
Kad siigryžtu tai smerezia bu
tu korotu o lygei ir tas, kurio 
name jis prisiglaustu.

Kada atėjo paskirta diena 
del iszvežimo ant mariu, pribu
vo ant laivo pasirengęs ant tos 
baisios keliones. Pasiėmė mais
to ant ciela menesio; daigtus 
del darymo ugnies; kirvi, pjūk
lą, peili, dideli kalta, gręžta, 
alaveli, popieros ir kėlės reika- 
lingiauses knygas.

Laivoriai ir kapitonas labai 
jo gailavo bet ne jokiu budu ne
galėjo ji nuo to iszgelbetie, tik
tai tiek jam padare kad visai 
paežiam viduryje mariu nepa
leido pagal iszduota viroka bet 
daveže kur tykus vanduo sto
vėjo, sustojo, insodino in luo
tą, padavė jam du irklus ir vi
sokiu daigtu, reikalingu laike 
pripodko ir atsisveikinia pali
ko ji ant mariu.

Laivas atsitolino o jis, likes 
luote vienas sau, mate tiktai 
dangų ir vandeni, nežinojo in 
kuria puse dabar pasiversti. 
Atsidavė ant Dievo ir lauke 
valandos pabaigos savo gyve
nimo, in ta puse žiurėjo, in ku
ria pradėjo luotas plaukti, in ta 
pusią ir jis su irklais yrėsi pel
keles dienas ir nakti, ant galo 
viena nakti, prisiyrė prie ko
kios tai salos, ir ten lauke pakol 
užstos diena. Kada jau pažaras 
pasirodė ir saule užtekėjo, ta
da tiktai insižiurejo sau gera 
viena in kuria privaręs savo 
laiveli pririszo ir iszlipes ant 
kranto ėjo pažiūrėti kas ten 
gyvena. Ėjo tiesiog dairyda
masis in visas szalis ar nepa- 
matis kur koki nors žmogų bet 
ant tuszezio jis dairėsi; ten ne
buvo jokio žmogaus.

Toji sala stovėjo viduryje 
mariu labai obszirna, apaugus 
visokeis krūmais., žolėms ir vi
sokiu gatunku dideliu medžiu; 
ten buvo pilna visokiu dyku 
žvėrių ir pauikszcziu o žmogaus 
jokio ten nebuvo. Būdamas su-- 
nūs sodauninko, mokintas ir 
apie viską gerai iszmanyda- 
mas, ant tos salos pradėjo sau 
gyvenimą vesti su žvėrimis ir 
paukszicziais; jis prisipratino 
juos pi’ie saves kaip naminius 
ir su jais turėjo zobova. Pasida
rė sau būda isz smaku medžio 
panaszu in nameli, įkuriame tu
rėjo pastogia nuo lietaus, už
veja nuo vėjo ir nakties laike 
atsilsi po dienos darbui, jesz- 
kojime mamisto ir kitu reika
lingu del sveikatos daigtu. Gy
veno vienas per nckuri laika, 
kaip pustelninkas, vede, Diėvo ■ 
baiminga gyvenimą, atsidavęs 
su visom savo mislims Viso^ 
augszcziausio Apveizdai, turė
damas vilti jog būdamas nieko 
nekaltu neprapuls niekur.

Simus kupeziaus norėdamas 
iszgauti jenerolo dukteri Hele
na sau už paezia., visukuom sto- 
ravijosi a'pie tai. Tankei atlan
kydamas Helena suprato jų
dviejų paslaptini palinkima

dvare jenerolo mate kaip jiedu sakėsi jog yra zokoninkas pa- 
vienas kita dirstelėjimu pa- kutavojaiitis ant tos salos.
sveikindavo, ko jis neužkente, i Gyveno jiedu ant tos salos 
mislydamas kad tai gali būti tiktai dvieje, kaip Adomas ir 
jam perszkadoje suėjime in Jeva Rojuje. Saloj buvo visko 
stoną moterystes. Pritaikė toki pilna nes apie ja niekas nežino- 
laika, padare jo varde falszy- jo ir niekad ne jokis laivas prie 
vus vekselius, už kuriuos so- jos nepriplauke, tik kartais vii-, 
dauninko sūnūs buvo apsudin- nys atneszdavo dalis sulaužyta 
tas ant iszgujimo ant augsz- laivu kurios užkliūdavo te- 
cziau minėtos salos, ant kurios nais. Gyveno jiedu ant tos salos 
buvo papuolęs. |ilga laika. Sodauninko suims

Kada pasisekė tai jaunam1 jeszkojo visokiu budu kuriais 
kupeziui nieku nekalta sunu'galėtu iszgialbeti Helena nuo 
sodauniko prapuldinti, labai! t°s salos ir nusiunsti ja pas jos 
buvo isz to užganadintas, kadi tęva bet jokiu budu negalėjo 
jokios perszkados neturės savo .prisiszaukti ir pamatyt laiva, 
geismui, mislydamas tuojaus! kuris galėtu ja isz ten paimti, 
gauti sau už paezia jenerolo Jis ja lailke didėlėje paguodo- 
dukteree. Bet kada ja atlanky- neje ir kaip galėdamas pritar-
davo, rasdavo visados ja liūd
na, kad jokiu budu negalėjo, 
palinksminti, tankei rasze in 
ja gromatas, bet anoj duodavo 
atsakymu kuriame iszrasdavo 
visokes perszkadas greitam at- 
sibuvimui szliubo, rengdamasi 
da priesz szliuba atlankyti sa
vo gimines, gyvenanezius už
maryje.

Viena karta tas jaunas kup
ezius turėjo siunsti in užmari 
kėlės baczkas aukso o kurio 
tiek neturėjo kiek reikėjo nes 
buvo per daug isžbarstes ant; 
visokiu niekniekiu ir paleistu- 
vyseziu. Jis apmislino sau bū
da, kuriu omi save galėtu iszsi- 
teisinti priesz savo locna tęva 
ir kitus jo draugus. Aukso ne- 
siute, tiktai vietoje aukso pri
pildė tiek baezku piesku, sudė
jo in laiva, papirko laivorius 
kad tie ant vidurio mariu pa
skandintu ta laiva. Bet jis nie
ko nežinojo kad ant to paties 
laivo buvo pasirengus keliauti 
ir jo mylima Helena pas savo 
gimines in užmari.

Laivas tuojaus isz pristovos 
iszkeliavo ir per sanvaite plau
ke nes laivoriam buvo ant mis-, 
lies duotas po prisiega priža
dėjimas jaunam kupeziui; ren
gėsi jie padaryt skylia kur lai
ve, kad jis nuskenstu. Kada 
laivas jau pradėjo skensti, tada 
laivoriai paemia Helena su jos, 
czamodanu paleido in luotą 
ant vandenio viena. Laivas tuo
jaus nuėjo ant dugno mariu o 
Helena plauke luote viena sau, 
pusiau mirus isz baimes bet 
ant giliuko buvo tykus oras per 
tris dienas ir naktis.

Luotas per visa ta laika plau
ke in viena szali, pakol priplau
kė netoli kraszto salos ant ku
rios radosi sūnūs sodauninko.

Isz ryto anksti atsikėlęs so
dauninko sūnūs iszejo isz savo 
budukes, pasimeldė ir ėjo prie 
kraszto mariu ant žvejokles. 
Paregėjus toliau nuo kraszto 
mariose plaukanti luotą ir ne 
tuszczia, sėdo in savo luoteli ir 
yrėsi prie jo. Iszvydo jame gu- 
linczia motore, jauna ypata, 
puikei pasirėdžiusia, be jokio 
jausmo, smertolnai iszblyszku- 
šia ir nuo szalczio drebanezia. 
Tada prisiartinęs prie luoto 
pririszo savo luoteli, insedo in 
ji ir pažino Helena, jenerolo 
dukteri, skubino irtis .prie 
kraszto. Pririszes skubino ja 
paimti isz luotelio, nujiesze in 
savo budukia, paguldė, apklos
tė sziltai ir sukure ugni. Kada 
jau pradėjo atsigaivinti, pravė
rė akis ir dairėsi in visas sza
lis bet negalėjo pasijudini i, vi
sa buvo liga apimta. Stengėsi 
visomis pajiegomis ja atgai
vinti; privirė jai visokiu žolių, 
kuriomis ja in dvi sanvaites 
iszgyde; ji nepažino ji nes jis 

vienas prie kito, — nutarė jesz- j buvo barzda didele užsiauginės 
koti budo ant perskyrimo ju-^o jis jai neiszsidave. Nors ji ir 
dvieju nes ne karta būdamas klausė jo kaip vadinasi bet jis

iiavo, ja visokiais budais rami
no ir praminė karaliene tos sa
los.

Pabudavojo tarpe dvieju la
bai dideliu medžiu del jos palo- 
celi ir kaip galedamams pada
bino, klausė jos kaip kokis ne- 
valninkas bet ant jo negiliuko, 
užėjo vienu tarpu labai didelis 
szturmas, sulaužė tuos du me
džius ir sugriovė ta paloceli.

Po tam padare jis kita, sa
manom iszklojo, pritapę suo
lus, vietoje sofku ir padabiuo 
skurom žvėrių isz (kuriu turėjo 
jiedu ir szilta apsivilkima. Isz 
tauku žvėrių padare muilo ku- 
riuomi prausdavosi. O kaip nu- 
plesze apautu va, tai isz smalos 
medžiu nuliejo žibanezius ka- 
loszus; vienu žodžiu tariant tu
rėjo viską., kaip tikram kara- 
liszkam dvare.

Visa laika abudu procevojo 
apie valgi; jeszkojo ir vaktavo 
ar kartais nepamatys kur laiva 
plaukenti ir del to jiedu pama- 
ryj ant kranto sukrovė labai 
didelius laužus malku su sza- 
koms apsmaluotoms ir vienas 
pas lauža prisitaisęs augszta 
vieta vaktuodavo ar nepama
tys kur nors koki laiva pakly
dusi plaukenti.

Turėjo ugni prisirengęs už
kurti tuojaus tuos laužus: ma
nydami tokiu budu prisiszauk- 
ti sau pagialba. Bet ant tusz
ezio ju buvo ta storone, niekas 
nepribuvo ir nieko neregejo.

Viena diena paregėjo stiebus 
laivo toli mariose, tuojaus pa 
siskubinb uždegti visus laužus. 
Kada užkure laužus ir jau su
degė; žiuri, kad tie stiebai eina 
szalin, tada pradėjo keikti: 
“kad tu tuoj tenai ant tos vie
tos nuskenstum, kad jus visus 

Dalyvavo Užkhipime Dieppo

Szitie vyrukai ka tik sugryžo nuo užklupimo ant Diep
pe, Francijoj, kur parode Vokieeziams savo kariszka galy
be, suteszkindami Vokiecziu pristovas, dirbtuves ir karisz- 
kas stotis. Szitas vyrukas laike muszio neteko puses savo 
kelnių ir aplaike tik maža sužeidimą kojos.

ten smertis užpultu, jeigu prie 
musu neprivažiavote mus isz- 
gialbetie.” Taip jis lementa,vo- 
damas žiurėjo kur tas laivas 
plaukia. Pamatęs kad stiebas 
tojo laivo nuvirto ir sustojo 
plaukes toliaus; tada labai nu
sidžiaugė kad tai jo žodžiu Die
vas iszklause ir daleido ant to 
laivo nelaime. Matydamas kad 
tas laivas niekur toliaus nesi
judina, tiktai stovi ant vietos, 
kaip kokioj pristovoj, jis pali
kes viena. Helena ant kranto 
yrėsi šedes ant savo laivelio 
tiesiog prie tu stiebu.

Plaukdamas toliau .paregėjo 
kita įlaug mažesne sala pana- 
szia in akmeni,’ prie kurios 
stovėjo užkliuvęs tas laivas. 
Kada prisiartino prie laivo tai 
pamate tiktai dali laivo sulau
žyta. Pridrutines savo luoteli 
prie tos.salos inejo in laiva, 
kuriame rado daugeli visokiu 
valgomu ir gerymu daigtu o 
taipgi daug ’buteliu pilnu vyno, 
— rado ir szuni kuris buvo An- 
gelskas, labai jis isz td džiau
gėsi kad gales savo mylima Ka
raliene Helena suraminti. Ap- 
sitriuses skubino eiti prie savo 
laivelio, su szunim ir kitais 
daigtais plaukti atgalios pas 
Helena bet atejas prie tos vie
tos kur buvo palikes savo luo
teli nerado tonais. Luotelis, bū
damas nelabai druezei pririsz- 
tas, per vilnis buvo nunesztas, 
todėl neturėjo ka daugiau da
ryti, turėjo vienas sau jau czio- 
nai pasilikti tiktai -su szunim. 
Didelis ji smuikas apėmė ir ne
rimastis, isz gailesties ir liūd
numo inpuole in liga ir karsz- 
tine; jausdamasis ligos paimtu 
nuėjo in viena kraszta salos 
kur buvo vanduo insidaves in 
sala, negilei, visas vandenyje 
apsimerke ir ten tūnojo.

Likusi Helena, nesulaukda
ma pargryžtant jo, labai liūdė
jo ir .pradėjo graudžiai verkti 
kad vela viena pasiliko be jo
kios apielkos o da labiau, kada 
pamate jo laiveli ant mariu 
tuszczia mislijo kad jis jau pri
gėrė. Sodus ir ji in savo luoteli 
plauke jo jeszkoti mislydama 
gal pamatys ir ji galės būti jam 
pagelboje. Yrėsi ir dairėsi in 
visas puses norėdama ji pama- 
tytie. Ant galo pribuvo ir ji 
prie tos paezios salos kurioje 
radosi jos apiekunas, prisiyrė 
prįe kraszto, pririszo savo luo
tą drueziai ir iszcjus ant sausu
mos dairėsi aplinkui save, ar

nepamatys ka nors. Pamate ar- 
tinantes -prie jos dideli Anigels- 
ka szuni, kuris sergėdamas so
dauninko sunu gulinti vande- 
nyje, pajuto .pribuvimą jos, at
bėgo prie jos su uodega vingu- 
luodamas ir gerydamasis.

(TOLIAUS BUS)

BALTRUVIENE

Tula mergina ketino vyruotis, 
O paganska nemokėjo žegnotis, 

O tu nelaiminga kvailiuke, 
Nieko nežinai kaip ežiuke, 
Nusiduok pas Indijonus, 

Arba Eslkimosus, 
Vai turi džiaugsma tevelei, 
Neturės prieglaudos senelei, 
Jeigu tokia, kvailiuke 

užaugino, , 
Ne poterėliu neiszmokino, 
Davadnas vyras su tokia.

nesipaeziuos, 
Jeigu poteriu nemo'ka — 

dažinos, 
Ba gero isz tokios neturėtu, 

Greitai su vyru apsidžiaugtu, 
Ir in svietą kitur iszrunytu.

* * *
Visi sako kad boba didesne, 

Toi visame geresne,
O juo motere mažesne, 

Tai piktesne ir bjauresne.
Asz to tikrai nežinau, 

Tiktai nuo kitu girdėjau, 
Kad tie maži szuniukai, 

Tai isztilkruju kaip biesukai. 
Ir tarp moterių tas gali būti, 
Jeigu katra negalėjo užaugti, 
Asz tikrai a'pie viena žinau, 

O ir ja maeziau, 
Trumpa, stora kaip pumpure, 
Kuri savo vyrui pirti užkure, 

Po tam norėjo drožt in platu 
svietą

Ba locnam riame nebuvo jam 
vieta,

Šluboje meszlo pilni kampai, 
Vienoje lovoje gulėjo suaugia 

vaikai,
Daugiau nenoriu sakyti, 

Turiu ant toliaus pasilaikyti. 
* * *

Bažnytkiemiuose Dievas 
gyvena, 

Bet jau peczese tai jau gana, 
Kas diena girtuokliauja, 
Niekados nepasiliauja, 

Bobos, mergos ir vyrai, 
O ir net maži vaikai.

O jau ka iszdaro tos bobos, 
Tos neapsimalszina niekados, 
Jau baudžiu ir baudžiu visada, 

Bet jau bus apie tai gana.
* * *

Apie Waukegana ana diena 
nulėkiau,

Prie vienu duriu sustojau, 
Stuboje szlapnoses sėdėjo, 
Ba isz kitu stubu suėjo.

Vai szirdėles kaip bjaurei 
pliovojo,

Kaip tik katra galėjo, 
Per dantis kitus traukinėjo, 
Ir doras merginas apkalbėjo, 
Jau norėjau in stuba inlekti, 

Per,galvas su koczelu apteikti,
Bet susilaikiau, 

Ir namo iszkeliavau.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Akyvi TrupirięleĮ
— Nekurie turtingi -Rymo- 

nys turėdavo net po deszimts 
tukstaneziu nevalninku. Pre
ke arba kaina nevalninku pa
gal tiesas kasztavo po 80 dole
riu.

— Suvienytosia Valstijo • 
šia praeita meta iszdirbo gyvo
jo sidabro už 1,975,225 dolerius.

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 užvilkinimo 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
li 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.

u, Deszimtas procentas 
tavo uždarbio indetais 

jraL in Amerilko Kares Bo- 
nūs ir Markes įprigial- 

bes dirbti eroplanus, tankas' ir 
suplieks Hitlerį ir jo draugus!

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

Saule, Mahanoy City, Pa.
SSr” PRISIUSKITE
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Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau -, Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikoląs 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Saula, 
Menesi, Žvaigždes \r Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu PasL 
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.
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ŽiniosVietines
— Suimtoje pripuola Vardo 

Szv. Panos Marijos.
— Panedelyje Iszaugsztini- 

mas Szv. Kryžiaus. Utarninko 
Septynių Sopuliu Szv. P. Ma
rijos.

— Rugsėjo (Sept.) 25 diena 
vela bus szaukiami 82 vyrukai 
prie kariszkos tarnystes. Spa
lio [Oct.] menesi valdžia 
szaiuiks nuo 350 lyg 400 vyruku 
prie tarnystes. Mažinaisi mu
su gyventojai mieste.

—• Nedėliojo po piet, Szv. 
Kani'ko Airisziu parapija tu
rėjo iszkelima kariszkos vėlia
vos ant garbes ir atminties 170 
vyruku ir merginu, kurie 'tar
nauja Ikarteomeniszkoj tarnys
te j.

— Užsiraszykite in vakari
ne pu'blikine mokykla kur jus 
iszmokys ‘kaip reikia iszsiimti 
citizens popieras nes tas bus 
jums reikalinga ateityje. Atei
nanti Utarninka priiminės stu
dentus nuo 6 lyg 8 valandos va
kare, High (School, kambaryje 
F-2. Tas jums prigialbes ir ap- 
laikyti pensija ant senatvės.

SHENANDOAH, PA.

—■ Ona Haverczikiene, 49 
metu amžiaus 'gyvenanti ant 4 
Miller Row, mire nuo baisiu 
suplakimu, mirdama vėliaus 
vietinėje ligonbuteje neatgau
dama sąmones. Palicija aresz- 
tavojo kaipo nužiūrėti tame 
darbe josios vyra Joną ir su
ku Teodora. Motere likos 
surasta per savo kaiminka pus
gyve ant kiemo. Buvo ji džia- 
nitore publikineje mokykloje.

Pagal daktaru pripažinimą, 
tai motere gal buvo parmusz- 
ta per automobiliu o ne sumusz- 
tal. 1

—■ Panedelyje buvo įsekan- 
cžios nelaimes su automobi
liais: Juozas Karaliūnas nuo 
220 Ohio Ave., automobilius 
susidūrė su kitu .automobilium 
bet bledes mažai padaryta. 
Prie Ringtono automobilius 
varomas per John Stanton su
sidūrė su automobilium, kuri 
vare Mare Dambrauskiene isz 
Heights. Bledes mažos.

— Plentas vedantis in 
Shenandori ingriuvo, per ka 
automobilistai turėjo naudoti 
kita kelia. Manoma, kad but- 
legerei yra kalti ingriuvimui 
kelio, isz po kurio kasė anglis.

t Petras Jakubonis, senas 
gyventojas, mirė pas Mikola 
Dumblauska, 17 N. Union uly. 
Velionis neturėjo jokiu gimi
niu. Graborius Szneideris lai
dos.

— Mahanojaus apskrities 
publikiniu mokyklų daraktor- 
kos iszejo ant straikos neaplai- 
kydamos užmokesti už kelis 
menesius ir todėl nesugryžo 
prie darbo pakol mokyklų tary
ba neiszmokes prigulincziu 
joms algų.

Gilberton, Pa. f Kaulas Su- 
baczius, nuo Main uly., mirė 
Utarninko ryta namie. Velio
nis prigulėjo prie Szv. Ludviko 
parapijos ir kitados (gyveno 
Mahanojuj. Paliko paiczia Te
ofilą, tris dukteres, viena sunu, 
broli Juozą Mt. Carmel ir du 
anukus. Graborius L. Czai- 
kauskas isz She'nandorio lai
dos.

Laidotuves atsibus Subatos 
ryta, 9 vai., ir palaidotas para
pijos kapuose Frackville.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Frackville, Pa. — Panedelio 
diena likos iszpletota kariszka 
vėliava prie Lietuviszkos baž- 
nyczios ant garbes 87 vyruku 
kuris buvo patraukti in karisz- 

*ka tarnysta. Keli žymus kalbė
tojai laike prakalbas. Daugelis 
žmonių dalyvavo ceremonijoj.

NUOGOS PARTES

Motere Reikalauja Per
siskyrimo Nuo Vyro, 

Kuris Laike Nuogas 
Partes Ir Ja Apgau

dinėjo

Los Angeles, Cal. — Milijo
nierius Charles Lincoln, kuris 
isz nuobodumo draugavo su ki
toms merginoms ir moterėlėms 
ir duodavo joms nuogas partes 
savo name, ant Beverley Hills, 
kur gyvena daug krutamu j u 
paveikslu aktorku, dabar yra 
skundžiamas per savo paczia 
ant persiskyrimo nes su juom 
negali gyventi nes ja apgaudi
nėja ir trankosi po visa Ameri- 
ko jeszkodamas pasilinksmini
mo prie szono kitu moterėliu.

Tula diena, parvažiavus na
mo, užtiko dideliam prūdelyje 
prie namo taki regėjimą kuris 
ja ant tikrųjų pereme. Vyras 
su kelioms moterems plaukinė
je po prūdeli visai nuogi. Jo 
motere sako kad ilgiaus su to
kiu vyru negali gyventi ir mel
džia sūdo kad ja perskirtu nuo 
jo ir kad jai mokėtu po 600 do
leriu ant menesio ant jos užlai
kymo nes jo ineiga ant meto 
yra po 50,000 doleriu ir jis yra 
vertas daugiau milijoną dole
riu.

Janovas, Lietuva.— Name li
kos surastas nužudytas butu 
skyriaus inspektorius Kazys 
Alyta. Nužudytas buvo ka
riuomenes Lietuvoje atsargos 
pulkauninkas. Palicija jeszko 
žudintoju, bet lyg sziolei jo ne
surado.

DARBO ŽINUTES

Pittston, Pa. — 2,500 angle- 
kasiu kurie buvo iszeja ant 
straiko penkes dienas, sugryžo 
vela prie darbo.

Kansas City, Kans. — Szeszi 
szimtai mėsininku lenciugi- 
niuose kromuose iszejo ant 
straiko bet moterių nesulaike 
pirkinėti mesa.

Harrisburg, Pa. — Apie 100,- 
000 anglekasiu prižada dirbti 
ateinanezioj Subatoje isz prie
žasties kad nedirbo per Labor 
Diena ir valdžia reikalauja 
daug anglių.

Washington, D. C. — Val
džia pranesza buk ana diena 
Vokiszki submarinai paskandi
no viena Amerikoniszka ir Len- 
kiszka tavorini laiva ant At- 
lantiko mariu. Lyg sziai dienai 
nuo užėmimo Pearl Harbor, 
paskandyta 451 Allijentu laivu.

—• Pirmutinis fartapijonas 
Amerike likos padirbtas per 
John Behrent 1775 mete, mies
te Filadelfijoj.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Merginos Atlieka Savo Kariszkus Dar bus Pasekmingai

Isz priežasties stokos vyru, tukstaneziai merginu ir moterių apėmė darbus kariszko- 
se dirbtuvėse kur jos atlieka savo darbus pasekmingai visokiuose darbuose. Pirmam pa
veiksle matome merginas indedant kulkas del maszininiu karabinu kuriuos naudoja le- 
kiotojai ant eroplanu, kitos taiso eroplanus o treczios dirba karabinus del kareiviu.

Raudonasis Kryžius Pertvarko 
Taisykles Kaslink Dalyvavima 

Jo Darbuotėje

Nepiliecziai, kurie yra gy
ventojai Suv. Valstijų gali da
lyvauti beveik visuose Raudo
nojo Kryžiaus savanoriu veiki
muose kaipo rezultatas patvar
kymu, kuriuos vyriauses Ame
rikos Raudono Kryžiaus szta- 
bas paskelbė. Pagal sziu pa
tvarkymu net ir piliecziai prie- 
szo szaliu gali būti priimti kai
po savanoriai nekurtoj Raudo
nojo Kryžiaus darbuotėj jeigu 
jie yra “tikrai isztikimi” Suv. 
Valstijoms dabartiniame kon
flikte.

Daugumas Raudonojo Kry
žiaus veikimu tiesiog lieczia 
patarnavimus ginkluotoms jė
goms. Ir iszskyrus tik kelis ap- 
ribavimus toje srityje, visi ne
piliecziai, kuriu patarnavimas 
reikalingas ir apie kuriu iszti- 
kimyste nėra klausymo, gali sa
vanoriai tarnauti Raudonajam 
Kryžiui ir jo skyriams.

Paskelbdamas ta praneszima 
Raudonojo Kryžiaus pirminin
kas, Norman J. Davis, kreipė 
dėmėsi in pikta, kad didelis 
skaitlius nepiliecziu Suv. Val
stijose, kurie yra isztikimi ir 
lojalus sziai szaliai nori kaip 
nors dalyvauti. Taip ir su prie- 
szais ateiviais. Buvo nurodyta 
kad sulaikymas sziu žmonių 
nuo prisidėjimo prie svarbaus 
žmonijos geroves darbo per 
Amerikos Raudonąjį Kryžių 
butu darymas skirtumo.

Nauji patvarkymai ne-pilie- 
cziams Raudonojo Kryžiaus 
darbuotėj yra:

1. Amerikos Raudonasis Kry
žius rimtai svarstė nepiliecziu 
dalyvavima jo karo darbuotė
je. Jis pripažysta f akta kad nei 
vienas bendras nusistatymas 
negali pilnai padengti kiekvie
na. atsitikima. Tie, kurie inra- 
szo Raudonojo Kryžiaus dar
buotojus privalo atsargiausia 
rinkti visus darbuotojus, pilie- 
czius ir ne-pilieczius. Delei 
Raudonojo Kryžiaus specialiu 
stovio ir jo veikimu tik Suv. 
Valstijų piliecziai yra samdomi 
del reguliariu sztabu tautinia
me ofise ir skyriuose.

2. Bet, kaslink savanoriu, ku
rie nori dalyvauti ir kuriu pa
tarnavimas reikalingas, iszsky- 
rimai daromi atsitikime (a) 
tautiecziu Suv. Tautu ir drau
gingu Amerikos Respublikų ir 
(b) visu kitu ateiviu, kurie

priklauso prie sekamu kliasu:
A. Ateiviai, kurie tarnavo 

Suy. Valstijų ginkluotose jer 
gose ir garbingai paliuosuoti.

B. Ateiviai, kuriu szeimynos

Suv. Valstijos Lavina 
Oru Nesziama Armija

Generolais Henry H. Arnold, 
Armijos Oro Jegu vyriauses 
generblas skelbia, kad oru nc- 
sziami kovos pulkai vartodami 
mažus lektukus — “gliders”— 
dabar visu smarkumu lavina
mi.

“Sziu lektuku varytojai ir
nariai priklauso prie Suv. Val
stijų militarines tarnybos.

C. Ateiviai, kurie nepertrau
kiamai gyveno Suv. Valstijose 
nuo 191Gm. ir kurie negryžo in 
pacifies szali per paskutinius 
deszimt metu.

D. Ateiviai, kurie apsivedė 
su asmenims kurie susituokimo 
metu, buvo piliecziai Suv. Val
stijų ir kurie gyveno neper
traukiamai Suv. Valstijose nuo 
1934 m.

E. Ateiviai, kurie pareiszke 
savo norą tapti Suv. Valstijų 
piliecziais ir kurie padavė na
tūralizacijos praszyma priesz 
Gruodžio 7d., 1941 m.

3. Asmenys sekamuose Vo
lunteer Special Services, kurie 
tiesiog suriszti su ginkluotoms 
jėgoms turi būti piliecziai Suv. 
Valstijų bet Raudonojo Kry
žiaus skyriai, pagal savo nuo
žiūra, savo atsakomybe, gali 
autorizuoti iszskyrimus atsiti
kime tautiecziu Suv. Tautu ir 
draugingu Amerikos respubli
kų ir visu kitu ateiviu kurie 
priklauso prie virszmineto pa
ragrafo 2, kada, pageidaujama 
ir jeigu darbas tokiu asmenų 
kontinentinėse Suv. Valstijose. 
Visi kiti iszskyrimai reikalau-
ja užgyrima vyriausio sztabo. 
Volunteer Special Service 
yra —

A. Motorinis Korpusas

Karaliene Kuknios
— Druska —

Druska yra vienu isz dau
giausiai prasiplatinusiu mine- 
rolu ant svieto o bet dvi-trecz- 
dalys svieto turi mokėti bran
gu padotka už jos naudojima. 
Kinuose valdžia daugiausia ap- 
laiko pelno isz jos.

Pirmutinei ploeziai druskos 
Suv. Valstijose likos atidengta 
1620 mete, Jamestown, Virgiui 
joj. Tada druska buvo iszgau-

Ant Pardavimo

Namas su tuszcziu lotu po 
No. 419 E. Pine uly. Namas tu
ri 8 kambarius, szilta ir szalta 
vandeni ir sziluma su maudyk
le. Atsiszaukite tuoj aus ant 
adreso:

Miss Mary Keller,
419 E. Pine St., 

3t) Mahanoy City, Fa.
< i ■■ ’ .. J .' s

oru-nesziami kareiviai užpuoli
muose bus priekin,” jis sako. 
“Bus labai svarbi jėga, kurios 
prisiruosze kareiviai, vėliausi 
inrengimai ir pabūklai bus oru 
perkelti. Ji gales ir kirs priesza 
kur jis visai neprisirenges.”

“Kad nors negalima iszduo- 
ti žinių apie szios naujos jėgos 
diduma, sudėti, taktikas, ob
jektyvus ir kada ir kur kirs, 
galima dabar praneszti kad pa
saulis lyg sziol nebus mates to
kios armijos, tokius inrengi- 
mus ir tokius ginklus, kurie 
galutinai sudarys Amerikos 
oru-nesziama armija. Mes tu
rime turtą, medžiaga, kurą in
dustrijų parankamus, mecha- 
niszkus gabumus, viską, te
steigti tokia oru-nesziama jė
ga, kokia visos Aszies tautos, 
nepajiegtu testeigti. ’ ’
Masinis iszdirbimas “gliders” 
yra naujausia dalis Amerikos 
visuotino oro karo. Per 30 d. 
milžiniszka dirbtuve pastaty
ta Amerikos vidur-vakaruose 
visuotinei iszdirbti sziuos “gli- 
derius. ” Tik viena isz trijų di
džiuliu instaigu, kurios stumia 
sziu lektuku statybos progra
ma.

Szis masinis iszdirbimas sziu

narna isz mariu ir buvo’iszgau- 1 ta isz vandens per iszgaravima 
ant saules. i

Apskaitoma buk zopcst’^ 
druskos kuri randasi paviete 
Potter, Pa., užteks del visu1 
žmonių Amerikoj da ant 27 
tukstaneziu mgtu. Visoj musu 
valstijoj randasi jos ant 150,- 
000 metu.

Kinuose yra prasiplatinęs 
būdas atėmimo sau gyvasties' 
per nurijimą, daug druskos.

Mokslincziai apskaitė kad 
ant dugno ežero Salt Lake, 
Utah, randasi apie 400 milijo
nu tonu druskos. Visa druska, 
kuri randasi mariose, uždengtu 
visas Suv. Valstijas ant puses 
mylios storio.

Didžiausios kasyklos drus
kos Amerikoj randasi Retsof, 
N. Y., kuriose randasi daugelis 
myliu požeminiu keliu.

Daugelis tautu Afrikoj ir 
Azijoj, naudoja druska kaipo 
pinigą, nes jos ten yra labai 
mažai.

lektuku gal reiszkia svarbu isz- 
sivystijima užlklupimo taktiko
se Suv. Valstijų ginkluotu je
gu. Žlugimas Crete parode ka

B. Ligoniniu ir Poilsio Kor- oriniai kareiviai gali ivykdinti 
pusas ir militariniai žinovai rimtai

C. “Canteen” Korpusas svarstė visas galimybes. Szis
D. Namu Patarnavimo Kor- masinis iszdirbimas rodo kad

pusas
E. Nariai bet kurios tarny-

bos, kuriem skiriamos pareigos 
tiesiog surisztos su ginkluo
toms jėgoms.

4. Ne-piliecziai gali dalyvau
ti visoj kitoj Raudonojo Kry
žiaus darbuotėj jeigu tik tie, 
kurie juos inraszo, patenkinti 
kad kandidatai yra tikrai iszti
kimi musu szaliai dabartinia
me konflikte ir jeigu j u pa-
tarnavimas yra reikalingas.

American Red Cross Hqts., 
Washington, D. C.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Akyvi Trupinelei
§ Amerikoj praeita meta li

kos iszdirbta visokio tavoro 
vertes .ant $62,910,505,000.

§ PagaLjiasku-tini surasza 
1940 mete tai Oregon valstijoj 
randasi 5,480 Indi jonu.

§ G u in o j, Pietinėje Ameri
koj, likos iszkasta praeita, meta 
60,750 unciju aukso.

Peržiūri Dirbimą Ne
tikro Gurno

Generolas William Knud
sen, kariszkas inspektorius, 
peržiūrinėja planus apie dir-
bima neteisingo gurno Akro- 
ne, Ohio, kur likos uždėtas
fabrikas ant tosios iszdirbys- 
tes.

Suv. Valstijos rengiasi daly
vauti visuotiname užklupime.

Labai lengva ir pigu pastaty
ti “glideri.” Ir Dede Šamas pa
skyrė milijonus doleriu sziam 
tikslui.

Didelese skaitlynese tukstan
eziai Amerikos kareiviu bus 
perkelti te invairias pasaulio 
vietas kur patriotai daug szaliu 
ju laukia. Jie lengvai ir tyliai 
pasiliuosuoja nuo didžiuliu lek-
tuvu, kurie juos traukia oru ir 
nusileidžia už prieszo krantiniu 
intvirtinimu kur draugingos 
spėkos su jais susidės kovoti ti- 
ranija.

Office Of War Information 
Washington, D. C.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksite, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.

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

Preke, 15c.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.




