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Isz Amerikos
115,000 Žmonių Turėjo

Apleisti Gyvenimus 
' Per Tvanus

Washington, D. C. — Gyven
tojai prie Mississippi ir Mis
souri upes buvo priversti ap
leisti savo gyvenimus ir ukes ir 
nesztis in saugesnes vietas nes 
upe iszkilo ir užliejo visas ap
linkines. Valstijos Ulinoj uj, 
Indianoj, Oklahomoj ir kitur 
užliejo didelius ploczius žemes 
per ka 115 tukstancziu žmonių 
buvo priversti apleisti savo gy
venimus. Badai 25 žmones žuvo 
tvanuose o bledes padaryta ant 
daugiau 30 milijonu doleriu. 
Apie 5,000 kareiviu buvo nu-
siunsti in taisės vietas gelbėti 
žmones isz užlietu namu ir ko
voti priesz iszkiluses upes.

Motere Turėjo Tiesa 
Nužudyt Suvadžioto- 

ja Jos Vyro
Superior, Wis. — Pagal nuo

mone sudžiaus, tai Mrs. Bella 
Ellender, 36 metu, motina trijų 
vaiku, turėjo tiesa nužudyt 
mergina kuri paveržė jos vyra, 
pasiimdama ji isz jos pastoges 
ir tęva nuo vaiku.

Sudžia iszmete teismą isz su
do moteres Ellender, kuri buvo 
aresztavota už nužudymą Miss 
Cora Daniels, jos name. Kada 
nuskriausta motere dagirdo 
kad Cora gyvena su jos vyru, 
kuri ji paveržė nuo jos, nuėjo 
pas mergina ir melde ant keliu 
kad toji nuo jo atsikratytu bet 
Cora stacziai apreiszke moterei 
kad ji myli jos vyra ir nemano 
ji palikti. Tada motere iszsi- 
traukus revolveri, paleido in ja 
kelis szuvius užmuszdama ja 
ant vietos. Sudžia tarėsi su ke
liais advokatais ir kunigais ku
rie nusprendė kad motere turė
jo pilna tiesa taip pasielgti ir 
geriau butu kad sudžia motere 
paleistu ant liuosybes.

Nužudė Savo Paczia Su 
' Kirviniu Kotu
Bordentown, N. J. — Karisz- 

kas darbininkas, Mikolas Su
gar, 56 metu, prisipažino pali- 
cijai buk jis taip sumusze savo 
paczia su kirviniu kotu, kad to
ji mire in kėlės minutas po nu
vežimui in ligonbute.

Moteres sūnelis Juozukas, 13 
metu, pare j as isz mokyklos, 
surado pusgyve motina gulin 
ežia ant grindų kuknioje. Vy
ras aiszkino palicijai buk nega
lėdamas ilgiams iszlaikyti mo
teres užsispyrimo, kad jam ne
pagamindavo pusrycziu ir už 
tai ja supliekė ant smert.

Pittsburgh, Pa. — Straikas 
minksztu anglių kasyklose pra
siplatino in Pennsylvanijos ir 
Ohio valstijas, per ka straikuo- 
ja dabar daugiau kaip 6,000 
anglekasiu ir 13 kasyklų susto 
jo dirbtu
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Japoniszkos Kariszkos Vėliavos KARE

Naujoj Gvinoje Amerikonai peržiūrinėja Japoniszkas 
vėliavas kurias paėmė nuo Japonu laike musziu. Vėliava 
ant kaireses yra nesziota per Japoniszkus kareivius, kurias 
jiems padovanoja ju prietelei ir mylimosios su j u pravardė
mis, del giliuko.

Prezidentas Roosevel- 
tas Reikalauja 59

Bilijonu
Washington, D. C. — Prezi

dentas pareikalavo kad Kon
gresas paskirtu 59 bilijonus do
leriu ant kariszku reikalu kaip: 
ant apredymo asztuoniu milijo
nu žmonių ir 375,000 moterių 
kurios priguli prie WAAC ka- 
riszko sztabo ir szeszis bilijo
nus ant orines flotos.

12 Lekiotojo Sudege 
Ant Smert

Chicago, UI. — Kariszkas 
bombinis eroplanas kuriame lė
kė dvylika lekioto j u, pataikė in 
dideli gazini tanka, kuris eks- 
plodavojo ir apėmė eroplana. 
Liepsna ąpeme tuojaus visus, 
sudegindama eroplana ir visus 
lekiotojus. Valdžia nusiminė 
kad nelaimingu lavonus nega
les iszgialbeti isz tosios baisios 
liepsnos.

Svecziai Patys Turi 
Pasikloti Lovas

Chicago, Ill. — Isz priežas
ties stokos hoteliniu tarnu ir 
darbininku 150 czionaitiniuose 
koteliuose, svecziai patys turi 
pasikloti sau lovas. Locninin 
kai apreiszke svecziams jog jie 
patys turi atlikti ta j i darba ir 
iszsiczystyt kambarius, bet tai 
bus tik Nedeliomis nes kitas 
dienas kambariai bus apžiūrėti 
per tarnaites. Locnininkai sako 
jog turi tik mažai pasiskundi
mu nuo svecziu per tai.

80 Metu Senukei
Auga Treti Dantys

La Crosse, Wise. — Mrs. El
ma Stitzer, 80 metu moterele, 
yra gal viena isz tarpo milijo
no moterių, kuriai užaugo treti 
dantys. Senuke jau buvo visai 
be dantų. Keli menesiai adgal 
iszaugo jai keturi dantys o ana 
menesi iszdygo asztuoni kiti ir 
sziomis dienomis susilaukė da 
keturiu ir dabar motere nenau
doja savo falszyvu dantų kad 
jai gamta padovanojo tikrus.

BAUSME DIEVO

“Lai Man Dievas Nu
traukia Ranka Jeigu

Vela Gersiu” - Ir 
Bausme Iszsipilde

Roanoke, W. Va. — Danie
lius Arnolds, anglekasis, kuris 
nesenei pražuvo per ranka sa
vo draugo, Simon Dorris, kuris 
likos už tai nuteistas ant viso 
gyvasezio in kalėjimą, priesz 
pat smerti likos nubaustas per 
Dieva už nedalaikyma duoto 
prižadėjimo Dievui.

Keli menesius adgal, priesz 
jo mirti, prižadėjo jis kad dau 
giau negers, kalbėdamas savo 
draugams sekaneziai: “Vėlinu 
idant Dievas nutrauktu man 
ranka jeigu su ja paimeziau in 
burna kada svaiginaneziu gėry
nių.” Per koki tai laika Danie
lius nieko negere ir buvo pavyz
dingu žmogum. Bet po neku
riam laikui vela pradėjo jis 
dirstelt in stikleli ir laike dar
bo tūla diena maszina jam nu 
trauke tiesiąją ranka. Negana 
to, būdamas girtu susipesze su 
savo geru draugu ir likos nu- 
szautas ant smert.

Dabar jo draugai sako, kad 
tai isztikruju Dievo bausme 
iszsipilde ant jo.

Nužudytas Už Savo
Kriokimą

New York, N. Y. — Už tai 
kad 72 metu Jonas Demento su 
savo kriokimu pertrauke jam 
miega, Sabato Georgino, 60 me
tu, kirto jam per galva su laik
rodžiu ir apmalszino jo krioki
mą ant visados. Kada persitik
rino ka padare, isz baimes szo- 
ko per langa ir pabėgo ir nuo 
tojo laiko nieko apie ji negir
dėt.

i
I

Detroit, Mich. — Isz priežas
ties darbininkiszko nesuprati
mo, trys fabrikai Chrysler ir 
Dodge, automobiliu dirbtuves, 
sustojo dirbti isz kuriu iszejo 
apie 7,000 darbininku. Darbi
ninkai pastate pikietus prie 
dirbtuvių ir neinleidžia kitus 
prie darbo.

Vokiecziai Vis Žudo
Žydus

London — Žinios skelbia buk 
skerdynes Žydu Lenkijoj nepa
liauja. Badai daugiau kaip 20, - 
000 Žydu slapstosi girriose prie 
Bug upes.

Czekoslovakijoj 50,000 Žydu 
likos iszvežti in nelaisviu aba
zus, apie 12,000 Žydu “dingo” 
nežine kur. Minske Vokiecziai 
padege Žydu szkala kurioje ra
dosi 300 Žydu ir visi sudege 
ant smert.

Vyskupas Brizgys
Iszkeike Lietuvius

London — Baltiko sklypuo
se užsinesza ant dideliu pasikė
limu. Lietuviszkas vyskupas 
Brisgys iszkeike visus tuos 
Lietuvius kurie prigialbsti per
sekioti Lenkus ir Žydus. Esto- 
nioj daugelis žmonių likos su
szaudyti kurie turėjo pas save 
ginklus. Vokiecziai pradėjo 
traukti visus vaikus nuo 12 lyg 
16 metu prie visokiu sunkiu 
darbu todėl tėvai tuos vaikus 
slapsto po girrias ir urvas. Vil
niuje Vokiecziai nutraukė ju- 
domus paveikslus kada 6,000 
Žydu — vyru, vaiku ir moterių, 
— buvo suszaudyti.

Vokiccziai Trucina Ru- 
siszkus Nelaisvius

Moskva (O.N.A.) —Pabėgu
sieji isz Rusijos, Rusiszki ne- 
laisviai apsakinėja buk Vokie
cziai trucina tuosius nelaisvius 
ir szaudo, kurie yra per silpni 
dirbti abazuose. Kada Masko
liai paima Vokieczius in nelais
ve ir j u užklausia ar jie norėtu 
kad juos taip kankytu kaip Vo- 
kiecziai kankina Maskolius tai 
jie atsako: “Dieve sergek, ne!”

Mergina Rado $7,000
Aukse

Houston, Tex. — Klara 
Vought, studente isz augsztes- 
nes mokyklos, rado aukso po 
slenkscziu savo namo apie kuri 
niekas nežinojo. Auksas susi
dėjo isz septynių tukstancziu 
doleriu pinigais. Taji narna, 
kuri jos tėvas pirko, prigulėjo 
prie kokio tai kazirninko seno
vės laikuose. Kada palicija pri
buvo kazirninka aresztavoti už 
žudinsta, jis pabėgo su savo 
draugais, palikdamas viską 
paskui save. In kelis metus po 
tam likos nuszautas per savo 
draugus ir paslėptas auksas 
pasiliko del kitu.

Camden, N. J. — Pennsylva
nijos pasažierinis trūkis nusi 
rito nuo begiu, Nedėlios vaka- 
ra, per ka 14 pasažieriu likos 
užmuszti ir daugelis sužeista.

SKAITYKIT “SAULE,” PLATINKIT

Smarkus Musziai 
. »•.

Rusij oj
Rusai Suszaude 313 Vokiszku 
Eroplanu; Berlinas Vela Bom
barduotas; Trys Vietos Italijoj 
Bomdarduotos; 115,000 Žmo
nių Apleido Savo Gyvenimus 

Per Tvanus
Washington, D. C. — Upe 

Mississippi ir kitos baisei isz
kilo per ka 115,000 žmonių pa
siliko be pastogių, vanduo pa
dare bledes ant milijono dole
riu. Raudono Kryžiaus draugu- 
ve ir kareiviai’ prigialbsti žmo- 
niems. Laukai turi būti isz nau-| 
jo užsėti nes viskas likos sunai
kinta.

Jeszko Užkastųjų
Bombų

MOSKVA — Smarkus orinei musziai at
sibuvo tarp Maskolių ir Vokiecziu prie Donato, 
kur Maskolei suszaude 313 Vokiszku eroplanu 
bet patys neteko 61 eroplanu. Kelis Vokiszkus 
laivus taipgi paskandino. Vokiecziai baisiai nu- 
kente prie Novorosisko kur užklupo ant Mas
kolių bet likos atspirtį su didėlėms bledems. Ba
dai apie trys tukstaneziai Vokiecziu likos už- 
muszta. Daugiau kaip 14 tuk.stancziai Vokiecziu 
užklupo ant Maskolių prie Novorosisko bet li
kos atmuszti su didėlėms bledems del Vokie
cziu. Maskolei bombardavo savo prieszus isz vi
su pusiu, užmuszdami dideli skaitli savo prieszu. 
Prie Kubano Maskolei paskandino asztuonis 
Vokiszkus laivus su kareiviais ir beveik visi pra
žuvo. - i

Kareivis James L. Kaiman, 
isz Philadelphia, Pa., jeszko 
užkastu bombų per Vokie
czius, kur ten Afrikoje. Tas 
inrankis sujeszko bombas už
kastas per Vokieczius, kada 
jie apleidinejo muszio lauka.

Rusija Panaikino 
Komunizmą

Moskva, Rusija — Komunis
tu partija, kuria Nikolas Lenin 
sutvėrė Rusijoj, 1919 mete ir 
kuri vėliaus prasiplatino po vi
sa svietą, ana diena likos pa
naikinta Rusijoj. Amerikoje to
ji partija senei likos panaikin
ta ir jiems uždrausta laikyti 
savo susirinkimus. Dabar toji 
partija likos permainyta, isz 
naujo sutverta ir sustiprinta 
ant kovojimo priesz Vokiecziu 
Faszizma.

Telegramai, paeinanti isz Olandijos, ap
reiszke buk 100,000 buvusiu Olandiszku karei
viu slapstosi po girrias laukdami progos kada 
Allijentai pribus in ten ir gales prisidėti prie ju 
prigialbeti jiems supliekti Vokieczius.

Allijentu eroplanai bombardavo Berlina 
szeszis kartus in laika trijų dienu padarydami 
milžiniszkas bledes. Du laivai taipgi likos pa-
skandyti ir keli geležinkeliai subombarduoti,

------ 4r ---- ---—
Ant Aleutian Salų Japonai 

likos smarkei supliekti per AĮ- 
lijentus kur likos užmuszta di
delis skaitlis Japonu ir suszau- 
dyta 15 eroplanu.

Allijentai taipgi bombarda
vo maža sala Pantelerria, Ita
lijoj kur paskandyta keli laivai. 
Sardinija ir Sicilija taipgi nu- 
kente smarkiai nuo Allijentu 
eroplanu. Australijoj 40 Japo- 
niszki laivai, su kareiviais, li
kos paskandyti ir daugelis ero
planu suszaudyti.

72 Metu Žudintoja Ap- 
laike 14 Metu Kalėjimo

Chicago, Ill. — Mrs. Harriet 
Tracy, 72 metu, likos nubausta 
14 metais in kalėjimą už nužu

dymą Morris De Youn, 66 me
tu, pas kuri tarnavo už gaspa- 
dine. Motere aiszkino, laike tei
smo, kad tai padare savo apgy
nime.

Toji motere 30 metu adgal 
nužudė savo pirma vyra bet sū
dąs ja ta karta pripažino nekal
ta nes neturėjo užtektinai da-

Prieszjį_________

12 Metu Motina ' ”
Pagimdė Kūdiki

Smithville, W. Va. — Mrs. 
Stella Kennett, dvylikos metu 
motere, ana diena pagimdė sū
neli. Dabar direktoris mokyk
los nežino ka daryti su jauna 
motina nes, pagal mokslainiu 
tiesas, visi vaikai, nuo 6 lyg 16 
metu turi priverstinai lankytis 
in mokyklas. _____
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Kas Girdėt
kausikas?

Panasziu žmonių Amerikoje 
itnrime daug,kurie sarmatinasi 
savo pravardžių.

tinei karėj, pasilikdama užpa
kalyje .ir be jokio žodžio. .Juk 
Amerika sziadien turi daugiau 
kai]) milijoną kareiviu ant ka-

ŽINIŲ APŽVALGA
Per Elmer

Office of
Davis, Direktorių, 
War Information

Skaitome buk kokis tai pilo- Chieagoj, policijai pasisekė 
Sopas tvirtina Imk goriau gy-Į nutvert i koki tai Leoną Stan- 
venti ant 23 doleriu ant sanvai- kowski, kuris su pagialba ap- 
tes, ne kai]) ant 23 tukstancziiJgarsinimu laikraszjcziuose im
ant meto. jeszkojo sau .paezios. Susinesze

Teisybe kalba tasai mokytas jis su kokia tai Anele Muchars- 
vyras nes 23 doleriai ant san-jki, isz Peoria, 111., kuri pradėjo 
vaites, sziuose laikuose, tai yra įaszinet pas “mylima” ir susi
ma,žai ant pragyvenimo, kad tarė jie suvažinėt in (’hieaga.
gyventi pridereneziai o 23 tuks-įStankowski paėmė nuo Anelės

per -did doleriu ir nuo tosios valau- fame posėdyje 'kada kari 
del dos mergina daugiau jo neina-<bnj,oS jr turėti baisa hg

prigialbeti Allijentams o prieik j 
tam paskolino deszimts ’bilijo
nu Allijentams ant taip vadina-j 
mo “land lease”, nes be to Ru

ii Hitlerio galybe1 ir jau gal ka
re butu užbaigia Europoje kad 
ne tas.

Amerika turi turėti pirmybe
taneziai ant meto taipgi 
mažai ant linksmu laiku 
‘ ‘ AVhopee! ’ ’

--------- ..  1 suimt i, pas , .-------------- " .--------------J 1
Visur tarp Lietuviu duodasi su 230 ad 

jaust stoka 
(akuszerku).
bobeles, neturinezios atsakau-j 
ežio mokslo, kaip turi pasiolgi- 
net su ligonėms ir naujai gimu
siais kūdikiais, juos ] iri ima pin
ką tanikiai atsitinka nelaimes 
kenkenezios ne tik motinoms 
bet ir kūdikiams.

Nesenei tūloje Lietuviszkoje 
apygardoje likos aresztavota 
bob-daktarka, kuri buvo prie
žastim apjakimo naujai gimu
sio kūdikio, kuris bus aklas ant 
visos'gyvasties o motina turėjo 
būti nuvežta in ligonbute pavo
jingam padėjime.

Juk randasi daug isz musu turi isztėket už vyru o jeigu ne- 
Lietuvaicziu, užbaigusiu slau-liszpildys jo valios, tai visas jo 
gi u mokslą, kurios galėtu užsi-^ turtas eis labdaringoms drau- 
imti aikuszerysta ir darytu isz guvems. Tasai turezius gyveno 
to puiku gyvenimą.

merginu ir 
moteru-daktarku Inaszleliu su kurioms jis susira- 
Panrastai senos Į szinedavo.

Todėl “Saule” nepriima to-

tai]) pasiliktu ant juoko nuo vi
su.

paeziuot tai suras sau mergina 
savo mieste arba artimam ko
kiam miestelyje kur randasi 
Lietuviu.

Nemažai nusistebėjo žmones 
isz palikto testamento nesenei 
mirusio tureziaus, kokio Enri
ko Dukart, kuris užrasze visa 
savo turtą trims savo dukte- 
rems ant tuju iszlygn 'kad jos

Amerikos Raudono Kryžiaus 
nares in laika asztuoniu mene
siu padirbo ir pasiuvo 3,103,072 
visokiu reikalingu dalyku mu
su kareiviams,.kurie randasi li- 
gonbutese arba ant kares lau
ko.

Vokiecziai Baudžia Lie 
tuvius Pardavinėjau 
ežius Žydams Maista

imti daugeli ju.
Sziu žudynių pasekmes szioj 

szalyje visur invykde tvirta 
nusistatymu, kuris yra visu; 
Ameri'kieeziu. Leiskite man pa
skaityti isztrauka isz vieno 
laikraszezio editorialo. “Alesi

isz Hawaii ir “Relocation” sto
vyklų vakaruose, dabar būna 
priimti in kariuomene — visi

vežti automobili um.” Ant už- «• ■‘4.
klausymo, kas jam atsitiko, 
motore apreiszke, kad josios

nusidavė
uz

Bombardavimas
Vokietijos Oru

Atrodo, 'kad nepaliaujamas Pacifiko ir szis turėtu paskatin- 
bombardavimas Vokietijos yrajti musu pastangas del greitos ir 
pasekmingas psychologiilia'i ir1 vi
materialiai. Vokieeziu lai.kra.sz-

ko daug kovotoju lėktuvu — tie 
lėktuvai buvo labai reikalingi 
Vo'kiecziams Rusijoj ir Tunisi- 
joj ‘bet jie buvo laikomi namie 
sustabdyti bomboneszius. Vo- 
kiecziai ir-gi nukentejo dide
lius nuostolius. Skraidancziu 
tvirtovių užpuolimas lėktuvu 
fabriko Bremene Balandžio 17 
d., invyko aižiausiose aplin
kybėse. Jie .skrido dienos laiku 
ir Vokiecziai 
atvyksta, priesz viena valanda, 
kas davė Vokiecziams laiko su-

žiaurumu,

Office of War Inf., Washington, D.C.

Jai Nieko Nekenktu

kovski gulinti lovoje, o maža 
dukrele pasakė jam, buk tetų- 

llis guli lovoje jau tris dienas 
nes ji sumuszc valkatos ant uly-

i-pusines pergales.

netikejo to sulaukti. Allijentu 
bom-bonesziai skrido toliau pra
eita sanvaite ir nukentejo dide
lius nuostolius. Bet jie užklupo

Amoriikos žmones nepriims

žudytais. Mes turime iszkovoti 
besanlvgini pasidavimu isz mu
su aszies prieszu. Musu prieszai 
nepasiduos ir vienintelis būdas 
musu gyvenimą iszsisaugoti

tizen,” laikrasztis Japonu1— 
Amerikieeziu, Piliecziu Lygos. 
Tai inrodo, kad Amerikos pi- 
liecziai Japonu kilmes -kurie už
augo szioj szalyje ir pasitiki 
Amerikos laisve ir demokrati-

— Atsimyk tu padla, jei
gu asz numirt.au, tai tiktai 
isz tavo girtuokliavimo. ..

— Nežinau Onuk, kaip 
tau gali kenkti guzute, kuria 
asz geriu.

iai sužinojo kad jie ja, pasmerkė szi Japonu žiauru-

16 sbraidarieziu tvirtovių žuvo. 
Bet tas buvo mažas nuoszimtis 
tu, .kurios dalyvavo, ir jie nu- 

užiimtu-'szove nef 63 Voikicęziu lėktuvus

Pati Liepė Aresztavoti 
Serganti Vyra

na neszesi su savim, namo po 
darbui. Magistratas dagirdes 
apie tai, nedavė varanlo ant a- 
resztavojiino vyro, o palicijau
tas paliko ji rainei gulinti lo
voje.—Beszirde motere, ar ne?

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Tarp gyventoju Bulgarijos, 
nekurtose aplinkinėse, vieszpa- 
tauja laukinei paproeziai ir 
burtai kai]) tai: jeigu kūdikis 
užgema tai]) kai]) gamta palie
pė, tai gyventojai mano, kad tai 
velnio dalbas. Burtai priver 
ežia toki nekalta, naujai gimu
si kūdiki, tuojaus užmuszti.

Tūlame kaime atėjo ant svie
to 'kūdikis su didelia galva ir 
trumpoms kojoms. Tėvai ji tuo
jaus užsmaugė ir paliko ant 
kalno nes tai buvo “dovana 
piktosios dvasios.”

Vela, kitam kaimelyje gimė
kūdikis su viena akia prysza-' laužo sau galvas, kaip taji da- 
kyje o kita užpakalyje galvos. I]yka užbaigt i bet jokiu budu 
Jis likos tuojau paskamb tas' negalėjo sulaužyt paskutini ne
ūpe je. Norints visi gyventojai 
apie tai žinojo bet apie tai nie
ko sau isz to nedaro ir neprano- 
sze palicijai. Bulgarai taipgi 
turi baisu papratimu pasielgi
mo su mirusiais. Kada žmogus 
numirszta tai jie insmeigia i'1
jo szirdi ilga adata idant jis po gidu kai]) du milijonai pesetų, 
smert nesitrankytu po svietą 
persimainęs in kokia baisia 
baidykla. — Ta viską daro tam
sybe ir neapszvietimas.

Barcelonijoj.
Isz pradžių buvo manyta kad 

tai bus lengva iszpildyt bet vė
liaus pasirodė . kad jauniause 
dukrele turi jau 60 metu o se
niausia turi -daugiau kai]) 70 
metu ir da ne'buvo vede. Keti
na taji testamenta sulaužyt nes 
ar-gi sveiko proto žmogus, ir da 
tėvas, kuris mylėjo savo dukte- 
res lyg smert, galėjo padaryti 
toki juokinga testamenta. Rei
kia žinoti kad levas padare taji 
testamenta 50 metu priesz jo 
mirti, matyt 'kad senukas už- 
mirszo kad dukreles suaugs ant 
senmergių.

Advokatai ir sudžios dabar

ra tėvo. Sesutes susirūpino la
bai ir nežinojo ka daryt. Sztai 
staigai dažinota apie vinezevo- 
ne vyriausios sesutes su kokiu 
tai 70 metu jaunikiu. () kad li
kusios jaunesnes sesutes ketina 
netėketi todėl visas turtas, dau-

eis del wriausios sesutes.

ir gal daugiau. Vokiecziai pa
tirs kad apsisaugojimas yra la
bai brangus -dalykas, mums ir
gi -brangus bet musu bombone- 
sziai daug prisideda prie bend
ru karo pastangų, ne tik sulai
kydami Vokieeziu lėktuvus na
mie apsisaugojimui ir ' sunai
kindami juos 'bet ir pažeidimu 
Vokieeziu pramonei ir perga
benimui.

Lietuva — Praeita Gruodžio 
Kita diena “Kauener Zeitung” 
raszo .kad Vokieeziu 
ju instaigos Lietuvoje dar
karta pratekusios terminą Žy
du turtui registruoti. Vokie
cziai skundžiasi, kad lig sziol 
teužregis'triiota “tiktai labai 
menka dalis.” Todėl, laikrasz
tis grasina “sunkiausiomis” 
11, y. mirties] bausmėmis.

Be to, laikrasztis žodis žodin 
ras'zo: “Ankscziau Žydams 
])i iklauses turtas konfiskuotas 
Vokietijos reicho naudai. Kas 
toki turtą pasisavina, tas bus 
apkaltintas sunkiu reicho ap
gavimu.” Visas Žydu turtas 
tuo pat laiku perėjas Vokieeziu 
nuosavybėn.

Kauno laikraszcziuoso pa
skelbta, kad Vokieeziu komisa
ras nubaudęs 20 Lietuviu už per Tokyo oro puolimą, nebuvo 
tai kad jie pardavinėja maisto netikėtas Azijos žmoniems, kui 
produktus Žydams.

Kai kurie Lietuviai nubaus
ti už rysziu *palaikyma su ge
tuose uždarytais Žydais.

Kiti nubausti už tarpininka
vimu, persiuneziant Žydu laisz- 
kus.

Japonu Nužudymas 
Amerikos Lakunu

ja po-nu valdžios praneszimas 
kėlės sanvaites adgal kad jie 
nužudė kelis isz musu lakunu, 
kurie buvo paimti nelaisvėn

ma ‘kaip ir kiti Amerikos pilie- 
eziai. Shelby stovykloj, Missis
sippi, yra 3,000 Amerikos ka
reiviu Japonu kilmes. Vakar, 
jie imtojo menesio alga in Ka
ro Bonus inrodyti, 'kaip jie atsi
žiūri in szi paskutini Tokyo pa- 
sielgima. Tukstancziai kitu

Johnstown, Pa. — Jeva Bu- 
kovški, nuėjo pas magistrata 
su skundu ant savo vyro, kad 
jisai ne eina in darba ir neduo
da jai pinigu ant maisto, liep
dama ji aresztavoti, bet priek 
tam dadure: “tik nežinau kaip 
ji uždarysite kalėjimo, jisai ne

Amerikiecziu Japonu kraujo! galės eit pats, nes reikes ji nu

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- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neap turės jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co.,

Jeigu žmogus sarmatinasi sa
vo pravardes arba ja maino 
kad intikti kitiems tai jau ne 
kas. Sztai aha diena Luzernes 
paviete, Pennsylvanijoj, stojo 
in suda kokis tai Petras Szczyb- 
kauskas (isz pravardes pasiro
do jog tai buvo Lietuves) mels* 
damas sūdo kad duotu jam pa- 
velinima permainyt savo pra
varde ant trumpesnes, Shober, 
nes isz priežasties savo ilgos 
pravardes, turi daug nesma
gumo nes svetimtaueziai negali 
ja isztarti ir 1.1.

Sudžia pravarde tuoj permai
nė nes ir pats negalėjo ja isz
tarti.

Jeigu svetimtaueziai gali pa- 
raszyt ir isztart Vokiszkas pra
vardes kaip Frankenmacber, 
Sclineideikraten, Vohinkel- 
steinlioussenblosser ir kitokes, 
tai kodėl negalėtu isztarti tai]) 
lengvos pravardes kaip Szczyb-

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta. |
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

No.
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

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

No. 104 _
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, I 
Debesėlis. 77 puslapiu ...,...........20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiausi 
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 pus. 25c

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

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

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

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis

101 Kapitonas Velnias. Pui- Vargutis ir Skuputis. 60 nūs...15c
4041 No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
50c I rnieras ir apie Bedali, 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
pa- 
35c 

Trys istorijos, apie Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

44 pus. 15c 
istorijos apie

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa* 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis: Viesznats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus-, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki, 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25ci

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

No. 162 Trys istorijos apie Baisi, 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas antt 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .....................................lOe

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 sziaucziauai 
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.....................................15o

No. 170 Asztuonios istorijos apie> 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltau; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažin.sta 
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 paežiai 
Mailach; Paskutinei Valandoj; 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 ..............................  ,15d

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

No. 175 Pasiskaitimo knygeles 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrad 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimaoa- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai;
Preke

No. 129 Keturios
Ketvirtas prieakymas 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 paslaptį. 
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 
kinas nedora žydą. 136 pus....25c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka

Japonu Valdžios veiksmai yra 
gerai žinomi. Ir mums nebuvo 

‘keista, kad Japonai savo laisz- 
kelyje musu valdžiai pasakė, 
kad szi žmogžudyste, kuria Ja
ponai pavadino “ eksekuci ja ”, 

| buvo inkvepta auksztu suma- 
■ nymu supratimo. Jie taip gal- 
| vojo, tie kariszki gengsteriai, 

“Taip Padarysiu Ir Su kurie valdo Japonija. Panasziai 
galvoja ir dauguma ju žmonių 

’nes tie civilizuoti žmones, kurie 
j buvo žymus Japonu visuome- 
Ines gyvenime praeities laikais, 
dabar liko nužudyti arba pra- 
szalinti isz vieszo judėjimo.

j Bet tie, kurie pažysta toli
mus rytus, sako, kad daugelis 
Japonu žmonių, dar neiszmoko 
neapkensti Amerikieeziu, kad 
Japonu teismas nuteisė Ameri
kos lakūnus mirti todėl, kad in- 
ti'kinti Japonu visuomene Ame
rikieeziu bjaurumu. Galimas 
dalykas, kad jie norėjo inpy- 
kinti musu valdžia kaipo atker- 
szinima priesz Japonu belais
vius ir sulaikyti Japonu pulkus 
nuo pasidavimo. Jeigu tas žiau
rumas buvo inv\ kdintas tuomi 
t ikslu, jis nepasiseke. Karo De-

Tavim, Jeigu Mane 
Apgaudinesi”

Vobiszki Katalikiszki vys
kupai nusiuntė karszta protes
tą in valdžia pasiprieszindami; 
priesz ])ersekiojima Katalikisz- 
kos hažnyczios ir kunigus ir tai Į .ia padarytu, jeigu ji kada ap- 
ne tik Vokietijoj bet ir biluose'gaudinetu. Pirmiause nusuko 
sklypuose, užimtuose per Vo-Isprandus del beturiu karveliu, 
kieczius. Vyskupai paniekina P° lam paismauge kėlės kates, 

kurias sugavo ta vakara ant 
kiemo ir visa ta darba atliko 
prie akiu drebanezios moterė
lės, sakydamas: “ir tau taip 
padarysiu, jeigu kada mane 
apgaudinetumei.” Porele ap- 

inio-ts'vede praeita meta ir per taji 
(]jdklika susilaukė sūnelio. Mote

re tu?'1’ ;du vaikus po savo pir
mutinio v.vro. Laike teismo, 
motere sake, 'buk josios vyras 
nedavinėjo jai pinigu ant apsi- 
redimo, o jeigu nuperka jai po
ra czeverytkn, tai turi juos ne- 
szioti visa meta, 
nubaudė ji atsėdėti kalėjime 
per 'kėlės dienas o jeigu vela ninkas kury prisidėjo prie sziu 
panaszei pasielginetu su ja, tai 
ji nubaus ant 100 doleriu ir pu
se meto iii kalėjimą.

praszalinima vyskupu ir j u isz- 
siuntima in nelaisviu abazus, 
kaipo apipleszima bažnycziu ir 
uždarymą kliosztoriu ir iszgu- 
jima vienuoliu.

Amerikonai yra tosios 
mones kad Rusija turės

darynio taikos, po sziai karei, 
vidurinėje Europoje o Anglija 
sudavadys paredka kolonijose 
ir Rytinėje Europoje. Isz to 
duotųsi matyt -kad Amerika pa

padarymo taikos ir kai]) ji tu
rės Imti padaryta.

.Jeigu Amerika sutiktu ant 
to, tai padarys didelia klaida, 
kaip tai padare po pirmai Svie-

Detroit. Mieli. — Chalukas 
[Mazda, norėdamas inbauginti 
savo paeziule, parode jai ka su

....... .... | ■

i i grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sena- partamentas tuoj pranesze kad .1 •' 1 lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci-
mes niekada nepultume lyg Ja
ponu lygio su žiaurumais priesz 
nekaltus Japonu karo belais- 

Magistratas vius. Bet prezidentas pareiszke 
kad kiekvienas Japonu kari-

nežmoniszku darbu, bus atsa- 
komingas uiž tai, ir nuteistas. 
Žodis ‘ ‘ atsįikomiiigas ’ ’ gali ap- 

i

gonus. 45 puslapiu.....................15c
No. 124 Dvi istorijos apie Dvari-

ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61
. puslapiu ..............................................15c
i No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną pitonas Stormfield danguje; Pabe- 
61 puslapiu ...................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei

gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
RO nuslanin ....................................... 1 Re

No. 160 Keturiolika istorijų apie

Kele'.a Juoku ir Paveikslo.
,....................................... 15a

ZAdresas 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna

numirt.au
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Žemes Daina
QAULE taip smarkiai szildo.

Isz žemes kyla garas. Kur le
kia jis augsztyn ir augsztyn? 
Sztai, žiūrėk, tai jis pasidarė 
debesėliu.. . baltu, žibancziu ir 
debesėlis įkyla dar augsztyn, 
tirpsta melsvam danguje. Jis 
nulėke toli, toli. Gal but jis ve
la sugrysz.

O (kokia puiki 'žole! Mažute, 
žalia. Tiktai trys dienos, kaip 
ji želti pradėjusi. Tris dienas'

ge, asz daviau jai ir viską ji ati
davė tau savo piene. Asz visus 
peniu kuomet saulute mane 
szildo. Ir man taip szilta, taip 
gerai saulutes spinduliuose į 
ežia sėdėti. Tu mano, mažinto, 
graži mergyte, mano. Sunkei 
galvojo mergaite apie tai ika 
pasakė jai žeme. Ilgai galvojo 
ji. Ant galo mama sako jai:

— Eisime in 'kambarius, tau < 
negalima būti il’gai ant oro, ant Į

atgal ežia visur buvo plika že- pavasario oro.
Ir nusivedė maža mergyte.me bet ji užaugino, užpenejo 

žoles grūda.. Ir pagirdė visu žo
lelių, medžiu, 'krumu visas 
szaknutes, pagirdė jas 'grynu 
vandenėliu ir viskas pradėjo 
augti, žaliuoti: žoles, krūmai, 
medžiai.

O paukszcziai ?! Pažiūrėkite 
kiek prilėkė dideliu paukszcziu 
ir mažucziu paukszczinku. 
Sztai vaikszezioja po suartaja
žeme juodvarniai. Jie karkia 
karr... karr... ir kasasi juodoje 
žemeje. Sztai lekia 'kregždute, 
geroji kregždute. Ji atlėkė pas 
mus isz tolimu .krasztu. Visur 
krūmuose girdėti paukszeziuku 
dainavimas. Ir visi jie linksmi, 
visi džiaugiasi ir lekioja prie 
saules.

Sztai, pažiūrėk: isz namu isz- 
veda mažute, dailia mergaite. 
Nelaiminga mergyte! tu sergi! 
Ja už rankos veda auklėtinė o 
netoli eina motina.

Ir sodina mažutyte mergaite 
ant suolelio, stovinezio minksz- 
toje žoleje.

— Mama, — sako ji, — kaip 
gerai man ežia saulytėje szildy- 
tis.' Kai]) ežia linksima! Debesė
liai plaukia mėlynam danguje. 
Visur tokia puiki, minkszta žo
lele ir baltos gėlės. Nerauk, ma
myte, nerauk geliu. Jos taip 
linksmai žiuri in saule o saule 
in jas. O 'kiėk mažu paukszte- 
liu! Ir kaip jie visi gieda! Mie
li paukszteliai! Bet kodėl tai, 
sakyk man, miela mama, ko
dėl tai asz girdžiu kai]) visur, ir 
isz dangaus ir nuo pievų, ir nuo 
galiu, kas tai dainuoja puikia 
daina? Ir mano šilimoje szirde- 
leje taip atsiliepia ta daina.

— Tai žeme, — sako mama, 
tai žeme dainuoja savo dainele!

Ir mergaite pripuola prie že
mes ir klauso o mažute szirdis 
jos taip smalkiai muszasi. Ir 
girdi mergyte, kaip sako jai 
žeme:

• — Tu mano! mažute, graži 
mergaite, tu mano! Asz uižpene- 
jau, užauginau tave. Asz da
viau tavo auklėtinei ir žolių ir 
szaknu, ir duonos, ir mėsos, ir 
visokiu vaisiu. Visa, ka ji val-i

■ SVEIKATA --- TURTAS

Sveikata, brangiausias turtas pa
saulyj, be sveikatos nemiela nei gy
venti. Jeigu tamsta kankina reuma- 
tiszki skausmai priesz oro permaina, 
jauti dieglius, ranku, kojų sustingimą, 
nuovargi, szalti,—tuojaus, nieko ne
laukdamas, insigyk DEKSNIO GA
LINGA MOSTE Ji yra padaryta isz 
daug skirtingu vaisiu isz tolimu krasz
tu svieto. Szi mostis turi savyje ga
linga sziluma, galingai szildydama, 
sunaikina minėtus skausmus.

Virsz 20 metu kaip tukstaneziai 
szeimynu vartoja DEKSNIO GALIN
GA MOSTI. Pasekmes yra taip geros 
jog turime tukstanezius laiszku isz 
skirtingu krasztu, kuriais žmones de- 
kuoja už mosti ir tokiu laiszku vis 
daugiau ateina kas diena.

Yra senas teisingas priežodis: kas 
tepa, tas ir važiuoja. Taigi jeigu nori 
važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk su Dek-

Ir .sykiu su Galinga Mosczia prisiimsime “Laimes Spėjimo” knygele Dovanai

Vai das ir Pavarde.............. .,....................................................................................

Gatve ir Numeris .....................................................................................................

Miestas.................................................................................. Valstija......................
DEKEN’S OINTMENT CO. P-O. box 666, Newark, n. j.

* * *
O dienos slinko viena po ki

tos ir darėsi vis ilgesnes ir il-I ...'gesnes. Kaip tuk sutems ir pa- 
Lspes užgesti paskutiniai spin
duliai užeinanezios saules, tuoj 
ant kitos puses dangaus vėl pa
sirodo saule.

Ir szviesiau ir aiszkiau szvie- 
ezia ir szildo ja aiszki saulute.

Mažute mergaite 'beveik isz- 
gijo. Ji bėginėjo, linksminosi. 
Ji klausė, kaip gieda laksztin- 
gale. Ir augszti rugiai siūbuoja, 
'rodosi lenkia savo augsztas gal
vutes mažai mergaitei.

Ir bėga ant dangaus debesiai 
vis augszcziau ir tamsesni da
rosi jie; sublizgėjo 'žaibas: ir 
suuže perkūnija. O koksai lie
tus palijo, paszokinejo vandens 
laszai po stogus, po lapus, po 
balas!

Praėjo debesiai, vela pasiro
dė saule, sužvilgėjo septynių 
spalvų juosta. Giria ir laukai 
nusiprausė. Ir paukszteliai vė
la užgiedojo. Ir vela viskas ži
ba, szvieczia, linksminasi.

— Mama, — sako mergaite, 
tai žeme dainuoja savo dainele!

— Asz daviau lietu, — sako 
žeme, — saule suszilde mane ir 
pakilo nuo manės garas in dan
gų ir jis pasidarė debesiu ir pa
sipylė lietumi. Ka asz duodu, 
ta vėla atgal gaunu.

* * *
Pailso pagaliau žibėti saulu

te, an'ksti pradėjo eiti gulti, vė
lai 'keltis, trumpyn ėjo dienos ir 
ilgyn, szaltyn, tamsyn, naktis.

Bet dėlto, kiek uogu girioje, 
kiėk grybu. Susirpo obuoliai, 
gruszios, vysznios.

Szalta ir szlapia laukuose, 
szalta (kambariuose. Vela pasi
darė liguista mažute mergyte 
ir neiszeina jau daugiau isz tro
bos.

Saule slepiasi in rudus debe
sius o jos spinduliai vis artyn 
ir artyn puola prie žemes. Ir 
lietus, lietus be galo, jis baildi- 
na in langus ir jie graudžiai 
verkia: aszaros bėga, bėga tre-O 7 O 

įjais upeliais. O vejas taip ir

snio Galinga Mostim. Kaina: 1-oz. 
75 centai; 2-oz. $1.00; 4-oz $2.00; 
16-oz. $5.00.

PASARGA: Neimkite nei jokiu ki
tu pasiulymu, bet visada reikalaukite 
ir žiūrėkite, kad ant dėžutės butu už- 
raszyta: DEKENS OINTMENT. Tai 
tik taip aplaikysite tikra ji Dekens 
Ointment.

Pinigu nesiunsk tik paraszyk savo 
varda, pavarde, ir antrasza ir pažy
mėk už kiek ir kiek Deksnio Galingos 
Mosties reikalauji ir pasiunsk mums 
szita pagarsinima, užmokėsi laiszka- 
nesziui C. O. D., kada atnesz Galinga 
Mosti. Reikes primokėti kelius cen
tus už persiuntimą.

Deksnio Galinga Mostis 1-oz. 75c
Deksnio Galinga Mostis 2-oz. $1.00 
Deksnio Galinga Mostis 4-oz. $2.00 
Deksnio Galinga Mostis 16-oz. $5.00

Nekurie ūkininkai, geisdami parodyt savo patrijotiszkuma, užsėjo laukus kaipo vė
liava. Tieji farmeriai ketina s dmet surinkti didžiausia rugepjute idant iszmaityt visa 
svietą, pristatyt užtektinai maisto del musu kareiviu ir gialbeti nuo bado musu kaimynus.

pu'kszta, szaltas vejas. Jis szvil- 
pia, verkia, ūžia, lyg viesulas 
nesziojasi po tuszczius laukus, 
po plikas girias.

Ir priklauso mergaite vėjo 
ūžimo ir girdi jame žemes bai
sa :

— Asz lekiu, asz skrendu ant 
nematomu sparnu, ant daug ga- 
lincziu sparnu... Asz lekiu ir 
sukuos tyre. Asz žengiu... Kur ? 
Pati nežinau. Naktis ir diena, 
žiema ir vasara, nuliūdimas ir 
linksmybe, gyvenimas ir mir
tis, — viskas pralekia pro mane 
o pasilieka tiktai tas, kas nega
li prapulti.

— Mama, — sako mergaite,
— ar girdi kaip ūžia ir verkia 
pas mane krūtinėje.

— Tai žeme dainuoja savo 
dainele.

* * *
Visur 'baltas szarmas apden

gė medžius. Pabalo suszalusi 
žeme. Jau neszildo jos szalta 
saule.

— Mama, — saiko mergaite,
— man lengva, dabar asz tuoj 
iszĮgysiu.

— Gerai, mano drauge! — 
saiko mama ir smarkiai bu- 
cziuoja mergaite ir pati grau
džiai verkia. Ir žino, gerai ži
no, kad neiszgis jos nelaiminga 
mergaite, kad ji numirs būtinai 
ir tuoj mirs.

O mažute mergyte sėdi ant 
dideles žalios kėdės, padėjusi 
galva ant priegalvio. Ir rodosi 
mergaitei, kad aplinkui jos že
lia žale žolele; jai tik dar trys 
diepos gyventi. Sztai lekia bal
tas garas, lėkia augsztyn ir 
prapuola molynam danguje. Ar 
jis sugrysz atgal? O paukszte
liai dainuoja, dainuoja ir cziul- 
ba.

— Lok su manim! — sako 
baltas garas mergaitei. Ir jie 
nulėkė.

Sztai žalia pieva, baltos gė
lės. Nerauk, mamyte, nerauk 
geliu!

Pro szali! Pro szali!
Sztai juodvarniai kasasi že

meje. ‘Cziulba kregždele.
Pro szali! Pro szali!
Sztai balti, 'žibantieji debe

siai, kaip avinukai...
Pro szali! Pro szali!
Sztai molynas dangus ir nie

ko nėra daugiau ir garas pra
puolė o mergyte pasiliko viena. 
Ji visa dreba ir atidengia akis.

— Mama, — sako ji, — mie
la mama. Pas mane, galva su-

Laukai Iszrodo Kaip Vėliava

kusi ir asz nulėkiau ten augsz- 
tai, augsztai! Man 'buvo tai]) 
gerai ten. Sakyk, miela mama, 
jolg asz vela matysiu žolele, že
me, baltas gėlės...

— Taip tu visiką pamatysi, —
— sako mama, — tu gal but 
daugiau pamatysi!

Ir mergaite žiuri in tamsu 
kambarį o viesulas musza snie
gu in langu. Ir atsiminė rn.er.gy-1 
te, jog taip-pat ir kita karta 
viesulą musze in langus o ežia 
stovėjo egle. Žiuri mergyte ir 
rodosi jai, jog ir dabar ežia sto
vi puiki ogia, visa apszviesta 
ugnimis ir apkaiszyta.

1 ‘Kas ten,aut pąt virszaus ? ? ’
— galvoja mergyte.

Ir rodosi jai, jog ji tyliai pa
kyla nuo žemes ir lekia, lekia 
augsztyn. Mirksi priesz jos 
akis ugnis, apkaiszymai. Aug
sztyn ir augsztyn lekia mergai
te, prapuolė ogle, nematyt ug
nių; ji viena mažute mergaite 
szaltamdanguje o viesulą suka, 
suka ir ūžia apie ja. Ji visa su
dreba ir atidengia akis.

— Mama, saiko ji, — taip ir 
smagu ir baisu. Asz vis lekiojo! 
Mama, atneszkie viena žvake 
nuo egles ir ja uždegti, asz no
riu matyt kaip ji degs.

Ir mama surado žvake vasz- 
kine, stato ant stalo ir uždega.

Bet mergyte jau nežiūri in 
žvake ir gidi 'be krutėjimo, ji 
mirszta. Ir stovi ežia auklėtinė 
ir mama. Jos veikia, graudžiai 
verkia bet negirdi ju maža mer
gaite o žvake aiszkiai ir greitai 
dega.

Akys aptema; ji jau nieko 
negirdi, ji jau nieko nemato. Ir 
tiktai kvėpuoti jai sunku. Ji už
dusta.

O žvake tirpsta, baigia degti, 
bet liepsnele dar tebevirpa. Ji 
sužibėjo paskutinėmis spėko
mis ir... ant galo užigeso.

'Užgeso 'žvake! Numirė gero- 
ri mergaite!

Ir puola ant jos kūno mama 
ir buicziuoja jai kakta. Ir klū
pojo. jos aukle ir bueziuoja jos 
rankas. Ir 'kad nėbutu tu asza- 
ru, daug sunkiau butu joms.

Ir sztai apdengia mergaite 
baltais rūbais, paguldo in maža 
grabuti ir, guli ji kaip mažute 
vaszkine žva'kyte.

— 'Sutirpai tu, nelaiminga 
mergaite, — verkia auklėtinė, 
— sutirpai ir užgesai mano 
(kregždele!

Ir ima mažuti graba, ima ir

nesza toli, toli, ir viesulą suka
si apie juos ir visus skubina: 
greieziau, greieziau!

Ten laukia, gili duobe, szal- 
toje žemeje. Ten laukia žeme 
savo gerąją mergaite.

Kunigas skaito prie iszkas- 
tos duobes maldas, jis sako: 
“Isz žemes tu paimta, in žeme 
pavirsi! ’ ’

Ir leidžia grabo in duo'be. 
Veikdama meta ant jos 'žemes 
gabalėli, aukle. Užkasa ja. Ir 
žeme puola ant mažo grabo.

— “Tu mano! tu mano” — 
sako ji. — “ ‘ Tu mano ir greitai 
atėjai pas mane, dėlto jog ant 
manes negali gyventi žmogus 
silpnas; jis mirszta ir asz pada
rau isz jo drūta, stipru.

Nuėjo visi. Pasiliko vienas 
kapas po žalia ja eglute ir užne- 
sze kapa sniegu. Jis eina ir ei
na, lekia be galo o viesulą vis 
kaukia.

Jame girdėt ir nelaime ir 
linksmybe ir aszaros ir juokas. 
Tame viskas sumaiszyta, vis
ikas, nors augszcziau ir pla- 
cziau, kaip yra žmoguje.

Tai žeme dainuoja savo dai
na.

Pirkite Apgynimo 
\ \ Czedinimo Bondus 

V* ir Markes.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.
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Kad kvaraba su tokia galva, 
Ne dy vai jog turiu tokia 'balda, 

Tai sunku viską atminti, 
Ir del visu apgarsinti.

Raprasze mane ant želamisziu, 
Kaip jau žinoma del visu, 
Kad ir ražaneziu gieda, 

Daug geria ir daug mėsos ėda.
Didelio suėjimo nebuvo, 

Tik kelios poros pribuvo, 
Gerti in vales turėjo, 
Gere kiek kas galėjo.

Treczia Valanda nakties, atėjo, 
Da nekuriu sėdėjo,

Vienas žmogelis la'bąi nuvargo, 
Ant rytojaus turėjo eiti prie 

darbo.
Ir tare in paezia: 

“Duszele, eisim namo,
Ba man sunku galvon, 

Rytoj turiu eiti in darlba!, 
Man labai skauda galva.” 

Bobele ant jo baisei užpyko, 
Prie vyro su kede priszoko, 

Galva perkirto, 
Vos žmogelis neparvirto. 
Ir da paliomona paszauke, 

Žmogeli pas vaita nuszauke, 
Bausimia vargszas užsimokėjo, 

Veikdamas namo parėjo. 
Tai vis taip: isz Dievo garbes, 

Ant prapulties,
Ražaneziu pagiedojo, 

Ant provos nuėjo.
* * *

Turime tarp Lietuviu,
Ir tokiu tėvu kvailiu, 

Isz pradžių ant dukreles 
nežiūri, 

Nors da snarglys po nosia o 
jau “fele” turi.

Mamužei gražu kaip jau 
dukrele, 

Iszrodo in sziokia tokia 
mergele, 

Kada jaunikei apie ja skraido, 
Tai rods 'boba užkėlė ant 

kraigo.
Nekaltos 'butu dukreles,
Butu doros mergeles, 

Kad butu dorai užaugintos, 
Dvasioj szventoj iszmokytos.

Kad stuboj sėdėtu, 
Netinginiautu, 

Motinėlė savo užvaduotu, 
Puodus ir torielkas mazgotu.

* * *
Vil'kes'beriu mieste yra cacyte, 

Ant vienos ulyczios,
Prie senos kiaulinyczios, 

Sriaubia, toji puikybe, guzule, 
Kai]) dvarine kiaulute. 
Baliu per pede turėjo, 

Visus sveczius iszvarinejo,
B a mylimas jos atėjo, 

Dovaneles sudėjo.
* * * i'

VieH^s vyras darbo neturėjo, 
zNa ir darbo gauti negalėjo, 

Daug nuo savo bobos iszkente, 
Tegul gelbsti visi szventi.

' Teisybe, bjaurus bobos 
liežuvis,

Vargei turi toki szunis, 
Duoda saviszkiui pipiru, 
Neaplenkia ne kitu vyru, 

Už tat burdingieriu neturi, 
Ba nuolatos plista ir nedažiuri.

B?" “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti-Į 
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

Kas nori įsiunsti koki pakeli 
del kareiviu, kurie tarnauja 
užrubežije, turi pristatyt ko- 
perta isz kur la.iszkas likos pri- 
siunstas kaipo davada kada 
S'iuncze toki pakeli.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!’

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiek’- -am gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigua 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

visos trys nr
KNYGUTES

‘‘SAULE’’
MAHANOY CITY, PA.

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Andry Rėklaiti

f
 Kada busite Mahanojuje 

tai užeikite pas savo tau
tieti Andru Rėklaiti kuris 
užlaiko puiku saluna kur 
gausite iszsigiart geriau
sio alaus, porterio arba ir 
visokiu kitokiu gėrymu.

Andrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
--- o---

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

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

“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 Su v. 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.
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Žinios Vietines Ant Atminties Musu Kareiviu Žuvusiu Po Visa Svietą

— Utarninke pripuola Szv. 
Grigorians o Seredoje Szv. Pi
lypo.

—• Sukatoje, 29ta d. Gegu
žio, bus inszventintas in kuni
gystes luomą gerai žinomas 
musu gyventojas Bernardas A. 
Szimkus, 1404 E. Centre uly., 
Katedroje S.S. Petro ir Povy- 
lo, Philadelphijoj, Pa. Jaunas 
kunigėlis laikys savo Pirmuti
nes Miszias Szv. Juozapo Lie
tuviu bažnyczioje Mahanojuj, 
10 valanda, Nedėliojo, Gegužio 
30ta d. Kunigas B. Szimkus yra 
sunum ponstvos Szimku, 1404 
E. Centre uly., ir yra czion-gi- 
mes.

—■ Turime redakcijoj viena 
maldaknyge “Balandėlė” kuri 
parsiduos del tojo, kuris pir
miausia atsiszauks. Maldakny
ge yra kaip nauja ir apdaryta 
drueziai in skūra.

—• Nedėliojo Lenku parapi
ja Szv. Kazimiero, apvaiksztti- 
nes savo 50 metu Auksini Jubi- 
leju susitverimo ju parapijos.

— Panedelyj prasidėjo ant
ra sanvaite Misijų, Szv. Juoza
po bažnyczioje. Szioje savaitė
je pamokslai bus sakomi Ang- 
liszkoje kalboje, del tuju kurie 
nesupranta Lietuviszkai. Misi- 
Įjonierius Kun. Geraldas kalba 
puikius ir pavyzdingus pa
mokslus kuriu klauso szimtai 
Žmonių kas diena.

Amerika gerbia musu kareivius kurie žuvo visose dalyse svieto, laike szventes Papuo- 
szimo Kapu arba Decoration Day. Tieji vyrukai nebus užmirszti szirdyse musu, kurie pa
aukavo savo gyvastis už laisve ir kad mes galėtumėm gyventi ramybėje. Taja diena Dede 
Šamas (Amerika) papuoszia kapus ir kryžius musu žuvusiu kareiviu kurie paaukavo sa
vo gyvastis kovodami už laisVe prigialbedami kitiems būti laisvais ir neprigulmingais 
nuo tironu. Dienoje “Decoration Day” (Papuoszimo Kapu), tukstancziai žmonių pana- 
sziai darys ant kožnu kapiniu.

GRAIKAI 
VIS KOVOJA

Igrupiu apraszyta knygoje. 
ĮSziaureje ‘‘Major Douras” tu
ri 6,000 vyru. Leonidas Pappas 
žilplaukis “evzone” kapitonas 

[APŽVALGA ST. PEARCE] ųU].į pU]Įka prie Thermopylae

f Frackville, Pa. — Parengimai 
yra daromi per Apreiszk. Szv. 
P.> M. Lietuviu parapija, laiky
ti Draugiszka pasilinksminimu 
ant lauko prie bažnyczios Ima, 
2tra ir 3czia dienas Liepos. Do
vanos bus iszdalinamos ir už
kandžiai pagaminti. Kleb. Kun. 
S. J. Norbuta Ikarsztai darbuo
jasi kad tasai pasilinksminimas 
butu pasekmingas su parapijo- 
nu ir publikos pagial'ba, nuo 
kurio pelnas eis ant suszelpimo 
parapijos. Tikietai jau yra par
davinėjami todėl neužmirszlki- 
te suszelpti gera užmanymu, 
pirkdami kelis tikietus del sa
vo szeimynos ir savo draugu o 
turėsite smagu ir draugiszka 
pasilinksminimu. Visus užkvie- 
czia parapija.

Baisei Susirupines

: "i

SHENANDOAH, PA
t Sukatoje likos palaidotas 

Jonas Tankeleviczius, isz namo 
Mares Vaitkeviczienes, kurio 
laidotuvėse dalyvavo daugelis 
žmonių.

— Atėjo žinia isz Washing- 
tono 'buk kareivis Juozas Vit
kauskas likos paszautas per 
sarga kada bandė pabėgti isz 
kazarmiu.

Seržantas John Brown, ku
ris randasi ant tarnystos 
Bainbridge, Ga., kuris randa
si kariszkoje tarnystoje nuo 
1919 meto, yra baisei susini 
pines ar jis aplaikys urlopa 
ant keliu sanvaicziu važiuo
ti namo ar ne nes vela likos 
paszauktas ant tarnystos, per 
valdžios klaida.

Persiskyrimas In Kėlės 
Valandas Po Szliubui

SAPNAS ISZSIPILDE

Tėvas Mate Vieta Kur 
Dukrele Buvo Užkas

ta Po Žudinstai

Prezidento Roosevelto 
Sunūs Maltoje

Sumusze Motere Ir Ja 
Užkasė Gyva Ant 

Meszlyno
Minneapolis, Minn. — Palici- 

ja rado nusižudžiusi 41 metu 
James Talbott, ant kurio sura
do raszteli buk jis nužudė Rūta 
Shableau, 30 metu motere, po 
tam ja užkasė ant miesto mesz- 
lyno kada ji da buvo gyva. Mo
tere buvo persiskyrus su savo 
vyru su kuria Talbott susine- 
sze, apleisdamas savo paezia ir 
vaikus. Pirmiausia motere bu
vo baisei sumuszta po tam nu
vežė ja ant miesto meszlyno ir 
ja užkasė. Praeinantis žmogus 
patemino jos ranka iszsikiszu- 
sia isz žemes ir pranesze apie 
lai palicijai.

Hammond, Me.—■ Nelaimin
gas buvo apsipaeziavimas Ray- 
mondo Seltzer, nes po szliubui 
in kėlės valandas, nuėjo pas ad- 
vokada idant užvesti teismą 
prioszais savo “saldžia” pa- 
cziule ant persiskyrimo nes 
kaip pats 'sake, su tokiu velniu 
negalima gyventi ir nežinojo 
kad jo paežiui e turi toki sze- 
toniszka būda. Vos parvažia
vo jauna porele namo isz baž- 
nyczios, tuojaus po piet paeziu- 
le nuvedė vyra ant virszaus, 
paliepdama jam užraszyti visa 
jo turtą ant jos vardo kaipo 
ir pildyt pacziules norą. Nu- 

itirpo vyras tokiu pareikalavi
mu ir žinoma atsisakė iszpildyt 
pacziules norą. Toji taip in- 
siuto, kad szoko kaip pasiutus 
kate ant jo. Sudraskė jam bai
siai veidą ir kirto kelis sykius 
per galva su szmotu geležies, 
nuo ko tasai apalpo.

Conemaugh, Utah. — Ana 
diena Sam Allender, sapnavo 
kad jo dukrele yra mirus kurios 
jeszkojo kaimynai po visa apie- 
lin’kia nuo kokio tai laiko, nes 
buvo dingus isz namu nežino 
kur. Tėvas nuvažiavo pas pali- 
cija kalbėdamas: “Macziau sa
vo mylima dukrele sapne ir 
macziau vieta kur ji yra, už
kastas ir guli ant veido. Josios 
kapas randasi ant Kalnelio 
“Blno Moon.”

Policija nuvažiavo ant paro
dytos vietos ir isztikruju sura
do lavona dukreles 18 metu 
amžiaus, kuri buvo nužudyta 
per artimo ūkininko sunu kuris 
sake jog su ja apsipaeziuos. Ta 
diena dukrele pasako tėvui 
kad iszeina paisivaikszcziot, ir 
nuo tos dienos dingo kaip ak
muo vandenyje. Vyrukui ne
galima buvo iszmetinet, kad ja 
nužudo, nes lavono nesurasta, 
bot gal dvasia nužudytos duk- 
redes parode vieta tėvui sapne 
kur ji yra užkasta ir ant galo 
viskas iszsidave. Vyrukas likos 
aresztavotas ir vėliaus prisipa
žino prie žudins'tos.

Ka raszo p. L. Slovsky, isz 
Wilson, Conn.: Jau norėjau pa
mesti skaityti “Saule” kuris 
yra man gerai žinomas per 20 
metu, beit todėl, kad laikraszti 
man nesulaikei, tai vela pri- 
siuncziu užmokesti už ji, ku
riame randu daug akyvu skai
tymu. Lieku su pagarba.

SKAITYKIT “SAULE” FLATINKIT

Poni Prane Kamanduliene, 
isz Pittston, Pa., raszo: Pri- 
siuneziu tamistoms užmokesti 
už laikraszti “Saulė,” kuria 
asz labai myliu skaityti ir skai
tysiu pakol akimi mhtysiu, nes 
man jisai geriausia ipatinka ir 
mane pralinksminą' mano gy
venime.

Pulkininkas Elliot Roose
velt, sūnūs prezidento, ana 
diena atlankė Malta, kur per
žiūrinėjo visokius ginklus, 
naudojamus ant tenaitiniu 
kariszku lauku.

Pietinėje dalyje Graikijos, 
prie pat pakraszczio, degantis 
Žibintuvas pasirodo nakties 
tamsumoj; tada greitai nyksta. 
Submarinas mariose arba juro
je mato ta szviesa, signalą, ir 
slenka prie kranto. Sargai, 
pakrasztyje, mažame laively
je plaukia prie submarine, ga- • 
ve tris dėžutės amunicijos įgryž- 
ta atgal. Narstymas irklu 
staigiai prapuola bildyse pa- 
troles lėktuvo maszinos arba 
inžino. Submarinas nėrėsi; vy
rai laive irkluoja kuogreieziau- 
sia prie kranto. Jie pasekmin
gai iszkelia isz laivelio dvi dė
žutės, pakol lėktuvas vėl pasi
rodo. Juos nemato.

Ir tokiais pavojingais budais 
szautuvai siuneziami patrio
tams Graikijoj. Kartais Ang
lu ir Graiku submarinai prista
to reikalingus reikmenis. Kar
tais paraszutuoti isz Amerikos 
lėktuvu. Ne pakankamai amu
nicijos kenkti Aszies karo ma- 
szina, bet gana trukdyti prie- 
szo pulkus.

S m ui krnenis zk as a p ra s zyma s 
Graikijos pasiprieiszinimo nese- 
nei iszleistas knygoje “Mira
cle of Heilas,” kuria parasze 
Betty Mason. Kaipo Columbia 
Broadcasting System kores
pondente, autore buvo Ateni- 
joj per kara ir okupacijos pra
džioje. Ir nuo tada ji seka po
žemini judėjimą per nesenei pa
bėgusius tremtinus ir slaptus 
szaltinius su Graikija;

Požeminis judėjimas, ji sako, 
turi glaudžius santilkius su Al- 
lijantu vyriausybe Cairo. Na
riai slaptos organizacijos vyks
ta in ir isz vyriausybes su viso
kiais planais. Daug pabėgėliu 
keliauja nuo vienos salos in ki
ta; szimtai iszplauke visai ne
tinkamais laiveliais. Jie prisi
dėjo prie Hellenic pulku, ju lai
vyno ir ore jegu, ir kuopuikiau- 
siai dalyvavo Sziaures Afrikos 
kovoje.

Darbai penkių požeminiu

Iszgeria 6 Kvortas
Kavos Ant Dienos

Now York.— Pietro Canton- 
nio, 70 metu, kas diena iszgeria 
po seszes kvortas kavos. Senu
kas sako: “As'z iszgeriu kvorta 
kavos eidamas gult, idant ga- 
lecziau geriau miegot ir taip 
darau jau asztuonis metus. 
Laike žiemos iszgeriu da dau
giau ir esmių sveikas ir drūtas. 
Tie kurie sako, kad kava ken
kia žmogaus sveikatai, kalba 
neteisybia.

Gerai Kad Taip Padare 
Tas Kvailys

Sharon, Pa. — Pirmiausia in- 
metes 400 doleriu in pecziu, 50 
metu Giacomo Peccasio, gyve
nantis arti czionais, pasiėmęs 
gala virves, malszei nuėjo in 
girraite ir pasikorė. Lavona už
tiko kabanti, jo svaine ir kiti 
kaimynai, kurie nubėgo paskui 
ji tiksle iszgialbejimo nuo atė
mimo sau gyvasties bet kada ji 
surado, Giacomo jau kabojo ant 
szakos negyvas,

Apie Paskirstymą 
Maisto ir Czeveryku
Del mėsos, tauku, aliejų ir 

sūrio: raudoni ženkleliai E, F, 
G ir H, knygutėje nr. 2, dabar 
yra geri. Raudonas ženklelis 
bus geras prasidedant 23 d. Ge
gužio bet visi pasibaigs 31 d. 
Gegužio.

Bleszinese maistas: Mėlyni 
ženkleliai G, H ir J, knygutė
je nr. 2, dabar yra geri ir bus 
geri iki Birželio 7 d. Mėlyni K, 
L ir M ženkleliai yra geri nuo 
24 d. Gegužio ir baigsis 7ta d. 
Liepos.

Kava: Ženklelis nr. 23, kny
gutėje nr. 1, yra geras del sva
ro kavos lyg Gegužio 30 d.

Cukrus: Ženklelis nr. 12, kny
gutėje nr. 1 yra geras del pen
kių svaru cukraus lyg Gegužio j ĮtĮ 
31 d. Ženklelis nr. 13 bus geras ♦♦♦ 
prasidedant nuo 1 d. Birželio ir 
baigsis 15 d. Rugpjuczio. ♦♦♦

Czeverykai: Ženklelis nr. 17,1 
knygutėje nr. 1 yra geras del X 
vienos poros czeveryku ir baig- ♦♦♦ 
sis 15 d. Birželio.

*** Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 I I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” FLATINKIT

Pass. Treczia grupe netoli 
Parnassus; ir ketvirta kontro
liuoja Mani netoli Sparta po 
kunigu Capitano Papanicholas. 
Crete narsus generolas Emma
nuel Mandakas veda didžiausia 
ir svarbiausia kariuomenia pa
triotu.

Uolose Mt. Parnassas galima 
girdėti Anglu balsus. Tik pa
gal 'baisa juos galima pažinti 
kaipo Anglais arba Britais, nes 
saule indeginti, sudžiūvę, jie 
panaszus in vietinius gyvento
jus. Tukstancziai Anglu ka
reiviu buvo palikti, atkirsti 
nuo didžiosios dalies kariuo
menes. 1200 isz Naujos Zelan 
dijos kovoje Crete saloje. Nors 
1,000 drachmų kaucija uždėta 
kareiviams ir 2,000 karinin
kams, nei vienas Anglas arba 
Britas nebuvo iszduotas. Tik
tai Gestapo galėjo juos surasti.

Praeita Pavasari, vienas isz 
Klepht patriotu buvo Vokie- 
cziu arba Naciu nuszautas. Ta 
pati vakara Vokiecziu kari
ninkai, kurie buvo dalyviai 
szios žmogžudystes, buvo pa
vogti ir nugabenti in kalnus, 
kur žmonių Teismas nuteisė 
juos suszaudymui. Sekanczia 
diena j u be gaivu kūnai buvo 
palikti maiszuose ant Koman- 
daturos laiptu palaidojimui.

'“Mirties Spąstai,” yra Vo
kiecziu vardas geležinkeliui, 
kuris tęsęsi per vakaru Mace
donia. Traukiniai dažnai isz- 
dinamituoti tuneliuose, ir lan
gai iszdaužyti granatoms. Vie
na syki kada 500 Graiku jau
nuoliu vėže in Vokiecziu darbo 
stovykla, ju traukinys buvo už
pultas.
prisidėjo prie kompatriotu bū
rio. Trokai negali važinėti 
nakti, nes visur pilna stulgiu.

Al 1 i j a n t u b omib a r d avimai 
puikiai pavyko nes jie gavo 
slaptas radio komunikacijas 
arba praneszimus kurie nuro
dė kur 'bombarduoti.

Žuvusiu sanraszai, kurie bu
vo paskelbti Italu Auksztosios 
Komandos praeita pavasari bu
vo labai aukszti. Balandžio m. 
Balkanuose 1,644 užmuszti; 
1,180 sužeisti, 903 prapuolė. Ge
gužes men., tiktai Graikijoj 465 
užmuszti, 783 sužeisti, 78 pra
puolė.

Graikijos žmones žino, kad ju 
bėdos vis bus didesnes, bet nors 
jie labai daug iszkentejo, jie 
dar nepametė savo jausma link
smumo. Kada Vokiecziai b ego

per dykuma, darbininkai už
vardino aliejaus spaudžiamos 
maszinos viena dali “Alexan
der” del Anglu vado Vidurry- 
■cziuose; antra dali, ‘Eisenhow
er,’ del Amerikos vado, ir oly- 
vas jie vadino “Rommel.”

Per žiemos menesius 1943, 
metais, kada tifas ir džiova nai
kino žmones, Graikai kaip nors 
kirto atgal priesza ir jie galvo
je ateieziai.

Graikai, pl e. Mason primena, 
galvoja szimtmecziais. Jie 
planus daro kaip trudyti Aszies 
karo pastanga, ne todėl, kad jiė 
mano, kad Allijantai invyik- 
dins pergale per sekamus sze- 
szius menesius, per meta, arba 
net ir per du, bet galutinai h- 
gresorius bus iszvytas isz Grai
kijos kaip buvo praeityje. Jie 
žino, kad taip turi būti.
—Common Council for Amer. Unity.

LIETUVOS IR
KARINES FILMOS !
Kaz. Motuzas ir Jonas Valai

tis rodo: Lietuvos, Karinės, 
New Yorko Lietuviu Parado ir 
kitas filmas (Krutami Paveiks
lai).

PLYMOUTH, PA.—Stravinsko sa
lėj, 40 Ferry St., Gegužes 26 ir 27 <L, 
7:30 valanda vakare.

KINGSTON, PA. — Szv. Marijos 
par. salėj, 7 :30 vai. vak., Gegužes 28.

LUZERNE, PA — Ideal Ball-Room 
salėj, 80 Main St., 7:30 vai. vakare, 
Gegužes 29 d.

MINERS MILLS, PA.—-Par. salėj, 
Gegužes 30 d., 12 vai., per piet.

WILKES-BARRE, PA. — Szvencz. 
Trejybes par. salėj, Gegužes 30 die
na, 7:30 valanda vakare.

GIRARDVILLE, PA.—Szv. Vin- 
ceno parapijos salėj, Birželio-June 9, 

I 2 vai. po piet ir 7 valanda vakare.
FRACKVILLE, PA.—Vasaiczio sa

lėj, Birželio-June 12 d., 7:30 vai. vak.
KULPMONT, PA.—Lincoln salėj 

(Lietuviu), 932 Spruce St., Birželio 
13 d., 7:30 vai. vakare.

SHENANDOAH, PA. — Birželio-
Jaunuoliai pabėgo ir June, 16, 17, ir 18, Rengia S.L.A. 

, 23 Kuopa, 7:30 vai. vakarais. Salė 
bus vėliau paskelbta.

COALDALE, PA.—Szv. Jono Liet, 
par. salėj, 225 W. Phillip St., Birželio 
19 d., 7:30 valanda vakare.

MAIZEVILLE, GILBERTON, PA. 
—Szv. Liudviko par salėj, Birželio 20, 
2 valanda popiet.

MAHANOY CITY, PA.—Szv. Juo
zapo Liet. par. salėj, Birželio-June 20 
diena, 7:30 valanda vakare.

Norintieji surengti filmu (Kru
tamu j u Paveikslu) rodymą, kreipki
tės in: Jonas Valaitis, 179 S. 2-nd St., 
Brooklyn, N. Y.

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

JOHN KOVAL
KVIETKININK AS

Kvietku Del Visokiu Pareikalavimu 
Už Žemiausias Prekes

Sutaiso Dailius Bukietus Del

Vestuvių, Ligonbucziu, Laidotuvių, Kapinu Ir T. T.

Telefonas 764

♦T*

£ 616 W. Centre St., Mahanoy City, Pa. |
V


