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Isz Amerikos RADO SKARBA MOTINA NUMĖTĖ 2

PERGYVENO
KETURES KARES 

? ■ -----
• Ir Devynis Vyrus

1 Sapulpa, Okla. — “Teta“ 
Lizzie Dever pergyveno jau 
ketures kares ir tikisi da per
gyventi penkta. Mate ji Meksi- 
koniszka kare, Namine, Iszpa 
niszka ir Pirmutine Svietine 
Kare. — Pergyveno ji ne tik 
ketures kares bet ir devynis vy
rus su kuriais buvo apsivedus. 
Ana diena toji senuke ap- 
vaiksztinejo savo 112 sukaktu
ves savo gimimo dienos.

Bonu Vajus Pervirszin- 
tas 5 Bilijonais

■ ‘j
te; -------

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas pagyre 
Amerikos gyventojus kad gau- 
sei atsiszauke pirkdami Ka
res Bonu ant suszelpimo vedi
mo kares nes vajus (draivas) 
ant pardavimo Kariszku Bonu 
už 131 bilijonu doleriu likos 
pervirszinta ant daugiau kaip 
penkių bilijonu doleriu vir- 
szaus, arba viso 18,300,000,000 
doleriu.

Bet tai neužteks nes Rugpiu- 
czio (Augusto) menesyje bus 
treczias vajus.

Kvintukes Pribuvo Ap- 
j kriksztyt 5 Laivus

Sault Ste. Marie, Mich. — 
Penkios žymiausios mergaites 
ant svieto, Dionne kvintukes, 
kurios gimė vienu kartu, pri 
buvo ana diena in czionais isz 
Kanados, apkriksztyt penkis 
laivus, Subatoje. Mergaites bu
vo labai pailsia nuo ilgos kelio
nes isz Kanados bet pasirodė 
ant geležkelio stoties del keliu 
tukstancziu žmonių kurie ^buvo 
susirinkia ant stoties pamatyt 
taisės žymias sesutes.

Nubaustas Už Nepado
ru Pasielgimą 

r’ ____
Atlanta, Ga. — Sudas nubau

dė ant užmokėjimo 50 doleriu ir 
kasztus, Rev. Carl Brenton, 
prabaszcziu Episkopolines pa
rapijos, už pasiutiszka važia 
vima automobilium ir da būda
mas girtas. Sudžia, nubausda
mas kuniguži, davė jam szito- 
ki pamokslą: “Isztikruju svie
tas pavirto augsztyn kojom jei
gu dvasiszkasis, neguododa- 
mas savo dvasiszko luomo, va
ro automobiliu būdamas gir
tu.”

Su.kunigužiu važiavo, tuo lai
ku, Mrs. Pearce Cheltham, pa
togi moterele, kuri yra persi
skyrus su savo vyru. Kada pa
licija juos aresztavojo, kunigu- 
žis pasiūlė jiems didele suma 
pinigu bet palicija neprieme jo 
pasiulijimo ir abudu nuveže in 
palicij os stoti.

Vaikai Rado $20,000 Ir 
Visokiu Brangenybių 
Apleistam Name; Vi

si Aresztavoti

Minneapolis, Minn. — Laike 
tyrinėjimo sude likos dažinota 
kaip trys vaikai ketino isznesz- 
ti skarba vertes 20 tukstancziu 
doleriu isz apleisto namo.

Namas, kuriame vaikai sura-, 
do taji skarba, prigulėjo prie 
dvieju senmergių, Agotos ir 
Mares Garber. Deszimts metu 
adgal senmerges apleido narna 
apsigyvendamos hotelyje. Nuo 
tojo laiko niekas tam name ne
gyveno.

Ana vakara, kada palicijan
tas atlikinėjo savo naktine pa- 
trule,, patemino vienam lange 
ant augszto, žiburi. Pasiszauke 
kelis savo draugus in pagialba, 
apsiaubė narna ir pradėjo dary
ti krata. Vienoje kamaraitėje 
rado pasislėpusi vaika. Kitas 
palicij antas paleido szuvi in 
ora ir tuojaus pasirodė du kiti 
persigandę vaikai.

Ant grindų palicija rado su
krauta in krūva daugybe auk
siniu ir sidabriniu brangenybių 
vertes 15,000 doleriu ir 5 tuks- 
tanczius doleriu pinigais aukse.

Vaikai likos uždaryti kalėji
me už insilaužima in svetima 
narna. Taigi, vietoje atlyginti 
už atradima skarbo tai aplaike 
bausmia. Kad tai butu vyrai 
tai butu žino j a kaip pasielgti su 
surastu skarbu.

Motina Su Vaikais
Nužudė Savo Vyra

Anderson, Okla. — Motina ir 
jos 15 metu dukrele ir 13 metu 
sūnūs, likos aresztavoti už nu
žudymą savo tėvo ir vyro.

Pagal palicij os isztyrineji- 
ma tai Gena Markham, 50 me
tu motere ir jos vaikai prisipa
žino buk jie nužudė savo tęva, 
kada tasai sugryžo isz darbo 
gerai užsitraukęs ir pradėjo 
nemielaszirdingai plakti savo 
paczia.

Vaikai szoko motinai in pa
gialba bet matydami kad tėvas 
butu užmuszes motina, vaikas 
pagriebė bonka nuo sodes ir rė
žė tėvui per galva, nuo ko tasai 
mire in kėlės minutas nuo per
skelto pakauszio. Sudas visus 
paleido ant liuosybes nes jie 
užmusze ji gindamiesi save ir 
motina.

Skaitlis Paslėptu
Pinigu Amerikoje

Washington, D. C. — Pagal] 
Su v. Valstijų iždo ministerio 
apskelbimą tai Amerikoj ran 
dasi paslėpta keturi szimtai 
milijonu doleriu pas žmones 
kurie netiki in bankas o pini
gus paslepia in puodus, szieni- 
kus arba užkasa juos in žeme. 
Daug isz tu pinigu dingsta ant 
visados po mircziai tu j u neti
kėliu.

VAIKUS NUO 
STOGO

Ir Pati Szoko Žemyn

New York, N. Y. — Mrs. Ro
že Tanelian, 29 metu motina, 
iszmete savo dvi dukreles nuo 
stogo asztuoniu laipsniu namo 
po tam pati szoko paskui jas 
po nudurimui peiliu savo tetos, 
po kokiam tai barniui.

Dukreles nuvežtos in ligon- 
bute mire in kėlės minutas vė
liaus o motina mirė ambulanse 
kada ja nuveže in ligonbute.

Buvusis Anglijos Kara
lius Su Paczia Lankosi

Amerikoje
New York — Buvusis Ang

lijos karalius, Duke of Wind 
sor, ana diena pribuvo su savo 
paczia in Amerika. Jis sziadien 
yra gubernatorium Bahama 
Salų ir yra broliu tebyrio kara
liaus Jurgio. Jo pati yra persi
skyrus Amerikoniszka motere 
su kuria jis apsipacziavo isz 
meiles ir del jos atsižadėjo ka- 
ralisžko sosto. Ji paeina isz 
Baltimores kur lankysis kėlės 
dienas pas savo gimines ir pa- 
žinstamus. Windsoras pribuvo 
in Amerika ant slapto posėdžio 
pasitarti apie kare.

Pralosze Viską Ant 
“Bingo”

Pittsburgh, Pa. — Reimun- 
das Duerr užvede skunda ant 
persiskyrimo nuo savo paczios 
už tai kad jo pacziule turi 
“Bingo svaiguli“ ir praleidžia 
daugiau ne kaip jis gali uždirb
ti. Sako jis kad ji loszdavo 
“Bingo“ penkes dienas ant 
sanvaites, praloszdama nuo 4 
lyg 6 doleriu kas vakara. Su
džia ji perskyrė nuo “Bingines 
paczios.“

KARE
Rusija — Prie Novorosisko 

Rusai supliekė baisei Vokie- 
czius užmuszdami daugiau
kaip tūkstanti Vokiecziu, nu- 
szove 350 eroplanu ir paėmė 
daug in nelaisve. Viso tame 
muszyje dalyvavo net 900 V o 
kiszku eroplanu, Rusai neteko 
24 eroplanu.

Prie Velyki Lūki taipgi at
sibuvo kruvini musziai kuriuo
se Vokiecziai smarkiai nuken 
tėjo. Prie Smolensko Vokie
cziai neteko daug kareiviu, 
tanku ir daug armotu. Prie

Tunis Ir Bizerte
Paimti

Amerikonai Su Anglikais Pa
ėmė Vokiecziu Drutvietes, Ero
planai Užmusze Daug Vokie

cziu Ir Paskandino Laivus; 
60,000 Paimta In Nelaisve

Rostovo likos paimta keliolika 
kaimeliu per Rusus" kur už- 
muszta daugelis Vokiecziu ku
rie nespėjo isz ten pabėgti.

Japoniszkas reidio pranesze 
Nedėlios vakara, buk Ameriko- 
niszki eroplanai bombardavo 
Cantona, Japoniszka kariszka 
stoti. Amerikoniszki submari- 
nai taipgi pradėjo skandyti 
Japoniszkus laivus pakrasz- 
cziuose Japonijos.

Vokietija apreiszke Grekams 
jog jeigu jis neiszpildys j u pa
liepimu tai sulygins j u sklypą 
su žeme ir sudegins visus mies
tus be jokios mielaszirdystes ir 
iszskers visus gyventojus.

Jau trys metai praėjo nuo 
kada Vokiecziai užėmė Holan- 
dija ir Belgija bet sziadien Vo
kiecziai baisei nerimauja nes 
gyventojai tuju sklypu neduo
da jiems ramybes, žudydami 
slaptai Vokiszkus virszininkus 
ir aficierius ir taip toliaus pa- 
sielgines su jais pakol visus 
iszskers.

Kada Allijentai pribuvo in 
Tunis ir Bizerto miestus, gy
ventojai taip nudžiugo kad me
te žiedus po kojų Amerikonu ir 
Angliku, bucziuodami juos isz 
džiaugsmo. Amerikoniszki fo- 
tografistai nutraukė paveiks
lus musziu, jietemindami ant

puolancziu granatu.

Prie Gap Bon inlunkes, kur 
Vokiecziai, skaitliuje 5,000, 
bandė pabėgti, likos apsiaubti 
ir iszkele rankas in virszu ant 
ženklo pasidavimo.

London — Vokiecziai iszve- 
že daugiau kaip 200,000 Fran- 
cuziszku gyventoju isz pa- 
krasztinio miesto Deauville in 
giluma Vokietijos ant visokiu 
darbu.

Washington — Pagal karisz
ka apskaityma tai lyg sziai die
nai Amerikoniszkoje karino 
meneje randasi 8,300,000 vyru 
po ginklu. Valdžia ketina 
szaukti ant tarnystes viso 10,- 
700,000 vyru arba po 300,000 
vyru kas menesi.

Jeruzolima — Isz Atėnų da- 
neszama buk Vokiecziai aresz
tavojo 600 Grekiszku dvasisz- 
kuju kurie skelbe neprigulmy- 
be gyventoju ir gynė Žydiszkus 
gyventojus.

London — Tarp Žydu ir Vo
kiecziu tęsęsi kruvini musziai 
Varszave, Lenkijoj. Žydai nar
šei kovoja priesz savo kanky- 
tojus. Daugelis isz ju likos už- 
muszti bet ir Vokiecziu didelis 
skaitlis žuvo.

Rommelio Kareiviai Iszvaikinti Tunisijoj

Paveikslai perstato Amerikonus iszkasant Vokiszkas bombas pasodintas ant keliu, 
Tunisijoj. Antram, sena forteca Gafsoje. Trecziam, matome sunaikintas ulyczias kur Alli- 
jentai bombardavo smarkei taji miestą isz kurio turėjo bėgti Vokiecziai. Paskutiniam pa
veiksle matome Allijentu eroplanus kurie lekia in padanges užklupti ant Vokiecziu.

LONDON — Galingi Amerikonai ir Ang- 
likai ant galo ingalejo Vokieczius Afrikoje ir pa
ėmė drutvietes Tunis ir Bizerta, Afrikoj, kurias 
buvo apgulė per dvi dienas smarkaus muszio. 
Eroplanai suteszkino Vokiecziu pulkus ir pa
skandino ju laivus. Iii laika szesziu menesiu, nuo 
kada Allijentai pradėjo užklupinet ten Vokie
czius, Anglikai su Amerikonais be pasilsio už- 
klupinejo ant tuju vietų, pakol jas paėmė. Daug 
Vokiecziu likos paimta in nelaisve su daugybe 
ginklu nes Vokiecziai buvo priversti apleisti 
tais vietas nes kitaip butu visiszkai isztremti. 
Kiek isz ju pasiliko, tai pabėgo in Sicilija. Buvo 
tai vienas isz smarkiausiu musziu Afrikoje ir jei 
toliaus taip pasiseks tai po užėmimui Afrikos, 
Allijentai užklups ant Vokietijos su visu smar
kumu ir ant visados apmalszys krauje-gerius 
Vokieczius. 60 tukstancziai Vokiecziu ir Italu 
pasidavė gervalei nes suprato kad tolimesnis 
pasiprieszinimas Anglikams ir Amerikonams 
yra bevaisingas. Apie 40 tukstancziai likos už- 
muszti. Vokiecziai su Italais, dideliais skaitliais, 
pasiduoda kas diena o ju vadas Rommelis pa
mėtė juos todėl patys dabar nežino ka daryt ir
yra paklydę kaip banda aviu. Kare Afrikoje kaip
jau užbaigta, dabar Allijentai rengėsi užklupti 
Vokietija ir pradėti nauja frunta. Daug Vokisz- 
ku ir Italiszku generolu pasidavė.

Orine flota, susidedanti isz szimtu Allijen
tu eroplanu, bombardavo smarkiai Sicilija ir Pa
lermo kur paskandino daugeli laivu ir suteszki
no pamarinius miestus.

Narsi Rusiszka 
Mergina

Moskva (O.N.A.) — Rusija 
turi savo pirmutine tarpytoja 
vario, 22 metu Aleksandra Ste
panova, buvusi mokyklų da- 
raktorka, kuri aplaiko po 1,200 
rubliu ant menesio, (apie 240 
doleriu, mus.u pinigais) kuri 
dirba vario dirbtuvėje Kras- 
nouralske, apie tūkstanti my
liu atitolinta nuo kares lauko ir 
sziadien ji turi po savo priežiū

ra deszimts kitu darbininkių.
Ji, su pagialba savo draugiu, 

sutarpina ant dienos po penkis 
tonus vario del kariszku iszdir 
byscziu. Priek tam ji dažiuri 
savo sena mocziute ir sesute na
mie kada sugryžta isz darbo? 
Ji dirba dvylika valandų ant 
dienos.

SKAITYKIT
’ “SAULE”
PLATINKIT!



’‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
“Mano sunau,'žinai kad man 

labai rupi tavo gerove. Priva
lai turtingai apsipaeziuot, nes 
vedybos tai yra biznis. Pareur- 
kalauk nuo tavo uoszvio nors 
deszimts tu'kstaiucziu doleriu, 
jeigu jis yra geru žmogum 'bet 
jeigu jis 'kada sėdėjo kalėjime 
kai reikalauk nuo jo mažiausia 
25 tu'kstanczius doleriu.”

'Sūnelis isziklause tėvo geros 
rodos ir iszvažiavo. Ant ryto-

ISZEIVIU1
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Ana diena kada sudžia 'Ster
ner, isz Queens pavieto, New 
Yorke, iszklausinejo kandidatu 
ant ukesiszlku popieru, pasakė 
susirinkusiems: “Jeigu mano
te būti gerais ukesais tai turite 
skaityt lai'kraszczius savo kal
boje ir prispyrinet savo vaikus jaus V’vas atlaike nuo sūnaus
kad skaitytu o ypatingai gerus 'telcgrumti su užklausymu: 
lai'kraszczius kurie nekvailina
žmonių idant žinotumėt kas at- 1 įkartas

Mano mylimos tėvas likos 
szeszi metai adgal. 

sitin'ka ant svieto ir kurie jus man liepi dabar praszyti 
mokina kaip gyventi czionais' Pas0o°s • 1 r" ’ '
Amerikoj.” į -----

Tarp kandidatu ant ukesu 
•buvo taipgi vienuole sesuo Iza-1

Tevas nieko neatsake ant to- Į 
.‘gramo.

bele, turi per 30 metu buvo j Kame yra Pūstis kad 
’ j_l Amerikoniszkos mergi

nos nenori užsitiketi savo mo
tinoms ?

Tame tiksle laikrasztis Cos
mopolitan apslkel'bc kad priims 
laiszkus nuo merginu iszreiiksz- 
damos savo nuomones tame 
klausyme. Tukstancziai laiszku 
niuo merginu pasipylė isz visu 
Į daliu Amerikos, atsakydamos 

.’ ant tojo klausymo, kuriuose ap
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perdetine Vokiszlko vienuolyno,musu 
ant Long Island.

Pagal dasekima daktaru tai 
suipimąs vaiku lopsziuose ir vy- 
gese yra laibai kenkeneziu da
lyku del mažu vaiku ir tankiau
sia jie nuo to mirszta. Jeigu 
vaikai per ilgai ir per smarkiai 
supami, tai kūdikis apkvaista, 
atbunka jaustos o jeigu ne, tai 
turi, trumpa, neramu, miega. 
Kada vaikai pabunda ir pra
deda verkti, vėl juos supa. Jau
nos smegenys per nuolatini 
pianą nukenezia.

Nesupkite vaiku nuo pat 
gimimo — užaugs jie ir be 
pimo. Ne viena motina gal pa
mena kaip plauke ant laivo per 
mares in Amerika, tai gerai ži
no kaip ji likos apsvaiginta nuo 
supimo laivo kad ne viena mo
tete ko tik žarnų neiszveme. 
Todėl nesupkite vaiku nes ir 
jie painasziai jaueziasi.

su-

uz-
su-

AmerikonisZki laikraszcziai 
skelbia 'buk valdžia Kubos ne- 
seiiei pirko sena Iszpaniszka 
kliosztori Klarystku, Havano
je. Laike perdirbimo tojo 
kliosztoriaus koplyczios, dar
bininkai užtiko po plytinėms 
grindimis gilia pecziure, ku
rioje radosi kaulai devynioli
kos moterų. Paszaukta palici- 
jos kamisija isztyrinejo buk 
kaulai turėjo 'būti paslėpti 
slaptam kape nes pecziureje 
nesirado kitokiu kaulu kaip 
lik moterių.

raszineja kodėl jos nenorėjo 
užsitiket savo motinoms su sa
vo slaptybėms ir kodėl daugiau 
to nedaro:

Todėl, kad G92 motinos pa
melavo savo dukrelėms kas ki- 
szasi gimdymo ir pasekmes 
draugavimo su vyrais; 2,194 
motinos neturėjo laiko atsaky
ti dukrelėms teisybes; 3,850 
motinu nesirūpino visai savo 
dukrelėms ir ju užsitilkeji- 
mams; 4,850 meSnu netikėjo 
savo dukrelėms; 2,163 motinos 
buvo tosios nuomones kad ju 
dukreles buvo tikri aniolelei 
ir nieko pikto nežino; 857 moti
nos iszjuoke jas kada dukre
les užklausė savo motinu tojo 
svarbaus klausymo; 757 moti
nos visai nenorėjo klausyti pa
tarimu savo dukrelių ir t.t.

Viena isz merginu placziai 
apie tai aprasze, kuri rasze se- 
kaneziai:

“Motinos visai nenori klau
syti ko mes ju meldžiame. Mu
su szirdys yra iszalkia pasikal
bėti su musu motinoms bet jos 
mus tik iszjuokia ir sako: “da- 
žinosi in laika” ir neturime jo
kio susimylejimo nuo ju. Moti-

Valdžia inteike tuos kaulus uos sako: “ir mes, kada buvo- 
daktarams ant tyrinėjimo ar me tokioms kaip jus, tai da įlie
tosios moteres mirė paprasta ko nežinojome apie lytiszikus 
mirezia ar likos nužudytos.

Ar meilus tau namai, 
Kur tėvelius palikai, 
Perleidęs gyvenimo ryta, 
Kur aszaroms akis, 
Kraujais jautri szirdis, 
Nebuvo ne kiek sumirkyta? 
Ar meilus tie namai, 
Kur Dievą pažinai, 
Kur kaitino meile krutinę; 
Isz motinos burnos, • 
Kur mokinaisi kalbos, 
Ir savo mylėti tevyuiia ? 
Ar meilus tie namai, 
Kur k vagims aug’ žiedai, 
I’o pietiniu langu seklyczios, 
Jurginiai kur margi, 
Medelei puikus ir invairi, 
Siūbuoja paszaliu grinezios? 
Ar daug isz ten jausmu, 
Iszneszei szventu, 
Ar juos da szirdis kūrena ?
O gal juos seniai, 
Jau užkasei giliai, 
Paskaitos už sapna per sapna? 
Likaisi tarp svetimu, 
Gal iszgama tėvu, 
Nemyli ju vardo ne budo? 
Apsvaigęs jau tikrai, 
Tu save gal laikai, 
Už svetimtauti ar Guda ?
Sugryžk kvaila avis, 
Nepametęs szirdies, 
Ba motina tave vadina; 
Tos motinos geros, 
Kurios myli visados, 
Kuri tave brangei užaugino 
Nors sopuliais baisei, 
Jos szirdi tu žeidei, 
Ji myli tave lyg sziolci, 
Ir randa ji, kad tu, 
Žuvai tarp svetimu, 
Kad juokias ir džiaugias!

vakaru žemyno reikalus.
Isz Mon ti video, Uruguay, 

ateina žinios apie darinis “Em
ergency Advisory Committee 
for Political Defense of the 
Continent,” organizacija in-

vauti Amerikos respublikas. 
Komitetas svarsto žygius su
valdyti priesz-valstybine pro- 
])agam!a, espionaža, sabotažu 
ir panaszius veikimus. Apsau
goti kontinentą komitetas isz- 
vyste pasiulijimus kuoat-sar- 
giausia prižiūrėti susisiekimus 
tarpe vakaru žemyno ir neutra
liu szaliu už Atlant?xo. Tikslas 
yra sulaikyti Aszies agentus 
nuo vartojimo komunikacijos’ 
linijų espionažo tikslams.

Anksczi'au, Argentina apry- 
bavo praneszimus isz Aszies pa-' 
siuntinybiu toje szalyje savo 
tik 100 žodžiu radijo kodeksu! 
valdžioms, jiems davė šiaušti 
per diena, tokiu budu sulaikė 
siuntimu daiieszimu apie AU-: 
jautu laivus.

Pomitetas ragino artima ben- 
dradaibavima tarp cenzūros' 
instaigu invairiu tautu vakaru 
žemyne ir Suv. Tautu ir pasiū
lė būda visa-pusiniams susita
rimams kuris iiivvkdins vieno- 
ipemktaja kolumna ir espionažo 
dus cenzūros veikimus. Kitos 
Lotynu Amerikos 
pasiryžę sustabdyti penkta ko
lumna ir espionažo veikimus.

Keliauna Ant Geresniu Ūkiu Dirbti

Daug szeimynu apleido netinkamas ukes ant kuriu ne
galėjo nieko užauginti, iszkeliaudami ant ukiu in Stafford 
Springs, Conn., apimti ten ukiszkus darbus kur dirva yra 
geresne ir viskas auga kuoderlingiausia.

paličija rado iritartina aparata, 
radijo fotografijų, dokumentu 
ir 'korespondencijų.

Kuba nesonei suome 250 prie- 
szu-ateiviu per dvieju dienu va
ju. Policija ir kariuomenes' 
ginkluotos jėgos veda arcsztus. 
Daugelis ateiviu intarti ėspio- 
nažu ir pro-aszies veikimais, 
buvo Japonai. Prasikaltėlius' 
internuos Tse of Pines (saloje).

! Ecuador Vidaus Departa- 
ccntas nesenei pranesze pro
vincijų valdini'nikams, kad sve- 
timtaueziai negali pakeisti gy
venimo vietas miestuose be lei
dimo isz “Office of Immigra
tion and Aliens” arba policijos. 
Szis žiiigsnis, tikima, sustiprins 
kontroliavimą ateiviu su 

!priesz-valdiszkais palinkimais..
Matyti nuo virszminetu žinių 

kad Amerikos respublikos kar-

dalykus.” Kas isz to? Musu 
sziadienines motinos dreba isz 
musu pasielgimu ir sako, kas 
isz to dabartinio svieto iszeis?

Tankei įkaitome apie teis
mus jaunu vaikinu kurie su
bjaurino mergaites o advoka-'Visi sziadien iszdykia! Sako 
tai stengėsi apginti tuos jaunus kad mes neturime sarmatos ir 
iszgam'irs sakydami buk mergi- esame pasileidę o bet musu mo
nos paezios yra tame kaltos nes finos u'žmirszta kad d vide 
per savo trumpas szlebes, ro- szimts penkis metus adgal jos 
dydiamos “kiszkas” ir kitus panasziai darydavo bet tik ki- 
aipatinius 'parėdus kurie neuž- tokiu budu. Jeigu nebūtu tai]) 
dengia nuogu keliu ir tas “pri- dare, tai nebutu pagavia musu 
kušino” juos ant tojo darbo. — tėvus bet jos prie to neprisipa- 
Gal atsiras apginto jai ir prie-žysta.” 
szininkai trumpu szlebukiu,1 
trumpu paneziiaku ir trumpu 
plauku, kaipo ir atsiras žmo
nių kurie kaltins mergaites už isz Cameron pavieto, Pennsyl- 
ju pasielgimus ir prigundineji- vanijos, ketina perstatyt byla 
ma vyru bet subjaurinimas Harrisburge, Pa., idant panai- 
meigaicziu yra kitokia prie- kinti vaistinius arielkos mono- 
žastis kuria negalima apginti polius nes sziadien politikieriai 
o tai yra 'žveriszkas būdas ne- laiko visa arielkos monopoliu 
kuriu gyvuliu kuriuos mes va- savo rankose. Užmano jisai kad 
diliame vyrais

Ar ne teisybe, motinėlės ?

Senatorius George Huntley,

arielka butu pardavinėta per 
holselerius'kaip tai kitados bu
vo ir kožnas pavietas iszdavi- 
netu laisnus ir turėtu isz to di-

Sūnelis Amerikoniszko tur
tingo biznieriaus susižadėjo su 
duktere tūlo ūkininko, Kalifor- dėsni pelną. Ar tasai užmany- 
nijoj. Priesz nuvažiavima pas 
mylima, jo tėvas davė jam szi- 
tokią rodą;

mas Huntley’o bus priimt as tai 
sunku inspeti nes politikieriai 
priesz tai pasiprieszins.

Lotynu Amerikos
stabdo Penktąją

Kolumna

į Venezuela, pav., suvaržo vei
kimus aszies tautiecziu vid-Va- 
sario men., atszaukdama skai- 

ieziu konstitucijiniu gv'aranti- 
Įju. Szios gvarantijos apėmė 
į nuosavybe ir perdavimu nuosa
vybių, važiavima isz arba su- 
gryžima in szali, pakeitimus

'ills agentas aszies 
Taip daroma įgauti daneszimiiĮ 
ir'.paliudinti atskirus agentus.

Meksikos vidujinis aipsigyni- 
mo dalbas sekamai aiszkina- 
mas pagal Miguel Aleman, Vi
daus Sekretorių. “Vidaus De
partamentas Politiniu ir Socia-

l adreso ir dalyvavimus pramo- įįr Tyrinėjimu stebina 
nystes užsiėmimuose ypatingai aszics fautieezius in vairiais bu-

veikimu. Į tu su Argentina, nepaisant tos 
szalies dipliomatiniu santikiu 

j su Aszies jėgoms, ardo Aszies 
(laibus. Aszies pinigai ir tur
tas suimti. Ateiviai užregis
truoti. Varžingi apsaugo jautie
ji budai priimti ir užlaikyti. 
Slapti agentai net dabar susek- 
ti giliausiose girriose, kalimo-\ ĮSU o

visuomenes tarnybų instaigose.

Uruguay “Committee for In-
szalys irgi vestigation Anti-National Ac

tivities” peržiurėjo knygas ir 
kitus daigtus German Transat-

Cziles valdininkai ypatingai Umtii Babkos kuri yra finansi-

dais ir varžiingai juos suvaldo.
Kolumbijoj, valdžia placziai 

tyrinėjo espionažo būrius. Keli 
Vokietijos pavaldiniai suaresz-į 
tuoti Oartagenoj. Pagal ra'dija!pms 
KI Mundo, Kolumbijos slapta'

se, miestuose ir kaimuose. Tas 
viskas buvo pradėta ir pastū
mėta placziu tarp-Ameri'kos. 
bendradarbavimu ir taip svar- 

,bas apsaugojimui Suv. Valsti- 
i ju ir jos piliecziu kaip ir sza- 

s, kurios veda ta darba.
—Common Council for Amer. Unity.

veiktus. Toji szalis buvo 19ta' 
szalis pertraukti sentikius su 
aszimi. Bet pirmiau, Czile pra
vedė instatymus, kurio kosmul- 
kunisiai iszaiszkino daugeli ru
džiu priesz-valsty'biniu veikimu 
ir juos vadina prasižengimus 
priesz tautos saugoma. Jie in- 
ga'liojo prezidentą Rios, kuris 
pravedė instatyma iszszaukti 
saugius budus pertraukimui 
santikiu su aszimi. Czile pradė
jo daug asztriau nustelbti vei
kimus po Raul Morales, Vidaus 
Ministro.

T nik s t aiicz iai p r i e s z u - a t e i v i u 
buvo suimti Brazilijoj ir beveik 
visi pasiunsti in nelaisviu sto
vyklas. Civile, kariszka ir sipe- 
ciale policija' patruliuoja Bra
zilijos ilga ir tuszczia krauta.

Raportai isz kitu Amerikos 
respu'bliku parodo kad jos visos 
deda pastangas iszrauti 5ta

Kada FBI agentai Suv. Val
stijose atsargiai seka visus 
penktos kolumnos darbus su’ar- 
lyti tautos karo pastanga, mu
su kaimynai in pietus taip pat 
nepasiduoda aszies insibrovi- 
mam.s. Raportai isz kitu Ame
rikos respu'bliku in O/fice of 
Coordinator of Inter-American 
Alfais, parodo, kad jie su at
sidavusiu pasiryžimu bando su
laikyti Aszies insikiszima in kolumna ir szinipus.

Upe Iszsiliejo Padarydama Daug Bledes

Mi

Missouri upe, viena isz didžiausiu upiu iszsiliejo aplin
kinėje, Omaha, Nebraskoje, padarydama daug bledes del 
gyventoju ir daugelis žmonių turėjo apleisti savo gyveni
mus. Szit’as žmogelis, su savo paczia keliauja in saugesne 
vieta o žemai matyt kaip kareiviai deda maiszus su piesko- 
mis kad užbėgti prasiplatinimui vandens.

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta. į

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 Trys istorijos, apie 
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 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka) ; Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 rus. 25c

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

No. 
puikus

No.
Gaižia
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .....................................15c

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

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

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 6l 
puslapiu ..............................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys • kinas nedora žydą, 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 17.7 77_1_.' .

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
pa- 
35c 
Ne-

44 pus. 15c 
istorijos apie

Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c 
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 

mieras ir apie Bedali. 
No. 129 Keturios

Ketvirtas prkakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu............15c

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

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes 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; A’/t keik užlaiko moteres paslaęti. 
61 puslapiu .................................... 15c

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

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

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

No. 155 Puiki Istorijos apie Sza 
" ' . 136 pus....25c 

No. 158 Keturms istorijos apie Ka- 
kuris buvo protingesnis už savo poną pitonas Stormfield danguje; Pabe- 
61 puslapiu .....................................15c gele; Kas-gi isztyre: Prigautas vagis.

No. 127 Trys istorijos apie Dūk- .60 
te pustyniu; Peleniute; Du brolei J

skatikas; Juokai. 
.......15c 

116 Istorija apie Sierata, 
apraszymas. 119 pus. . . .15c 

119 Keturios istorijos apie 
Haremo nevalninke; Luoszis:

nuslanin .....................................15c
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. 25e

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

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

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

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

No. 166 Tr-ys 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 paczia; 

, Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu.......... 25c

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaim’ecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu

Kele'ia Juoku ir Paveikslo.
.......................................15o

rtai;
Preke

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna
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TRYS MOTINOS S
ĮJEVETK linksma risczia gry- nieko nevalgius.

žo karavanas, o paskui ji že- Nusisuko. Szale jos stovėjo 
labna karieta. labai iszbalus moterisuke, la-

Tai jau pabaiga. bai suvargus, baisiai sumalta
Dabar gali in tuszczius na- skrybėlė turėjo ant galvos, lai

mus visisz'kai liuosai ineiti. gydama ant rankos kūdiki, ap- 
Gali verkti, rėkti, juoktis, be-j vyniota szaliku, kuris buvo 
protauti — vis viena. Jau nie- skylėtas, kaip sietas. (
ko jos riksmas negales paža- —Ponia laimingesne už mus,' 
dinti. Nėra tenai baisiai balto, — atsake naszle motina, žiūre-'
kas reikia apvynioti tylėjimu. 
Nėra jau pramatancziu kviet- 
ku. Kvictkas •pasiėmė virėja ir 
tarnaite. Jos dovana mirusiam 
buvo tylėjimas.

Taigi, kalbėtasi apie ja links
moj, sziltoj virtuvėj, kur szvie- 
siai ugnele dege ant kamino ir 
buvo atjaucziama arbatos 
kvapsnis ir kitu patronu garas.

— Biedniokele! — atsiliepe 
virėja. — Bet turiu pripažinti 
kad rykszte pakele kantriai ir 
narsiai.

— Be szirdies, — atsake tar
naite, — juk galėjo pravirkti 
nors kiek, norints del manda
gumo.

— Nesuprantu to! — užpro
testavo virėja. — Persitikrinsi 
kad nusiminimas pas ja užgims 
tik sugryžus isz laidotuvių.

— O ar nėra, — insimaisze 
virėjos seseriete, kuri, pasinau
dodama proga, užbėgo pas te
ta ant arbatos — nieko isz gi
miniu, arba prieteliu, kurie ja 
suramintu tokiose valandose?

— Tėvas numiręs, — atsake 
virėja, — motina Indijose, vy
ras jos akyse nelaimingai sude
gė ir tai trumpu laiku priesz 
kūdikio gimimą. Buvo tuokart 
ji už vyro iszejus neseniai, gy
veno dar tik vienerius metus. 
Sziadien laidoja (kūdiki. Bai
sus likimas, ka? Bet sztai, 
kas toksai užvažiavo. Tai ji. 
Einu, paduosiu arbatos.

Vienok moteriszike, kuri pra
rado viską, nepalytėjo vakarie
nes, sustatytos valgomojoj, kur 
sieninis laikrodis beldėsi: Tusz- 
czia! tusz-ezia! Ir vaikszcziojo 
isz kambario in kambarį nuo
latos be 'žado suakmenejus. 
Sztai kambarys, kuriame au
ginta kūdikis. Sztai jo lovute 
maža, minksztos zoboveles, 
sukneles. O sztai vela kamba
rys, kuriame gulėjo numiręs, 
tarp kvietkn, tylėjimo, kvaps
niu ir deganeziu žvakelių.

dama in pamėlynavusi ir sli
džiu vusi kūdiki. — Užmirszo 
krepsziuka su pinigais...

— Sztai visikas, ka asz turiu 
su savim, — pridūrė, paduoda
ma ubagei maža pinigėli, suras
ta kiszeninje.

Padekavones žodžius už ta 
maža pinigėli pertrauke storas 
palicijanto balsas:

— Ir vela ežia ubagavimas! 
Praszau adreso!

Užpulta ubage pasakė kokius 
tai neaiszkius žodžius.

— Ubagaujate visur, — kal
bėjo toliau palicijantas, užsira- 
szydamas prie liktarnes szvie- 
sos adresa in savo knygute, — 
net czionai, ant bažnyczios 
laiptu. Tegul dar syki jus czio
nai nutversiu...

Ubage pasitraukė susirietus.
Naszle motina užsistojo už 

biednaja.
— Juk ponas nepatrauksi jos 

atsakomybėn, — tarė maldau- 
janeziu balsu.

— Na, ne, bet jeigu žmogus 
to visko neiszvailkytum, tai jai 
panasziu susirinktu isztisos 
gaujos ant pleciaus. Neužsimo
ka jiems aukas davinėti nes 
tas juos tiktai padrasina.

— Daviau tiktai penna.
— Ir už tai gaus degtines!— 

atkirto iszdidžiai tiesu sargas.
Inejo in bažnyczia. Tenai 

buvo tyku ir beveik tuszczia. 
Isztolo, po deszinei pusei, tarp 
piloriu, spindėjo szviesa.

Nuėjo prie jos.
Parengtoj szopelej, papuosz- 

toj žolynais ir apstatytoj ap
linkui deganeziomis žvakėmis, 
tarp piemenėlių, trijų karalių, 
aniolu, kartuves, avinėlio ir 
asilelio gulėjo, — Kūdikėlis. 
Vasžkine Dangaus Karaliaus 
iszvaizda, Kuris atėjo žmonių 
tarpan, gimė stonelej. O ant jo 
buvo pasilenkus iszpjaustytas 
isz medžio Motinos Dievo pa
veikslas, su spindaneziu veidu

— Nieko, nieko, nidko, — 
szvapcjo. — O idant galeeziau 
pasimelsti, pravirkti!

Parkrito ant keliu pile tusz- 
czios lovutes, vienok nei verk
ti, nei melstis negalėjo.

— Kūdiki manasis, kūdiki! 
— sudejavo lupos ir verksmas 
suspaudė gerkle bet akys pasi
liko sausos. Tai-gi paszolko nuo 
keliu, kaip pata, kuri ka tokio 
nusprendžia greitai — ir, grei
tai apsirengus, iszejo ant uly- 
czios.

Apipute ja szaltas vejas, pur
vynas pliurzino po kojom., bet 
ant to nieko netemijo. Ėjo, kaip 
nerege, be tikslo, tamsiomis 
Ulycziomis- kol jos nesulaikė 
atsikiszusieji ant trotuaro, pla-

Nauja Koja Del 
Narsumo

Paskandinimas Italiszko Sub marino marszikinis, be kalnieriaus, isz- 
girdes prie duriu barszkinima.

Traukia bile tik fundina.
Tai labai nesveika,

tus laiptai muro namo. Kasžin- 
kas atidarė namo duris. Ant 
ulyczios 'krito szviesos spindu
lys.

— Tenai tyku ir szilta, — 
suszvapejo ir užlipo trepais.

— Ponia, ponia, — iszgirdo 
paskui save 'baisa — susimilk, 
paaukuok ka nors, kaip man 
Dievas mielas, nuo vakar esu

Harry Rhodes, isz Darling
ton, N. C., džiaugiasi savo 
medine koja kuri jam buvo 
pridėta vietoje jo sveikos ko
jos kuria jam nutraukė tor
pedas laike muszio karėj e. 
Jis randasi ligonbuteje Oak 
Knoll, San Franciske, Kali
fornijoj.

'į:įU

Ant Mediteraniszku mariu ana diena Anglikai paskandino Italiszka submarina bet 
jo laivorei likos iszgialbeti ir.nugabenti in nelaisviu stotis in Anglija. Matome ant pa
veikslo skenstanti submarina ir laivorius plaukenczius aplinkinėje.

linksmybe ir meile kuria pati
ria kiekviena žemiszlka motina.

Naszle motina net pati nieko 
neat jausdama puolė ant keliu 
ir pasirėmė drebaneziom ran
kom prie pilioriaus.

Szale jos toj valandoj niekas 
ncklupojo. Buvo pati viena ir 
jautėsi dalimi tu piemenėlių 
pulkelio, karalių, aniolu apsu- 
paneziu Kūdikėli.

— Vaikeli, mano vaikeli! — 
sudejavo užsidengus delnais 
veidą ir pajuto kad verkia ir 
kad jos duszia pasikelia auksz- 
tyn prie Vieszpaties.

Aszaros tai buvo karsztos ir 
gausios o malda atsiduksejimu 
prie pagelbos.

— O Dieve, mano Dieve! Pa
remk ir gelbpk! Dieve, mano 
Dieve!

Visus praslinkusius atsimini
mus, kurie susidėjo ant dabar
tinio nusiminimo, praszalino 
nuo saves, kadangi visa jos 
esybe apėmė tikėjimas. Dieve 
juk tikėjimas, kalnus sujudina! 
Tegul tiktai malda bus tvirta, 
karszta o gal ji, nelaiminga 
motina, sugryžus namo, atras 
savo 'kūdiki lovutėj, persitik
rins jog ka dalbai- kenezia, tas 
visikas yra tiktai sapnas, perei
nantis sapnas...

— Ne, ne! Tai tik kūdikyste! 
O vienok... ir glaudėsi vis la
biau prie piloriaus verkdama, 
praszydamia pagelbos... Ar tas 
svajojimas? Ar ji isztikro sap
nuoja ? Bet sztai in jos ausis at- 
simusza ramus balsak, taip ži
nomas, taip gerai žinomas: 
verksmas iszbundanczio kūdi
kio. Pakelia nustebusias akis, 
apsiszluosto aszaras. Tenai lo
vutėj ant balto užklodalo kruta 
kūdikio galvele o mažos rožines 
rankutes pasikelia in au'kszta. 
*Ne, tai ne vaszkinis Dievo Kū
dikėlis, tai mažas, nuogas, žmo- 
giszlkas kūdikėlis.

Naszfle motina greitai aplin
kui apsidairo, palengva perli
pa, niekam nematant, per me
dines groteles, nutveria kūdiki, 
apsupa su pala ir paslepia po 
savo sziltu skvernu.

Nekaltos jaunos mergeles,
Žyd’ kaip darže lelijėlės,
Kaip ant dangaus žyd’ žvaigždeles, 
Taip ir nekaltos mergeles.
Kaip žyd’ Rojaus žiedeleį,
Taip ir nekalti bernelei,
Nes jaunųjų nekaltybe,

— Praszau atidaryti, — pa
klaus neramiai.

Prieszinosi, tvirtindamas kad

tiesomis. Abejojimą vienok per
galėjo auksinis pinigas.

*

Ir del moterėliu netinka, 
Ba motore girta, 

Niekur ne yra pagirta.
* * *

Kur ten Vaterburyj dvi 
sesutes,

Kurios turi puikias burnutes,

jo ant senos geležines lovos, a]>- 
klotos skudurinis. Per iszmusz- 
ta lango stiklą pute smarkus 
vejas sniegą 'kuris jau aplinkui 
lova eilėmis baltavosi.

Szale lovos stovėjo skrynute 
nuo cukraus kuri, regimai už
stojo stalo vieta. Ant skrynutes 
gulėjo s u pi y s ze s s z a lik a s ai ik' 
kurio buvo paguldytas Dievo 
Kūdikėlis parnesztąs isz baž
nyczios stoneles.

Paszalimis stovėjo dvi tusz- 
czios borikos. Stearino pedsa- 
kiai ir likucziai ant aslos liudi
jo kad tose bonkose dege, regis 
už paskutinius centus nupirk
tos žvakes szviesdamos, kol ju 
užteko, ta biedna ir baisu alto
rių. . . (galas

Džiaugias’ isz ju visas dangus, 
Nekaltybes stonas brangus, 
O, jaunuomene garbinga, 
Buk nekalta ir gėdinga. 
Vainiką del saves gražink, 
O gink Dieve, nenužudink, 
Busi labai iszauksztinta, 
Tar]i aniolu pasodilnta. 
Auszra aprėdyta busi, 
Žvaigždžiu karūna nesziosi, 
Pasukui Jezu vaiksztinesi, 
Ir linksmas giesmes giedosi. 
O Jėzau, vainik’s mergeliu, 
Kur’s auga dangaus darže ruteliu, 
Ten kur Tu eini takeliu, 
Nekalti Tau kloja kelia.
Žyib’ ant dangaus daug žvaigždelių, 
Kaip pulkas szventu anioleliu, 
Tai jum asz esmių gražiausia, 
Žy'b ’ kanuoskaiseziausia.
Sėdžiu tarp dvieju seselių, 
Kaip sietynas tarp žvaigždelių, 
Nerupi man vargelei, 
Linksma man szirdelei.
Man nerupi turtai ne skaibai, 
Man tik rupi geri darbai, 
Graži ir skaisti dorybe, 
Mylėt kaip brangenybe. 
Diev’s mane pamylėjo, 
Kad panysta pažadėjo, 
Kad asz Ji mylecziau, 
iSzirdyje savo vis t urecziau. 
Dieve geras, Dieve brangus, 
Tu sutverei didžius dangus, 
Del manes mergaites, 
Mažosios Tavo tarnaites.
O asz Dievui dekavosiu, 
Linksmai kai]) aniolas giedosiu 
Skambancziu balseliu, 
Kaip aukso varpeliu.

— Parasze B. Gursikiene, Chicago, 111.

Ana diena nupisžkcjau in Sze- 
nadorio ligonbuti, 

Kuris guli nuo Mahanojaus 
netoli,

Ten palinksminau sesutes 
valanda,

Džiaugėsi paregeja mane, kož- 
na gera'žodeli davė.

Dievulėliau, isz visu szaiiu ten 
užtikau,

Motorėliu visokiu, net 
pravirkau,

Vienos stena, kitos sėdi, 
Viena kitai sveikatos pavydi. 
Daugiausia mane sugraudino 

viena sesute,
Su savo liūdnom mėlynom 

akutėm,
Badai vyras jos bandė nuo jos 

atsikratyt,
In ligon'bute nutarė patalpyt.

* * #
Kelios Mainersvilles bo’butes, 
Pripratę prie namines, guzutes, 

Niekad nebūna joms gana,

Bjaurius žodžius pliovoja, 
Kaip karves bliauna. 
Tai mergeles negražu, 

Ir labai bjauru,
Visi isz ju juokiasi, 1
Ir labai piktinasi.

* * * J
xfr Skulkino pavietas,

Ne yra szventas, 
Didesni uose miestuos e,

1 ir mažesniose apygardose.
Kvaraba gyvena,

Tarp moterių ir gana, 
Negana kad namie pasilaka, 

Bet tas joms neužtenka. 
In miestą nusibaladoja, 
Tai vos parstrapalioja, 

O kada ?
Kada kiti parveda, 

Ba da kur grabeje liktu, 
Kaip kiaule pastiptu.

Sarmata, moterėlės, darote, 
Del dukrelių, kurias auginate, 

Tos negali ant svieto alkiu 
pakelti, 

Turi namie sėdėti (?) 
Be jokio užsiėmimo,

Kaip rodos negaus vaikino, 
Su kuriuom apsiporuotu, 

Geres'ni gyvenimą turėtu. 
Ne kaip prie tokios mamos, 

Girtuokles tokios.
Jus-gi, jaunos dukreles, 
Bukite doros mergeles, 

Nesipiktinkite isz tokios, 
Girtuokles motinos, 

Ba kaip doros busite, 
Dorus vyrus gausite, 
Ir laimingos 'busite.

* * *
Ir mergina savo iszdaro, 

Ne tiktai stovėdamos prie baro, 
O jeigu ir in kur nuvažiuoja, 
Tai vaikinus aprubavoja.

Saugokitės tokiu valkatų, isz 
Luzernes,

Jeigu pribuna isz miestu kitu, 
Ta gvardija vandrauna, 

Daugeli vaikinu apgauna.

-O

Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.

Karaliene Rožių

* * *
Pati nežino kaip ji parėjo 

[namo. Atsimena tiktai kad pa
stūmėjo tarnaite kuri jai duris 
atidarė ir inpuole in kambarį.

— Parsinesze, sakai, kūdiki 
ir nori ji pripažinti už savo"? 
Negalėjo ji nieko geresnio pa
daryt. Tuojaus jai ta pasaky
siu, — kalbėjo virėja tarnaitei 
ir nusiskubino kambarin pas

szilta, ramu. Ir sztai po valan
dėlei ponia ir virėja stebisi nuo
gu kūdikėliu.

* * *
Per tris dienas isztroszktfs i 

motina penejo savo iszalkusia 
szirdi kūdikėliu, stebuklingai 
apturėtu ir tik tuokart atsimi-

atviros o vaikaiibovijasi lata
kuose su tokiomims zobovele- j' 
mis kaip tai skudurliai, ap
graužti kaulai ir medžiu skied
ros, surado ji jeszkomus namus. 
Trepai buvo supuvę o szaltas 
vejas jais valkiojosi.

— Po pastogia! — skambėjo

ISTORIJEapie Ila isz ma" 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORTOS

ponia.

ne sau ta antra motina, sutikta j neszvarios moteriszkes atsa-
ant bažnyczios trepu. Jos szir-! kymas: 
dis sanjausmu prisipildė, isz
ejo, sutado pallicijanta ir gavo 
nelaimingosios adresa.

Užsilipo ten, bet duris rado 
uždarytas.

• — Ji serganti. Nuo vakar jos

Ant parodos rožių, Cypress 
Daržuose, Floridoje, szimet, 
likos iszrinkta karaliene ro
žių, pana Katre Turner. Yra 
tai patogiausia mergina isz 
visos aplinkines, aplaikyda-

Neszvarioj, auksztoj ulyczai- nematyti, —patemijo antru lu
O ponios kambaryje szviesu, tei, kur namu durys nuolatos bu gyventojas, basas, vien-

ma taja garbe kaipo “Kara-
liene Rožių.

Naujas Didelis Sapnorius 
160 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.

SAULE, MAHANOY CITY, "PA.
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Žinios Vietines
— Nedelioje apie 24 vaikai 

ir mergaites priėmė Pirma Ko
munija Szv. Juozapo bažny- 
czioje laike 9-tos vai. Misziu. 
Vaikai buvo puikiai parėdyti o 
ir'bažnyczia buvo puikiai pada
binta Su žiedais. Vikaras Kun. 
St. Venslauskas pasakė insipu- 
dinga ir puiku pamokslą vai
kams.

— Motinu Diena praėjo ty
kiai o daugeliui motinu taja 
diena žilbejo aszaros akyse, 
manstydamos apie sūnelius 
kurie randasi po visa pasauli o 
ir tieji atsiminė taja diena apie 
savo motinėlės būdami kur ten 
ant kares lauko gal nekuris 
szaukdamasis motinos.

— Laivyno kadetas V. Tamu- 
lionis atlankė savo tėvelius An
tanus Tamulionius, ant 530 W. 
Malianoy Avė., kuris ka tik isz- 
tarnavo penkis menesius mari
nes tarnystes po tam stos in 
Akademija Kings Point, Long 
Island kur užbaigs mokslą ir 
aplaikys aficieriaus czina. Jo 
brolis Juozas, kuris dirba Mar- 
ęziulioniu sztore taipgi perėjo 
egzaminą ant marinio kareivio 
ir ketina iszvažiuoti bile diena 
in Sheepshead Bay, L. I., ant 
tarnystes in Manhattan, N. Y. 
įLinkime akiems broliams pa
sekmes.

į f Praeita Subata mirė Vin
cas Euseviczius, 601 E. Malia
noy uly., po ilgai ligai. Velionis 
buvo gimęs Lietuvoje ir pergy
veno Amerikoj daugeli metu. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos. Paliko paezia Ona, 
tris dukteres ir viena broli An
taną kuris gyvena Locust Val
ley. Bus palaidotas Scredojc. 
Graborius K. Rėklaitis laidos.

SHENANDOAH, PA
t Subatoje likos palaido

tas Antanas Ruszikeviczius isz 
namo savo seserunes Bugda- 
nienes, 109 N. Union uly., ku
rio laidotuvėse dalyvavo dau
gelis žmonių.

Minersville, Pa. f Aleksand
ras Grigas, 500 Pottsville uly., 
staigai mirė szirdies liga Suba
toje namie. Velionis buvo arng- 
Idkasiu per daugeli metu bet 
apie deszimts metu adgal pa
liovė dirbti. Gimė Lietuvoje, 
pribuvo in Sheiiandori kur gy
veno kelis metus, po tam per
gyveno visa laika czionais. Pri
gulėjo prie Szv. Pranciszkaus 
Lietuviu parapijos. Paliko pa
ezia Morta, dukteres S. War
ren, isz Minersville, B. Morkū
niene, Mahanojuj, J. Milleriene, 
Ridley Park, arti Filadelfijos, 
ir V. Kushlick, Pottsvilleje. 
Taipgi paliko seseri Jeva Bal
ke vieziene isz Minersvilles ir 
septynis anukus. Bus palaido
tas Utarninke 9-ta vai., su baž
nytinėms apeigoms, ant vieti
niu kapiniu. Velionis buvo senu 
skaityto jum “Saules.” Dalina
mės gailesczia su likusia szei- 
myna.

Ka raszo Ponas Juozas Jan
kauskas, isz Farmington, 111.— 
Prisiuncziu tamistoms užmo
kesti už laikraszti “Saule” ku
rios laikas jau pasibaigė. Bu
siu jusu skaityto jum pakol gy
vas busiu, nes man butu liūdna 
skirtis su “Saule” o kada ne
turėsim pinigu užmokėti už ja, 
tai mano vaikai jums už tai at
lygins.

Allijentai Dirba Draugiszkai Į Buvo Susigiminiavus

Tas dėjosi Pottsville, Pa., 
praėjusi menesi. Tula moterė
le isz Shenandoah, Pa., apskun- 

| de savo kaimynu ir dabar ra
dosi ant kėdės, o advokatas jo
sios klausinėjo per tlumocziu: 

tasai tavo 
tavo gi

su juom

Szitie kareiviai, susidedanti isz Angliku, Amerikonu ir 
Francuzu, taiso orines armotas su kurioms szaudo Vokisz- 
kus eroplanus ant Afrikos lauku. Visi dirba sutaikoje ir vie
ni kitiems prigialbsti tame darbe.

Nubodo Mergaitei Sun
kus Gyvenimas;

Nusižudė
Yonkers, N. Y. — Dažiureji- 

mas ir rūpestis apie tris mažus 
broliukus ir sesutes, pristūmė 
12 metu mergaite, Diana Flora, 
prie atėmimo sau gyvasties. 
Mergaitei taip nubodo tasai gy
venimas kad iszgere bonka ko
kios tai truciznos, atsigulė in 
lova ir lauke pabaigos gyveni
mo. Kaimynai užtiko mergaite 
kada pribuvo in stuba ant verk
smo jaunesniu vaiku, kurie sto
vėjo aplinkui prie lovos norė
dami pabudyt savo maža “mo
tinėlė.” Tėvas buvo naszlys o 
visa sunkenybye naminio dar
bo ir prižiūrėjimo puolė 
mergaites.

ant

“Senam Pecziuje
Velnes...”

Glensburg, Pa. — Mare Sadd
ler, 68 metu, užvede skunda ant 
persiskyrimo nuo savo 72 me
tu amžiaus vyro Szimo, užme- 
tinedama jam neisztikimysta 
vedusiam gyvenime ir apgau- 
dinejima jos. Saddler yra tur
tingu žmogum. Pati jam užme- 
tineja buk jis susipažino su ko
kia tai mergina kuri apdovano
davo tankei brangioms dova 
noms ir kailiniais ir net užraše 
jai savo testamente 5,000 dole
riu. Sudas perskyrė senukus 
ant senatvės bet vyras turi mo
kėti snvo pacziulei po 200 do
leriu ant menesio, ant jos už
laikymo.

Amerikonai Pasielgiu ėja Su Japonais Gerai

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
520 W. Centre St., Mahanoy City 
n. (i jUhl S ; (.1- / m H

Amerikonai, paemia Japoniszkus nelaisvius, pasielgine- 
ja su jais gerai isz ko galima matyt ant j u veidu užganadi- 
nima, ne taip kaip Japonai szaudo musu kareivius kada pa
ima juos in nelaisve.

Kariszki inžinierei in veda aliejines paipas, isz Norma
no, Kanados in White Horse, ant Alaskos plento kad pri
statyt aliejų ir gazoliną del kariuomenes. Turi jie sunku 
darba pristatyt visokį materijola ant tojo darbo.

— Kali)i, buk 
kaimynas nevos yra 
m i na it is. Praszau

1 man, kokiu budu esi 
susigiminiavus ?

Motere kelis kartus atsiko
sėjus, pradėjo kalbėt tlumo- 
cziui:

— Tai matai, mes toki gi
mines. Jo pirmutines paezios 
giminaitis ir mano antro vyro 
pirmutines paezios dediene 
isztekejo už dvieju 'broliu Gri- 
gaieziu, o jie buvo gimines ma
no motinai dedienei. Toliaus 
jo tėvu ant jo motinos szalies 
ir mano tėvukas ant mano mo
tinos szalies, buvo taipgi gimi
nes o jo mocze'ka isztekejo už 
mano vyro pa-tevio, kada jo tė
vas numirė, o jo brolis Mikas 
ir mano vyro brolis apsipa- 
cziavo įsu dvynukėms. Asz ne
galiu daeiti koki mes gimines 
ir kaip artimi bet tik tiek žinau 
kad jis yra mano giminaitis.

— Gali būtie, atsiliepe ad
vokatas, tavo iszaiszkinimais 
yra užganadinantis. Bet, ne- 
bagas tlumoczius, kada ta vis
ką perti umoezino sudui, net ap
alpo ir net in kėlės valandas 
atsikvotejo.

Pati Nepabucziavo Ji
Per Penkiolika Metu

Cleveland, Ohio — Inžinie
rius, Mikolas Snyder, 40 metu, 
užvede teismą ant persiskyri 
mo nuo savo pacziules Sofijos, 
36 metu, kad motere ji nepabu
cziavo in laika penkiolika me
tu ir buvo atszalus link jo kaip 
szmotas ledo. Motere taipgi 
priėmė kūdiki ant iszauginimo 
be vyro pavelinimo. Ant galo 
motere ji paniekindavo ir ker- 
szino ji nuszauti todėl vyras 
nutarė atsiskirt nuo tokio szmo- 
to ledo. Sudas juos perskyrė.

ŽINIŲ APŽVALGA
Nužudė Motere Už

Pancziakas
PER ELMER DAVIS

Moundsville, Mo. — Mrs. 
Nellie Boyer, patogi ir jauna 
moterde, turinti 23 metus, my 
lejosi labai in parėdus o ypa
tingai szilkines pancziakas. 
Kada ana diena aplaike pui
kias szilkines pancziakas ant 
savo varduvių, kurias prisiun
tė jai dovanu motina, ji užsi
traukė jas ant kojų ir gėrėjosi 
joms priesz savo vyra.

Jos vyras buvo labai užvy 
dus žmogus ir paliepė jaunai 
pacziulei numauti pancziakas 
ant ko ji nesutiko. Kas po tam 
atsitiko, tai nežine. Gana kad 
jauna motere likos surasta ne
gyva o vyras likos uždarytas 
kalėjime už žudinsta.

Direktorius Office of War 
Information, Wash. D. C.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Naciu Arba Vokiecziu 
Propaganda Kerta 
Smūgi Priesz Suv. 

Tautas

kad yra lengviau žmonėms nu
ryti dideli melą negu maža. I 

Kaip pamenate, ka'da Vokie
cziai inveilke Lenkus Rugsėjį 
men., 1939m., Rusai insikraus 
te ir užėmė Rytu Lenkija. Im 
darni tukstanezius Lenku put 
ku belaisviais Birželio men.
941m., kada Vokiecziai užlklu 

po Rusija, Vokiecziai užėmė t; 
vieta ir dar lyg sziol ten randa 
si. Dabar, beveik po dvieji 
metu, jie sako, kad rado art 
Smolensk lavonus tukstanczii 
Lenku karininku, kurie paga 
Vokiecziu®, buvo Rusu nužudy 
ti priesz trejus metus.

Bet szios žinios keistai skarn-I 
ba. Visu pirma, Vokiecziai ne
buvo aiszkus apie s'kaicziu nu 
žudytu. Viena karta Japonai 
ir Vichy Francuzai iszdave ži
nių, kad deszimt-tukstancziu 
vėliau du tukstaneziai, paskui 
penki tukstaneziai priesz galu
tinai iszduota dvylika tmlkstan- 
czi'U. Rymas ir Berlynas nesu
tiko del nužudimo budu. Sa
koma, kad palaikai buvo ge
riau užlaikyti negu buvo gali
ma po trijų metu. Irgi, sako
ma, kad Rusai stengė paslėpti 
kapus, bet palaidojo kiekviena 
vyra su mandiera ir su savo pa
žinimo ženkleliu.

Praszymai, kad Tarptautinis 
Raudonasis Kryžius iszty rinč
ių szi dalyka, nieko nereiszkia. 
Vokiecziai valdo ta apylin
ke. . .Lengvas dalykas parody
ti tyrinėtojam lavonus mandie- 
rose su savo ženkleliais. Bet 
tyrinėtojai negalėtu spręsti- ar 
tie vyrai buvo nužudyti Rusu, 
arba Vokiecziu; greieziau Vo
kiecziu. Visiems žinoma, kad 
Vokiecziai nužudė szimtus 
tukstaneziu Lenku kada kauty
nes jau užsibaigė. Jeigu jie ra
do Lenkus-belaisviu's stovyklo
se, kada jie užpuldinėjo Rusija, 
tai butu buvęs paprastas daly
kas juos nužudyti, jeigu ne ta
da. tai vėliau, kada jiems rei
kėjo lavonu propagandos tiks
lams.

Atsiminkite kada Vokiecziai 
užpuolė Lenkija, jie pasauliui 
pasakė, kad jie rado kapus 
tukstaneziu Vokiecziu civiliu, 
kuriuos Lenkai nužudė. Ma
žai žmonių tikėjo, kad taip bu
vo. Todėl, dabar keista, kad 
nors vienas Lenkas tikėtu in 
szia nauja pasaka,.. .ypacz ka
da tikslas yra toks aiszkus. 
Pirmas tikslas žinoma, vra nu- J v 

kreįpti pasaulio dėmėsi nuo 
masziniu žudymu, kuriuos Vo
kiecziai pildė Lenkijoj per tre-

DARIAUS - GIRĖNO PAMINKLO 
STATYMO IR KONFERENCIJOS 

SZAUKIMO REIKALU

Pabaigoj Balandžio menesio tapo isz- 
siuntineti laiszkai Brooklyno ir apy
linkes draugijoms kviecziant dalyvau
ti konferencijoj, bet del stokos antra- 
SZU gal nevisos draugijos kvietimą ga
vo. Todėl praszome tokiu draugijų 
pasitenkinti žemiau pateikto m infor
macijom ir dalyvauti konferencijoj. 
Taipgi draugijos gali prisiųsti atsto- 

; vus ir isz tolimesniu kolonijų jei isz- 
gali leszam.

Gerbiamieji Lietuviai:
Nuolankiai kreipiamės in Jumis seka- 

■ mu svarbiu reikalu ir turime vilties, 
kad Tamstos mielai iszklausysite szi 
laiszka ir užgirsite musu praszyma.

i- Jau ilgokas laikas kaip Jusu iszrink- 
tas Dariaus-Girėno paminklui statyti 
komitetas nuoszirdžiai darbuojasi su-

• lig savo iszgales pastatymui paminklo
• musu didvyriams lakūnams Dariui ir
( Girėnui, Lituanicos Aikszteje, Brook

lyn, N. Y. Sziam svarbiam reikalui 
jau yra surinkta auku $2,119.54. Vi
sa szi suma randasi taupomajam ban
ke. Bet, kadangi dabartinis apsigyni
mo karas sutrukdė daug kilniu idėjų 
ir sumanymu, tai paliete ir musu pra
dėta szventa ir garbinga Tautos reika
lą. Sziemet, liepos 17 d., sukanka ly
giai deszimts metu nuo musu didvyriu 
lakunu tragiszko žuvimo. Neiszgalint 
ju mirties sukakti pagerbti simbolisz- 
ku paminklu, praszome pasistengti su- 
ruoszti savo draugijos ribose pramo
gas lakunu pagerbimui ir sukelti au
ku paminklo naudai. Konferencija 
invyks sekmadieni, birželio-June 6 d. 
1943 m., lygiai 3 vai. po pietų, Lietu
viu Amerikos Piliecziu Kliubo Svet. 
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y. At
stovus teikitės siunsti po viena nuo 
draugijos iki 25 nariu ir po viena nuo 
kiekvieno szimto nariu. Mes pasiti
kime, kad Jus iszrinksite delegatus ir 
dalyvausite konferencijoj. Taipgi pra- 
szom pasveikinti szia konferencija 
nuo jusu draugijos su aukom pamink
lo statymui. Czeki reikia iszraszyti 
vardu Darius—Girėnas Monument ' 
Fund o pasiunsti konferencijai. Už 
Jusu nuoszirduma isz anksto mes 
tariame visiems aeziu. Konferen
cija szaukia bendrai keletas Brookly
no draugijų ir Paminklui Statyti Ko
mitetas. Būtent: Amerikos Lietuviu 
Piliecziu Kliubas, Szvento Jurgio 
Draugija, Lietuviu Amalgameitu Un
ijos 54 Skyrius, Susivienijimo Lietu
viu Am. 38kuopa, Tautininku Kliubas j 
Moterų Vienybe, Liet. Socijalistu 
Saujungas 19 kuopa, Lietuviu Dar
bininku Draugijos Susivienijimo 1 
kuopa ir kitos. Dariaus—Girėno Pa
minklui Statyti Komitetas, Jonas 
Szaltis, Jonas Spurga, Antanas Gudo- 
nis, Juo as Kairys ir Advokatas Ste
ponas Briedis, _ __ P’

Nors Vokiecziu kariuome
nei vis sunkiau einasi kirsti 
priesza, ju propaganda laimėjo 
svarbu žygi kada ji invykdino 
suskilimą diplomatiniuose san- 
tikiuose tarp Rusijos ir Lenki
jos valdžių. Kai Į) Vokiecziai 
ta invykde, yra gerais1 pavyzdis 
doktrinos kuria Hitleris iszdes- 
te savo knygoje ‘Meili Kampf,’

Kariszki Inžinierei Turi Sunku Darba

I Amerikiecziai Ir Angli
jos Kareiviai Susijun

gė Sziaurej Afrikoj v
Joseph Randall, isz State: 

jus ir puse metu,, .žudymai to
kiose s'kaicziuose, kad atrodo 
lyg apsvarstyta pastanga isz- 
iiaikinti Lenku žmones. Dar 
eitas tikslas butu sukelti nepa- 
dtikejima ir intarima tarpe 
Busijos ir kitu Suvienytu Tau- Corner, Iowa, yra tikras Ame- 
u. Tas padėtu Vokiecziams riikietis. Jis yra saržentas ka- 
Iviejais atvejais. Tiesioginiai riuomeneje ir tarnauja Dedei, 
cenktu vedimui karo 'kuri mes Samiui Sziaures Afrikoj.’h Jb-.

... I ■ - ir

visi varome priesz Vokietija, seph Randall marszavo G^n-? 
Netiesioginiai, padėtu pakelti Gabes vieszkeliu in Tunisija; 
Vokiecziu morale namie. Yra viena diena nesenei kada jis su- 
laug daviniu tarpe Vokiecziu tiko Anglijos kariuomenes sar- 
oaprastu gyventoju, taip, net ir i žentą, William Brown. Ir taip 
kariuomeneje randasi mažiau'garsus

| tikėjimo, kad jie kada nors ga
lėtu inveikti visus savo prie- 
;zus ir ingyti pergale.

Bet Vokiecziu propaganda 
juos intikino kad dabar bi ku
ria dien Amerika ir Anglija at- 
szauks kąra, padarys taika su 
Vokietija ir atsisuks priesz Ru
sija. Ir suprantama, kad dau
giau žmonių patikės tam jeigu 
bus kivireziu taupė Rusijos ir 
bi kurios Suvienytos Tautos.

Rusai ir Lenkai jauezia, kad 
szis invykis lieczia tiktai juos. 
Bet jeigu jis butu iszprestas 
tuomi pagrindu, tai Rusijos di
dumas nulemtu visa dalyka. 
Bet kokia suirute tarp Suvie
nytųjų Valstijų yra rūpestis 
kiekvienos isz tu tautu, kartu 
ir Suvienytųjų Vals'tiju, nes tu- 

. rime laikytis drauge, kad isz- 
loszti kara. Po karei, jeigu 
Suvienytos Tautos vis dar ben- 
dradaUbaus pagal koki nors 
bendro saugumo būda, tai di
džiosioms tautoms nereikes 
skriausti silpnesniu kaimynu, | 
•savo apsaugojimui, 
lykas gali būti iszsprestas vie
nu budu, kaipo viena faze pa
saulio saugumo užduoti.

susijungimas invykp 
tarpe Generolo Montgomery 
heroiszikos Asztuntos Kariuo
menes pulku ir Generolo Pat
ten Pirmos Kariuomenes.

Szis pasekmingas susijungi
mas Amerikos ir Anglijos dali
niu sudarė geresne nuotaika 
tarp Allijentu karisz'ku jegu, 
kurios apima Afrikos konti
nentą prirengdami busimus u’ž- 
klupimo punktus in naciu ap
valdyta kontinentą.

Stebėtojai pranesze kad jo
kiu istoriniu žodžiu nebuvo ta
riama Ikada szie Amerikos ir 
Anglijos saržentai susitiko. 
Abu kareiviai pasisveikino, ap
sikabino ir pasigirdo szauks- 
mai “valio” isz abieju pusiu.

Szios dvi vienetos greitai su
sijungė ir vela'ženge in sziaure: 
sekdami Rommel’io in veiktus 
bet vis greitai pasitraukian- 
czias aszies jėgas. Naciu ir Ita
lu vienetos pasitraukė tik ke
lioms miliutams priesz Ameri
kos ir Britu pulku susijungimą. 
Pagal raportą, svarbaus susi- 

Szis da- jungimo scena buvo labai rami.
lu vyko prie paprasto “.maca
dam” kelio, pusiau-sausoj’'vie
toj beveik lygiu tolumu nuo 
Amerikos ir Britu stovyklų.

Vienas stebėtojas danesze 
kad Britai keliavo in sziaure 
keliuose szarvuotuose automo
biliuose pulko prieszakyje.

Jie mate ateinanezia patrole 
ir sustojo. Saržentas, žiūrėda
mas per binoklius suszuko—■ 
“Jie Vokiecziai!”

Bet už keliu minutu kiti ka
reiviai sake — “O Dieve, ne, 
tai Yan'kai!”

Kada sujungti daliniai vela 
pradėjo kelione vieszkeliu, bū
rys Italu, kurie buvo pakelyje, 
pasislėpė, iszstojo isz krumu ir 
pasidavė.

Kada raudona saule slinko 
už vakaru kalnu, Anglu kariai 
susiejo su Amerikiecziais Ali- 
jentais Gaiso j ir jie vėl buvo su
jungti po viena bendra Anglu, 
Amerikiecziu ir Francuzu de
mokratijos vėliava.
Office of War Inf., Washington, D.C.
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Kūdikis Be Akiu
St. Joseph, Mo. — Vienas isz 

nepaprastu atsitikimu gamtoje 
atsitiko ežiomis kada Mrs. Ca- 
mile Garver, nigerka, pagimdė 
kūdiki be akiu, ant giliuko ma
žulėlis gyveno tik ketures va
landas po užgimimui. Dakta
rai Sako, buk tai yra ketvirtai 
panaszus atsitikimas dakta- 
riszkam moksle. Motere turi 
szeszis 'kitus vaikus, sveikus ir 
gyvus.


