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Isz Amerikos UŽMUSZE
SKUPUOLI

Anglekasiai Ketina
Vela Straikuoti

Mobilizacija Lietuviu |W < A 11»QC
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MOTINA MIRĖ

Sūnūs Norėjo Nužudyt 
Daktara

Williamsport, Pa. — Louis 
M. Orr, jaunas daktaras, likos 
paszautas penkis kartus ir gal 
mirtinai sužeistas, per John 
Murphy, 36 metu amžiaus, isz 
Filadelfijos.

Jonas turėjo piktumą ant 
daktaro nuo to laiko kada jo 
motina mirė, praeita meta, ir 
nuo tosios dienos jis turėjo 
priesz daktara neapykanta, 
kaltindamas ji kad per jo prie- 
žasti motina mirė. Atvažiavo in 
czionais, pasamdė kambarėli ir 
paszauke daktara ne vos kad ji 
gydintu. Kada daktaras inejo 
in kambarį, Jonas pradėjo 
szaudyt in ji ir manydamas kad 
ji užmusze, davė telefoną pas 
graboriu kad atvažiuotu ir pa
siimtu lavona. Jonas likos už
darytas kalėjime.

15 Metu Kalėjimo Už 
Turėjimą 4 Paežiu

Rochester, N. Y. — Jokūbas 
Stattsman, kuris su pagialba 
meilingu laiszku iszviliojo nuo 
visokiu kvailiukiu moterių su- 
virszum 15 tukstaneziu doleriu 
ir apsipaeziavo su keturioms 
moterems po visas dalis Ameri
kos, likos nubaustas ant 15 me
tu kalėjimo ir užmokėjimo 10 
tukstaneziu doleriu bausmes.

Vogė Kad Galėtu Pare- 
dyt Naujai Užgimusi

/ Kūdiki
Philadelphia, Pa. — Mrs. So

phie Kendrich atvažiavo isz 
artimo miestelio pirkti drapa
nų del mažiulelio, kurio neužil- 
gio tikėjosi. O kad tik turėjo 
su savim 20 doleriu, todėl ne
užteko — motere paslėpė kėlės 
szlebukes po overkoeziu bet 
likos susekta per dažiuretoja 
sztoro ir aresztavota. Kada sto
jo priesz sudžia, kalbėjo pro 
aszaras: “Susimilk ponas su
džia ant manės, nežinojau ka 
darau isz rupesties. Nesiunsk 
mane in kalėjimą idant mano 
kūdikis užgimtu prasižengimo 
vietoje.“ Sudžia susimylėjo ant 
jos ir paleido ja namo su pra- 
sergejimu kad to daugiau ne
darytu.

Pravarde Susideda Isz 
41 Litaru

Kansas City, Kans. — Ana 
diena czionaitinis pacztorius 
aplaike laiszka isz Kubos, del 
tūlo gyventojaus, Greko. Laisz- 
kas buvo paprastas kaip ir visi 
laiszkai bet ant koperto radosi 
sekanti pravarde kuria paczto
rius visai nesistenge isztarti 
nes gal butu žandus iszsinari 
nes. Pravarde buvo tokia: Teo- 
philios M. Papapheodorokon 
moundurgistomichlakopolus.

Kad Jam Nedavė 
Valgyt

Detroit, Mich. — Szimas Du- 
renski, 19 metu, likos uždary
tas kalėjime už nužudymą Mi- 
kolo Rogerso, 70 metu senuko. 
Priežastis žudinstos buvo se- 
kanti:

Vaikinas praeitinejo pro jo 
narna kada senukas valgė va
kariene. Ine jas in vidų papra- 
sze vaikinas puoduko kavos ir 
szmotelio duonos del iszbade- 
jusios motinos ir broliuko bet 
senis ji nuvijo nuo duriu su 
keiksmu. Vaikinas palicijos 
stotyje kalbėjo: Matai, ponas 
inspektoriau, mano brolelis ir 
motina kenezia bada ir serga o 
tasai skupuolis turėjo užtekti
nai ir nepasidalino trupinėliu 
duonos su manim ir už tai ji už- 
musziau.“

Sudžia nubaudė vaikina ant 
deszimts metu in kalėjimą su 
tom iszlygom kad ji gali paleist 
bile diena už gera pasielgimą. 
Atsitikimas buvo užmiestyje 
apie penkes mylės nuo miesto.

Nauji Czeverykai
Priežastim Mirties

Pittsburgh, Pa. — Nauji cze
verykai buvo priežastim mir
ties geležkelio darbininko, Ja
mes Bergman, kuris dirbo ant 
Pennsylvanijos geležkelio. Jis 
nuėjo in darba su naujais cze- 
verykais, užilipes ant tavorinio 
trūkio, paslydo ir gavosi po ra
tais kurie ji sumalė ant szmo- 
teliu. Nelaimingas žmogus pa
liko paezia ir septynis vaikus.

Pagimdė Trynukus Ant 
Trūkio

Mountville, Tenn. — Mrs.

Stokholm, Szvedija — Szve- 
diszkas laikrasztis danesza buk 
Lietuvoje likos iszduota prisa
kymas priverstino mobilizavi

Washington, D. C. — Angle- 
kasiu neužganadinimas su ope
ratoriais da neužbaigtas ir kaip 
rodos tai anglekasiai vela keti
na straikuoti Panedelyje jeigu mo Lietuviu prie darbu Vokie- 
nesusitaikins. Jeigu nesusitai
kins tai Lewisas iszszauks isz 
naujo straika. Jeigu prie to da- 
eitu tai valdžia siuns kareivius 
apsaugoti tuos darbininkus ku
rie geidžia dirbti o tieji, kurie 
atsisakys dirbti, turės tarnauti 
kariuomenėj e ir bus siuneziami 
ant kares lauku.

tijoj. Tukstaneziai Lietuviu tu
ri apleisti savo tėvynė in laika 
keliolikos dienu. Lyg sziol da
bar Vokietijoj dirba 28,000 
isz kuriu 13,000 dirba karisz- 
kose instaigose o 15,000 dirba 
ant ukiszku lauku.

VOKIECZIAI
DEGINA ŽMONES

Kuriuos Jie Nužudė
London — Slaptas Lenkisz- 

kas reidio pranesza buk Vokie
cziai pradėjo iszkasinet nužu
dytus Lenkus kurie likos pa
laidoti ant kapiniu ir juos de
gina kad nebutu davado kad 
juos nužudė. Lenkai taipgi 
pradėjo deginti visa zoposti ru
giu ir kitokius augalus kurie 
likos paskirti ant iszvežimo in 
Vokietija. Vokiecziai -taipgi 
konfiskavo visokes gyduoles 
kurios da pasiliko Lenkijoj ant 
sunaudojimo del savo sergan- 
cziu gyventoju.

Karalius Jurgis Ant 
Afrikos frunto

London — Anglijos karalius 
Jurgis ana diena lankėsi ant 
Afrikos kares frunto peržiūrė
damas savo kareivius. Kelione 
buvo atlikta didžiausioje slap
tybėje. Karalius atlankė Ang- 
liszkus ir Amerikoniszkus ka
reivius, sveikinosi su jais ir ra
gino prie laimėjimo kares.

Agnės Tretman, kuri keliavo 
isz Brandville in czionais, pa
gimdė trynukus ant trūkio. Du 
vaikai gimė kada trūkis prisi
artinoj o prie miesto o treczias 
gimė kada radosi ant rubežiaus 
Tennessee. Motina ir vaikai li
kos tuoj aus nuvežti in ligonbu- 
te ir visi yra sveiki.

Motere Norėjo Važiuot 
In Darba, Vyras Ja

Nužudė

Uniontown, Pa. — Už tai ka
da jo pati norėjo važiuoti in 
Detroitą apimti darba, jos vy
ras Egidi Blasotti, 43 metu, 
nuszove ja ant smert po tam 
pats sau atėmė gyvastį per nu- 
sitrucinima. Motere priesz tai 
buvo daraktorka vieszoj mo
kykloj. Jos sesuo atvažiavo isz 
Detroito ir pradėjo girtis kiek 
uždirba ir tas pakurstė ja ant 
apleidimo vyro, kuris buvo jai 
labai užvydus.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Plaka Japonus
-------------------------------------------------------------------------------------------•---------------- *t

Szeszios Stotys Bombarduotos 
Ant Sicilijos; Tukstaneziai Vo
kiecziu Užklupti Prie Orelo; 
Vokiecziai Vela Panesze Dide-

Vokiecziai Trucina - ? A I J •• IZ” •
sergančius belaisvius Zes Bledes; Anglekasiai Ketina

London — Nelaisviu abaze 
Osviecim, Lenkijoj, vietoje gy
dyt nelaisvius tai juos trucina 
kad neturėti su jais bėdos. Vie
nam abaze nutrucino 200 vyru 
ir 25 moteres. Du tukstaneziai 
nelaisviu Szležingeje turi gu
lėti ant pilvu per daugeli va
landų o jeigu katras apsiverstu 
ant pecziu tai juos tuoj aus su- 
szaudo. Nelaisviu abaze Rajs- 
ke, radosi 12,000 nelaisviu isz 
kuriu pasiliko gyvais tik 800.

VOKIECZIAI SUDE
GINO GREKISZKA 

KAIMELI

Su 260 Gyventojais
Washington, D. C. — Val

džia aplaike žinia isz Grekijos 
buk Vokiecziai sudegino tūla 
Grekiszka kaimeli drauge su 
178 vyrais, moterems ir vai
kais. Buvo tai bausme, kad gy 
ventojai nepaklausė Vokiecziu. 
Tieji, kurie pabėgo in kalnus, 
buvo jiems prižadėta kad baus
me bus dovanota bet kada stojo 
ant rinkaus, visi likos sustaty
ti in glitas ir suszaudyti be jo
kio susimylejimo. — Tokia tai 
yra Vokiszka teisingysta.

Vela Straikuoti
HITLERIS PRAŽUS

Per Savo Tautiecziu
Rankas

Washington, D. C. — Pagal 
pranaszavima žymaus Vokisz- 
ko rasztininko, Emilio Ludwi- 
go, tai Hitleris bus neužilgio 
nužudytas per savo tautie- 
czius. Toliaus Ludvikas raszo:

“Esmių tvirtas kad Hitleris 
neužilgio žus. Bus jis gal nužu
dytas per junkerius, kurie vi
sados buvo Judosziais savo ka
ralių ir ciesorių. Junkerei kal
bės Amerikonams kad juos my
li, kad neužkenezia Žydu, neno 
ri svetimu žemiu ir kad vela 
nori būti gerais prieteliais Am
erikonu. Amerikoniszkos bom
bos užbaigs szia kare. Vokie
cziai jau negali iszlaikyti toli 
mesniu užklupimu ant j u mies
tu ir nereikes užklupti ant Vo
kietijos nes patys pasiduos 
gervalei.

Marianna, Fla. — Keturi bal
ti gyventojai pakorė nigeri, 
Cellos Harrison, 31 metu, ku
ris nužudė balta žmogų.

LONDON — Allijentai ve'a užklupo ant 
Sicilijos sunaikindami szeszes Vokiszkas ir Ita- 
liszkas kariszkas stotis kur padare milžiniszkas 
bledes. Girdėt kad Rumunija geidžia atsikra
tyt nuo Vokietijos ir padaryt atskiria taika. Kiek 
tame yra teisybes tai nežine nes manoma kad tai 
yra tik paskalas Vokiecziu. Ant Rusiszko frun
to, prie Orei, tukstaneziai Vokiecziu likos su- 
plakti per Maskolius. Daug Vokiecziu likos už- 
muszta tuose musziuose ir paimti in nelaisve.

Generolas MacArthuras smarkiai suplakė 
Japonus ir sunaikino daug kariszku stoeziu taip
gi paskandino kelis Japoniszkus laivus. Nuo 
praeito meto, Liepos menesio, Amerikonai su- 
szaude ir sudegino 1,337 Japonu eroplanus.

Allijentai vela užklupo ant Vokietijos di
desniu miestu, padarydami milžiniszkas bledes. 
Hitleris paliepė gyventojams nesztis in sauges
nes vietas nes Allijentu eroplanai vis giliau atle
kia in Vokietija, padarydami didesnes bledes. 
Daugelis vietų jau neturi vandens, elektriko ir

Japonai Amerikoniszkoje Nelaisvėje Gyvena Kaip Rojuje

Tulle Lake, Kalifornijoj, kur randasi tukstaneziai Japoniszku nelaisviu, kurie li
kos patalpinti ten ir kitur kaipo negeistini gyventojai norints daugelis isz j u ezoinais gi
mė. Tieji Japonai dirba ant lauku, turi gerus gyvenimus o moteres net turi savo patogu
mo padorius kur joms sutaiso gražiai plaukus už 20 centu, aplaiko jie gera maista ir turi 
visko pilna. Kongresas tyrinėja apie ta j i Rojų, kur Japonai turi geresni gyvenimą kaip 
Amerikonai.

namu, kurie likos sunaikinti per Allijentus. Dau
gelis vietų nuo Franci jos lyg Denmarko liko su
naikintos per Allijentu eroplanus ant kuriu nu
mesta tukstaneziai tonu bombų ir daug žmonių 
užmuszta. 4

Telegramai skelbia buk Japonai pradėjo 
naudoti trucinanti gaza Kinuose, kas yra už
drausta per tarp-tautines vieszpatystes bet Ja
ponai ant to nepaiso. Amerikoniszki laivai ana 
diena paskandino 12 Japonu laivu ir kelis laivus 
su kareiviais paskandino ant Pacifiko mariu. ,s 
Taipgi paskandino viena Japonu submarina. Ki
ti laivai, matydami pavoju, pabėgo.

Ant Rusiszko frunto Rusai 
smarkiai atspyre Vokiecziu už- 
klupimus prie Donato, aplinki
nėje Lisziczansko, kur Vokie
cziai norėjo persigaut. Vėliaus 
Rusai paėmė ketures vietas ar
timoje Orelo kur Vokiecziai pa
nesze milžiniszkas bledes.

Allijentai paėmė ketvirta sa
la nuo Italijos, vadinama Lam- 
piona, Mediteraniszkose ma
riose. Taipgi smarkiai bombar
davo salas Catania ir Gerbini. 
Dabar ketina užklupti ant Si- 
cilijos. I
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raszyta ant korteles nes įnamy- liais, po tam atsigryžes užpaka- 
te ant manės barsis kad taip ii- liu daejo giliulkningai prie sa
gai nepareinu.” 'viszkiu. Voikieeziai tuom nar-

“Asz ant tavęs laukiau per siupasielgimudaktarotaipnu- 
visa diena ir nieko nesakau. Ko sistebejo kad nepaleido ne vie-

Ana diena, Luzernes paviete, nori?” — užklausė sztornin'Kas no szuvio in daktaru ir nepra-

Kas Girdėt |
Pennsylvanijoj, sudžia nu'bau- užpykęs. kalbėjo ne žodelio.— Jau tasai
de 65 metu senuke, Mrs. Mare Peržiurėjas kortele padavė tai tikrai privalo aplankyti me-

mergaitei reikalaujamus daly- dali už savo narsumą.
kus murmėdamas sau po nosia:.
“Po velniu, ko asz taip skubi-'
nau už dvideszimts centu.”

Mergaitei iszejus sztornin-

ŽINIŲ APŽVALGA

Per Elmer Davis, Direktorių, 
Office of War Information

szingo judėjimo kuri Vichy ug- Filipinuose, kada Japonai ten kol ji instojo in Mt. Sinai 
de ir yra garantija, kad Frau- užklupo. Kaip ir kitos Karino- School of Nursing, New Yorke, 
cuzai atgaivins Franci jos lais- menes slauges, ji užsidėjo Meksikoje, ji gyvena Guadala-
ves. j “khaki coveralls” ir prižiure-

Kiek galima sprcnsti isz da- jo sužeistuosius greitai sudary- 
! bartiniu informacijų1, Kreditas tose ligoninėse. Gruodžio 28 d. 
szio susitarimo priklauso dau- jai buvo pavestas laivas S.S. 
giansia dviems vyrams — ge- Mactan, pasamdytas Raudono-

jara, kur yra ir jos sesuo. Jos 
sesers vyras yra dabartinio 
Meksikos Prezidento giminai
tis.

Leit. Pachero yra anūke Pa

laikų. Pinigus patalpino ban
ke. Medyje taipgi užtiko dau
geli visokiu brangiu dalyku.

Seni gyventojai tvirtina buk 
tai buvo bažnytinis skarbas 
kuri kunigai paslėpė nuo ludi- 
jonu, apleisdami t a ja aplinkine 
kurie degino ir apipleszinejo

Dempsey, už padarymu už 
draustos operacijos ant mote- 
res, Katrės Conner, nuo kurios 
motere mirė. Už toki prasikal
timu ji aplaike 5 metus kalėji
mo, 100 doleriu bausmes ir |kas atsigryžo ir atėjusi senuką 
kasztus. Badai po keliu mene-Id užklausė:

“O 'ko tu seni nori?”
“Duok man ponuli, du sva- bėjai melagyscziu) dabar sikun- 

rus cukraus ir kepalėli duonos, džiasi kad garisona Attu saloj 
tik szvie'žios. Į didesni s'kaicziai inveike. Zino-

“Ana ve, ko seniui užsinore- ma, kad taip buvo, bet ne taip 
jo, szviežios duonos! Gal da, no- į skaitlingai kaip Tokyo sako — 
return kad tau specialiszkai Į už ka galima pagirti musu va- 
iszkepti szviežios duonos, kada dus. Karo tikslas yra laimėti ir 
ateini, žiūrėkite kokis mandra- laimėti su mažiausiais nuosto
lius!”

Senukas apeziupinejo duo-'kia. pribūti pirmiausia su liau
na kalbėdamas jog sena ir kie- giausia vyru. Su karo eiga, Ja- 
ta o sztorninkas su piktumu pa- ponai vis daugiau ir daugiau 
szauke:

“Necziupinek man duonos, ežiai inveikia. 
nenori tai neimkie ir -eikie sau 
jo velniu.
“Tai jau duonos neimsiu szia- '

siu atsedejimo savo bausmes I 
senuke bus paleista, isz kalėji
mo.

Daugeli kartu moterėles, ne
norėdamos vaiku, dagirde, buk 
randasi kokis daktaras ar bo
bele, kurie tokiais darbais už
siima, moka gerus pinigus 
idant užbėgti gimimui kūdikiu. 
Operacija pasiseka gerai o jei
gu mirszta ar pavojingai ap- 
serga tada iszduoda “dakta
rą” 'buk jis ar ji padare ta ja 
operacija ir daktaras gaunasi 
in kalėjimą arba būna nubaus
tas. Gerai sūdąs padarytu kad 
ir tokia motere nubaustu ka
lėjimu už atsikratyma nuo veis
les.

Tokyo propagandistai (skel-

liais ir kad taip invykdinti’rei-

nerolui Catroux, kuris visa lai- jo Kryžiaus ir su pagialba 10 narnos pirmo prezidento Alanu-1 tenaitiniu 
ka turėjo pasitikėjimą abieju, Filipinų Raud. Kryžiaus slau- el Amador Guerrero, ir duktė rodO'S ' " 
Giraud ir De Gaulle ir Jean giu, iszplauke su 200 sužeistųjų Mrs. Carolina Amador Pl 
Monnet per kuri invyko netik in Australija. Po pristatymo co, Panama Citv. Baigusi St. 
iszlaisvmimas Giraud režimo Ravo ligoniu in Australijos li- Agnes Hospital, School of Nur- 
Sziaures Afrikoj bet ir pakei-; gonine, Leit. Fellmuth buvo sing, Baltimore, ji tarnavo 
Jimas isz kariszko ir biurokra-į paskirta vyriausisa slauge Mercy Hospital priesz instoji- 
tinio komiteto in grupe respub-; Jung. Valstijų Jezu Sztabo 'ma in Armija. Pacheco szeimy- 
likos globėju. ‘Australijoj. na yra žymi Panamoje nuo res-

Bet szi susitarimu nebuvo1 Tarnauti Kariuomenes slau- publikos pradžios. Ne tik jos 
giu korpuse yra, paga ILeit. • tėvukas buvo pirmas respubli-

skusis, kad juos didesni skai-

is gyventojus, o kaip 
Indijonai turėjo iszžu- 

ache- dyt szeimyna kuri tuos dalikus 
pašiepė ir likos neatrasti iki 
sziai dienai — po asztuonesde- 
szimts metu užslepimo.

galima invykdinti pakol dau-'
gumas pigiu politiniu manev-|Auslay H. Anderson, Norvegi-jkos prezidentas bet jos tetos 
ru, daugiausia De Gaullistu ne- jos vietines,

Sztai paduodame nekurias 
akyvas priežastis del ko vedu
sios poros persiskiria:

Tūlas nuvargęs szlektelis ap- 
sipacziavo su turtinga motore. 
Kaipgi nusistebėjo jauna nuo
taka, kada persitikrino kad jos 
.vyras nesziojo ant galvos peru
ką o galva jo buvo panaszi in 
kiauszini. Užvede skunda in 
suda, paduodama priežastį kad 
negali nukensti jo plikes ir nie
kad nebūtu isztekejus už jo, jei
gu butu žinojus apie tai. Sudžia 
porele perskyrė.

Kokis tai rezervinis aficie- 
rius užvede skunda ant persis
kyrimo nuo savo pacziules už 
tai, buk toji už daug dagriso 
jam apskelbdama ji po visa 
miestą 'buk jis yra didelis szesz- 
kas ir jog bijo eiti in kariuo
mene. — Persiskyrimą aplaike.

Tula Amerikonka aplaike 
persiskyrimą nuo savo vyro už 
tai buk jis in ja neprakalbėjo 
ne žodeli in laika szesziolikos' 
metu. Motere bandė ji privers
ti prie kalbėjimo su meilumu,buezikiais ir praszj-mais o kada kaus priemimo( ?)

*

geriauses būdas sukure vėliava ir kiti szeimy- 
invyko. Giraud dabar atstato prisidėti prie szio karo. Ji at-> 
daug vyru, kurie De Gaulle ne-1 vyko in Jung. Valstijas kada 
patiko — Nogues, Peyrouton ir buvo 16 metu amžiaus, atlanky
ki tus. Bet kad nauja valdžia ti savo gimines. Jai gyvenimas 
butu pasekminga De Gaulle ir
gi galėtu apsieiti bekelių vyru, 
tu smulkiu pataikautoju arti 
prie De Gaulle kurie netik ban
dė invykdinti savo politika san- 
ryszyje su Peyrouton atsisaky
mu bet ir kurie vis sake kad jei
gu De Gaulle negaus pilna va
lia jis pats ipasiims. De Gaulle 
negali būti dėkingas tiems ku
rie norėjo, kad jis pasielgtu 
kaip Mussolini.
Office of War Inf., Washington, D.C.

nos nariai tarnavo dipliomati- 
niame korpuse.

Visos nares Kariuomenes ir 
Laivyno Korpuso turi karinin
ku laipsnius, ju gabumai nau
dojami tarnauti nukentėjusiai 
žmonijai. Ju gyvenimas labai 
indomus. Didesnėse ligoninėse 
joms parūpinta patogus gyve
nimo 'kambariai ir kliubo kam
bariai kur gali praleisti laisvas 
valandas. Jos mato daugeli pa
saulio vietų ir slaugydamos su
žeistuosius ir serganezius jos 
atlieka prakilnia užduoti.

Ginkluotos jėgos reikalauja 
apie 3,000 slaugiu per menesi. 
Kiekviena slauge turėtu jausti 
kad jos pirmutine pareiga yra 
instoti savo szalies tarnybon. 
Tai yra szventa priederme kuri 
skolinga tiems vyrams, kurie 
nesza musu vėliava visose pa
saulio dalyse. Kiekviena slau
ge kuri atatinka. reikalavimus, 
turėtu instoti karo tarnybon. 
Am. Raud. Kryžius rekrutuoja 
slauges Kariuomenei ir Laivy
nui. Raszykite Raud. Kryžiaus 
skyriui jusu apylinkėj. Skyrius 
viską padės atlikti.,

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

czionai taip patiko kad ji pasi
liko ir tapo piliete. Ji baigė 
slauges kursus Massachusetts 
Women’s Hospital ir dirbo per 
10 metu civiliu ligoninėse. Po 
Norvegijos užėmimo ji instojo 
in Amerikos Raud. Kryžiaus 
Kariuomenes Tarnyba ir sziuo- 
mi laiku tarnauja Fort Adams, 
Rhode Island bet greitu laiku 
tikisi būti iszsiunsta in užjury.

Pirma Leit. Olga Constanti- 
na Benderoff, kuri buvo direk
tore Cleveland University Hos
pital vienetos pasiekė Austra
lija Vasario men. 1942 m., ir 
Antra Leit. Katherine Pauline 
Molchan kuri dabar yra Camp 
Rucker, Alabama, yra Rusu 
kilmes. Gimusi Rusijoj, 1902m. 
Leit. Benderoff atvyko su savo 
levais. Ji buvo naturalizuota 
1931 m. Baigusi slaugiu kursus 
Western Reserve University, ji 
buvo vyriausia slauge ir direk
toriaus pagelbininke Lakeside 
Hospital.

Leit. Molchan tėvai gimė 
Kharkove. Ji yra chirurgijos 
virszininke Camp Rucker. Na
re Gre'ku Kataliku Bažnyczios, 
ji kalba Rusu, Lenku ir kitu 
Slavu įkalbas.

Rusijoj gimusi Ensign Anto
nina Mihaelavna Klimenko 
McCulley, slauge Naval Medi
cal Center, Bethesda, Mary
land. Ankletine Rear Admiral 
Newton A. McCulley, ji yra 
viena isz naszlaicziu, kuri Ad
mirolas priglaudę priesz kelio
lika metu Sevastopolyje, kada 
jis vede iszvežima szimtu ba- 

. daujaneziu vaiku, kurie buvo 
, atvežti isz Centrines Rusijos. 
Jis prisiėmė ant auginimo sep
tynis. Isz ju, Antonina buvo 
jauniausia ir juos atvežė in szia 

. szali. Ensign McCulley baigė 
slauges kursus St. Lukes, Hos
pital, Washingtone.

Lotynu Amerikos kilmes yra 
Marie Guadalupe Enriqueta 
del Consuelo de Martinez Yba
rra Gentile, antra leit. Camp 
Rucker, ir Titta Pacheco, kuri 
tarnauja kariuomeneje Valley 
Forgo, 
Gentile, nors jos namai randa
si Meksikoje, gimė Fort Bliss, 
Texas, kur jos tėvas Alfonzo 
Humberto Jacobo de Martinez 
Ybarra buvo pabėgėlis. Jis tar
navo del Porfirio Diaz bet pa
bėgo in szia szali kada toje re- 
žimoje invyko iperversmas.

Būdama kosmopolite, Leit. 
Gentile, lanke mokslus Francu- 
zijoje, Meksikoje, Texas ir New 
Yorke. Ji buvo studente St. 
Theresa, Paryžiuje, kada jos tė
vas buvo Užsieniu Reikalu mi
nistras Prezidento Emiliono 
Carranza kabinete. Gryždamaj 
in EI Paso ji mokinosi tenai pa-

Bet kaip tik priesz metu lai
ka invyko kova, kurioje Japo- 
'nai nebuvo invei'kti didesniais 

dien, veluk duo'k, ponuli, enk- skaieziais, kurioje jie turėjo di- 
raus, — tarė senukas.

“Matai, kokis tai senis neuž- 
ganadintas, nenori duonos, ne
gausi cukraus. Eikie laukan iiy 
m an e n e t u rb a c y k! ” į

Senu'kas su piktumu iszejo. 
laukan ir nusidavė skersai ke
lia pas Anglika.

Groserninikas atsigryžo 
mane ir keike bjauriai kostu
merius sakydamas kad negali-1

da, drauge viską tvarkė tinka
moj vietoj ir tinkamam laike. 
Ligi tada mes spėliojom kur 

jprieszas mus kirs bet Midway 
I saloj Japonu laivynas neteko 
i iniciatyvos ir nuo to laiko ne- 1 v 
atgavo.

Japonu užeimas Attu ir Kis- 
nie'1<() ka buvo dalis 'kainos, kuria mos 

užmokejom už Midway per, 
ile; Japonai siuntė gana maža 
jėga in Aleutu Salas, manyda- 

,mi, kad musu vadai atitrauks 
musu jėgas nuo tikrojo objekto 
— užklupimo Midway ir Ha
waii. Musu vadai geriau 'žino
jo kad szios mažos salos prie 
galo Aleutu, nebuvo svarbios iri 
kad jam buvo galima atgauti į 
tinkamu laiku. Bet jeigu mes 
Imtume pralosze Midway Ko
va, mes dabar Imtume tureja

dėsnius skaiezius — oro ir lai
vyno kova prie Midway salos; 
ir musu laimėjimas tenai buvo 
tikras pasikeitimo taszkas Pa- 
cifiko kare. Priesz menesi prie- 
'szas buvo sustabdytas Coral j 
i jurose bet jis vis buvo stiprus 
ir musu laivynas nebuvo atsi- 

. gavės nuo Perlu Uosto nelai- 
111 Įmes. Mes kovojome Midway sa

loj su menkais szaltiniais; bet 
musu laivyno ir kares koman- 

ma jiems niekaip intikti ir jog 
jie tokiais ponais pasiliko kadi 
ne gero sztorninkui neduoda.' 
Iszejau ir asz nenorėdamas su 
juom daryti biznio.

Ar-gi negeriau butu idant' 
musu biznieriai mandagiau pa-1 
sielginetu su kostumeriais ? 
Juk ant “grecznumo” i ’ 
netrotins ir da daugiau kostu
meriu gautu.

Angliszki biznieriai guodoja 
savo kostumerius, prakalbina 
vyra ar motere: “what is it, 

61 mam ? Thank you, come again, 
'jwhat can I do for you, ir t.t.”, 

kad net malonu ateiti in toki 
sztora. O pas Lietuvius? Well, 
gal patys nekarta datyrete pui-

KARIUOMENE IR
LAIVYNAS REIKA

LAUJA SLAUGIU

SKAITYMO
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tas negialbejo, pradėjo jam da- 
gristi visokiais budais 'kaip su
deginimo jo viralo, indedavo 
druskos in jo kava ir net in- 
muszdavo špilkas in sėdynės 
kad tik prakalbėtu. Vyras da- 
lai'ke savo prižadejima.

Kitam atsitikime fonografo 
rekordas buvo davadas persis
kyrimo. Motere tūlo sporto pa
dare slaptai rekordą meilingos 
kalbos savo vyro su kokia tai 
mergina. Motere nuveže rekor
dą in suda ir tasai pabudino jos 
užmetinejimus ant vyro. Per
siskyrimą aplaike.
t> -------- ::--------

Musu Lietuviszki biznieriai 
darytu daug didesni bizni jeigu 
butu mandagesniais “grecz- 
nais” del savo kostumeriu, ant 
pavyzdies imsime sekanti atsi
tikima Shenandoryje, kurio pa
tys 'buvome liudintojais.

In grosersztori atėjo asztuo- 
niu metu mergaite su gurbeliu, 
szale jos stovėjo senukas ir ra- 
szytojas szito straipsnio. Gro- 
serninkas stovi prie baro ir 
kalbasi su kokiu tai saliuninku 
isz artimo kampo.

Laukėme visi.
Mergaitei nubodo ilgiau lauk

ti ir prakalbėjo:
_“Duokite man szito, kas pa-

Apie nepaprasta drąsumą tū
lo Angliszko daktaro, paduoda 
sekantis telegramas:

Paskutiniuose musziuose Al- 
gerijoj, Afrikoj, Vokiecziai be 
pasilsio szaude in dažiuretojus 
ligoniu kurie surinkinejo su
žeistuosius kareivius nuo ka
res lauko. Kokis tai daktaras, 
matydamas taji barbariszkuma 
Vokiecziu ir savo draugus puo- 
lanczius nuo Vokiecziu kulku, 
pagriebė Raudono Kryžiaus 
vėliava ir pats vienas nusidavė 
prie Vokiecziu apkasu; atsisto
jas prie Vokiecziu, ju kalboje', 
iszvadino juos kad “tik kiau
les’” szauna in dažiuretojus li
goniu.” Iszvadino juos di
džiausiais 'barbarais ir nedore-

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
ii-f. - bi f ■■ t ‘L g '

TIKTAI, ... 50c
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Praeitais dviejais metais 
tukstaneziai slaugiu instojo in 
Jung. Valstijų Kariuomene ir 
Laivyną. Sanraszuose tu, ku
rios randasi szioje svarbioje 
szalies tarnyboje, matome var
dus Amerikiecziu netik Vokie
cziu kilmes, bet Italu, Rusu, 
Lenku, Francuzu, Vengru, 
Skandinavu, Ispanu, Portuga- 

ilu ir kitu Europos tautu, kaip 
ir Lotynu-Ameri’kos szaliu.

Pridedami prie szio kosmo- 
politiszko skonio, Kariuomene 
praeita vasara pakeitė savo tai
sykles taip, kad slauges, kurios 
turi pakankamai praktikos, ir 
kurios yra pilietes kariaujan- 

jeziuju tautu gali būti paskirtoe 
į antros leitenantes Kariuome- 
' nes Slaugiu Korpuse. Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus Slau
giu Tarnyba (American Red 
Cross Nursing Service) kuri 

apginti savo vakaru pakraszti1 . , , . , .1 yra civile rekrutavimo instei-
ga Kariuomenes ir Laivyno 
Slaugiu Korpuso, taiko szias 
pakeistas taisykles priėmimui 

.slaugiu Kariuomenėj ir sziadie- 
' na profesijonales slauges sve

timos kilmes tarnauja su dali
niais namie ir užjūryje.

Pirmoji Amerikos slauge, ku
ri nuvyko in Australija buvo 
Floramund Fellmuth, duktė 
Vokietijoj gimusiu tėvu. Nare 
Kariuomenes Slaugiu Korpuso 
nuo 1940 m. Pirma Leit. Fell
muth tarnavo Fort McKinley,

vieton kovoti Naujoj Gvinėjoj 
ir Solomonu salose. Bet yra " 
žmonių szioje szalyje kurie per 
kiek laiko reikalauja kad Aleu
tu Salos — tik todėl kad pri-' 
klauso Amerikai, nors mažai 
Amerikiecziu . tas salas mate' 
priesz kara — yra svarbiausia 
vieta Pacifike ir, kad jas grei
tai turėtume atgauti. Tokia 
galvosena pralosztu bi koki ką
rą. Bet musu vyriauses sztabas 
inrode kad supranta savo už
duoti.

Francuzu Vieningumas i
De Gaulle ir Giraud susitarė 

ir suorganizavo komitetą, ku
ris valdys visas Francuzu teri
torijas, neužimtas prieszo, ligi 
Francija pati bus iszlaisvinta. 
Tada tas komitetas perduos sa
vo pareigas provizoriniai vai-, 
džiai, kuri 'bus insteigta pagal* 
Francuzu respublikos teises. 
Taigi Francijos respublika Ims 
atstatyta — ta respublika ku
rios principus laisves, lygybes 
ir 'brolybes, Petain, ir kiti Vi- 
chy’istai mane kad jie sunaiki
no. Susitarimai nesenei užbaig
ti Alžyre, yra pergale viso prie-'

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
--o--

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 250 o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

SKARBAS MEDYJE

Rado Sena Skarba Pa
slėpta Medyje; Indijo- 

nai Iszžude Visa 
Szeimyna

Nogales, Ariz. — Tarp kalnu 
West paviete, kada Petras 
Winston, galviju dažiuretojus 
jeszkojo dingusiu karvių, su
stojo ant pasilsio po senu me
džiu ir užkure ugni. Insitemi- 
nes in medi, kuris jau buvo ge
rokai supuvęs, paregėjo ky- 
szanti kampeli, kaip jam nuda
vė geležines skrynes. Is'z aky- 
vumo paszoko isz vietos ir pra
dėjo medi krapsztyti ,su pei
liu. Neilgai trukus, Winsto- 
nas iszkrapszte skrynelių jau 
gerui surūdijusia ir neturėjo 
jokios bėdos ja atidaryti. Pa
szoko isz džiaugsmo kada joje 
rado $2,000 vertes Iszpaniszkr,

Pennsylvanijoje. Leit. auksiniu pinigu isz šenoviszku

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju pa veiksliu, 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.

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. 150. 
•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 Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 

pinigais registruotam 
laiszke.

1 •

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.
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Motiejus Murma
(Tasa)

Kada taip Motiejus valgė ir 
gėrė, karvedis tuom lai k isz- 
siunte raiteli siuntini, in kelio
ne su taja gromata ir da kita 
parasze, net ir Krokuva, pas 
pati karalių.

Prabėgo keliolika dienu; 
karvedis tankiai iszlkeliaves 
pargabendavo daug vyru su sa
vim o tarp kuriu ir nemažai ra
dosi Lietuviu, dare su jais 
musztra ant didelio kiemo o 
Motiejus, kuris turėjo tuom 
lai'k užsiėmimą arklinyczioje, 
žiurėjo kaip jie mokinosi ka- 
reivystos. Kada jau kar-vedys 
turėjo surinkęs in penkis tuks- 
tanezius kareiviu, atkeliauja 
viena nakti tas pats ponas ku
ris prisiuntė Motiejų o ve, tu
rėjo kokius tai rasztus turėt 
nuo paties karaliaus nes ant ry
tojaus su kar-vedžiu ir pulku 
isztrauke in laukus. Tas ponas, 
kaip jau kalbėjau, vadinosi 
Hans Bajzen, paėmė su savim 
ir Motiejų, kuri gavo nuo jo 
puiku deresziu arki i ir da vie
na prie saves .ant pavadžio ve- 
de. Kada pulkas kar-vedžio 
Szarlejaus isztrauke isz drut- 
vietes, katilai, butonai ir trimi
tas užtoaube o .kareiviai užgie
dojo kareiviszka giesme in Mo
tina Dievo, traukdami in Vo
kietija; užkelia dienu pribuvo 
in miestą Tuholu, kur jau lauke 
keli tukstaneziai kryžioku, ma
tomai lauke kar-vedžio su savo 
pulku.

Prasidėjo musztyne.
Kryžiokus sumusze ir iszvai- 

ke. Lenkiszlka kariuomene, 
drauge su Lietuviszka, užėmė 
miestą. Kada intrauke in mies
tą tai visi miesezionys linksmi
nosi. O kada ant galo pamate 
Motiejų jojanti su kailiniais ap
sivilkusi, su ilga szoble prie 
szalies ir vilaginia kepure, visi 
juokėsi už szonu nusitveria. 
Szoble jis .paėmė nuo užmuszto 
kryžioko ir sau prisisege. Lyg 
sziol Motiejus nedideli nuopel
ną ant tosios kares padare, bet 
pažiūrėsime toliaus.

Užsineszinejo kas (kart ant 
didesnes kares; Prusiszki gy
ventojai užprasze pas save in 
Elblonga Lenku karalių ir ka
raliene, kur visi prisiege ant 
rinkaus viernasti. Tame laike 
buvo karalium Kazimieras Ja- 
gelunas, sūnūs karaliaus dage
lio. Tuojaus ir visi vyskupai 
Prūsijos sudėjo prisiega, tiktai 
Varmijos vyskupas laike szali 
kryžioku; pasidavė taip-gi ir 
Taurogis ir daug kitu miestu o 
visur buvo prie rodos karaliui 
trys broliai Bejzenai, Hans, Ga- 
bris ir Scibora.

Kryžiokai ir-gi nemiegojo: 
norint dabar turėjo tiktai kelis 
miestus Prusiszkus, ju vadas 
Liudvikas rinko vyrus pas sa
ve o ir kelis paliokus turėjo va
dais, vadinosi jie: Kotowiczo, 
Szumborskis ir Czervonka. 
Ruoszesi tada (kryžiokai ant di 
deles musztynes• nes gailėjosi 
del Lenku tiek žemes, miestu 
ir apie 22 tukstanezius apgy
ventu kaimu; gaila buvo ir tiek 
pinigu 'kuriuos Prusai del ju 
turėjo mokėt.

Karalius, jausdamas tai ge
rai, jog tai bus didele kare, rin-

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Pasaka Nuo Pakraszczio
Baltike Mariu 

ko pinigus, sut raukine jo vyrus 
ir stojo su pulku kaime Cerkvi- 
jo prie miesto Choinicu isz kur 
nusiuntė siuntinius pas szlech- 
tus didlenkijos idant visi rink
tųsi. Tada ir patys szle-clitos tu
rėjo stoti in kare; mužikai ne-1 
simusze, už tai jie turėjo mokė
ti czižas nuo dirvos ir baudžia
va atlikinėt szlechtom ypacz 
del tu, kurie stojo apgynime 
sklypo.

Toje karoję Prusiszikoj, apie 
kuria, czion kalbu, karalius pri
sako visiems stot o tai kur guli 
sziadien Poznanius, Gnieznas, 
Kaliszius, Sieradzas ir Lenczi- 

įca.
Miestas Choinica tame laike 

nebuvo labai didelis ir turėjo 
visus namus medinius, apart 
vienos drutvietes murines su 
boksztais ir su drūtu augsztu 
mūru apvestos. Nors nebuvo di
dele bet gulėjo svarbioj vietoj 
nes ėjo kolei in visokes szalis, 
in Malborga, Gdansku ir Elb- 
langa ir tame mieste daug buvo 
Vokiszku kareiviu, kuriu kasz- 
ketai žibėjo isz užmariu. Del 
to-gi karalius ir skubinosi pa
imti taji miestą o kryžiokai ir
sergėjo kaip aki nes ta buvo, 
kaip žmones kalba, deszine ju 
ranka. Karalius, apart kar-ve
džio Szarlejaus, prisiėmė prie 
saves ir kancleri Joną Konec- 
polski o da pribuvo penki tuks
taneziai Lietuviu. Kryžiokais 
davadžiojo Choiuicuose Henri
kas Planes o prieik tam atitrau
kė Szumborskis su deszimts 
tukstaneziu Vokiecziu kuris 
ant kerszto Lenkams priėmė 
dinsta pas (kryžiokus. Žinomas 
daigias jog prie Szarlejaus pul
ko radosi ir Motiejus Murma, 
kuris ne ant žingsnio nesitolino 
nuo pono Hanso Bajzeno.

Prasidėjo apsiaubimas Choi
nicu ant pradžios Rugsėjo 1454 
m. Kariuomenes lenku, draugo 
su Lietuviais, buvo kaip skruz
džių, tiktai nebuvo paredko ir 
bausmes suvis nes szlektai did
lenkijos szauke jog kryžiokus 
su botagais iszkapos o be palio
vos gere.

Paimtas In Nelaisve 
Per Anglikus

Ant jo veido galima suprasti ketino atitraukt kryžiokai. Ne
ka d yra neužganadintas isz sa-'ilgai-gi lauke. Už valandėlės 
vo padėjimo kada likos paini- pasirodė isz girrios Vokiszki 
tas in nelaisve po musziui Af-'kareiviai o buvo ant geru ark- 
rikoje. Yra tai Vokiszkas gene- liu o visi blizgėjo nuo plieniniu
rolas Jurgen von Arnim. Da-^blekiu kuriomis 'buvo apsitai- ta kelione po svietą ir liudymas 
bar randasi jis nelaisvėje Lon- šia. Su didelia drąsą, ne taip apie Jezu Kristų. 20 Centai, 
done. kaip Vokiecziu budu, sziaiden-i Saule, Mahanoy City, Pa.

Ant Galo Pasiliko Laisvais

Kada Vokiecziai likos iszguiti isz Kairouan, Afrikos, 
Žydiszki gyventojai nuplesze nuo saves ženklus nelaisvės. 
Tieji vaikai buvo priversti dirbti sunkius darbus del Vokie- 
cziu be užmokesezio ir buvo kankinami visokiais budais 
nes buvo tai Žydai.

Pažiūrėsimo tuojaus ar Die
vui patiko tas iszsiaugsztini- 
mas ir puikybe.

Tuom lai k karalius Ii epe 
szaudyt isz armotu aut miestą; 
nes ka kulkos diena sugriovė, 
tai kryžiokai naktį pataisė ir 
ėjo del musiszkiu ne spareziai. 
Karta buvo tai rytmetyje, ka
ralius tare in Hansa Bajzena, 
kuris buvo rodininku kara
liaus:

— Ka manai tamsta, apie ta- 
ja kare, ar invaliosime kryžio
kus, ar ne?

— Szviesiauses vieszpatie!—,rodos pabludo jog priesz tai 
atsake Bajzenas, jiems gerai kerszino. Da tai vis nieko ne
negali sektis, ypacz kur savieji i ženklino. Kareiviai kar-vedžio
ant savųjų eina. Sztai kaip gir
dėt, Kotaviczius atitraukė su 
kryžiokais o ir kitose vietose 
randasi keli padonai jusu my- 
listos, kurie kryžiokais dava- 
džioja.

— Na tai kaip apie tai misli- 
ji, — paklausė vela karalius už- 
simislijas, ar-gi mus nevidonai 
gyvus sues, jog pora nedoru at
sirado isz musiszkiu?

— Szviesiauses vieszpatie!— 
tare vela Bajzenas, yra tai to
kia pasaka: Karta mužikas va
žiavo per giria o vėže ant veži
mo daug kirviu, tiktai buvo be 
kirva-koeziu. Kada tai medžiai 
paregėjo, pradėjo verkti nes 
mislijo jog jau visus iszkapos. 
— Ncsibijokit, tarė senas ąžuo
las; tieji kirvei lyg tol del mus 
nieko nepadarys, pakol musu 
brolis, tai yra, ąžuolus neinlys 
in juos, jog lyg tolei kryžiokai 
Lenkams nieko nepadarys pa
kol ju brolei Vokiecziai in juos 
neinlys. Mums kitaip neiszpuo- 
la padaryt, kaip tik viena isz 
ju pakaitant ant savo szalies, 
sztai kad ir ta pati Raudoniu 
kuris yra kytras vyras. Mano 
brolis Gabris su juom kitados 
gerai pasipažino jo, jis tai ims 
ant savos.

— Tai pamislysim apie tai,— 
tarė karalius — bet žiūrėk, ma
no brangus, ka tai ženklina tie
ji raiteliai, kurie in abazu at
lėkė ?

Tuojaus isz visu szaliu atbė
go siuntinei su žinia jog Ko- 
towicze su kryžiokais atitrau- 
inlke Choinicus.

— Prie ginklo! in glitas! — 
paszauke karalius.

Griebėsi visi už ginklu, vieni 
turėjo ant akies drutviete o ki
ti atsikreipė in szali, kur kur

gi tuojaus užtruki jo ant trimi
tu ir nors Lenku buvo du kart 
dauginus, vienok su narsa szo- 
ko.

Karalius Kazimieras apjojo 
apie savo glitas, smagino prie 
narsos ir pradėjo musztis. Pir
mutini usiremima Lenkai at- 
musze bet ant kairio sparno 
szlechtai didlenkijos, kada ant 
ju pulkas kryžioku užklupo, 
muszdamiesi silpnai, tuojaus 
pradėjo in szalis sklaidintis, 
nors priesz tai ketino su bota
gais iszkapot Vokieczius. Kaip 

Szarlejaus ir Lietuviu glitas 
■mus'zesi naršei, kad sztai isz ne- 
! žinių isz drutvietes iszpuola 
į kryžiokai ir isz užpakalio mu
su vyrus ganubija. Tada prasi
dėjo maiszatis giltose Lenku. 
Daug pražuvo užklupti isz ne
žinių o likia in visas szalis pra
dėjo bėgti. Karalius ant tusz- 
czio smagino, nieko vienok ne
gelbėjo.

Motiejus, sėdėdamas ant de- 
resziaus, dairosi in visas szalis 
bet niekur savo pono Bajzeno 
negalėjo matyt. Tame paregėjo 
kaip krūmuose keli Vokiecziai 
szaude isz karabinu, puola ark
lis po kokiu tai kareiviu ir ta
sai nupuola nuo arklio. Motie
jus leidosi greitai in taja sza
li ir pažino karei vi ja pati Len
ku karalių. Iszsitrauke tuojaus 
savo ilga karda isz maksztu ku
ri buvo paemes nuo kryžioko, 
idant ginti karalių bet pirma jo 
priszoka da du Lenkai. Vienas 
isz ju, Kazanauckas, nusėdo 
nuo arklio ir padavė karaliui o 
kitas gale josi su trim i Voikie- 
cziais, puola vienas Vokietis o 
kada ant antro užklupo, tre- 
czias Vokietis isz užpakalio ka
raliaus priszoko ir jau pakele 
karda kirst bet akimirikyje pri
szoko Motiejus ir taip smarkiai 
su (kardu pasveikino Vokieti 
jog tasai griuvo kaip pagalys 
nuo arklio. Treczia Vokieti už- 
musze vienas isz tu dvieju Len
ku. Kada jau aplinkui saves 
nieko neregejo o karalius su 
kareiviu nujojo toliaus, Motie
jus prijojo prie to kareivio ku
ris savo arlkli padavė karaliui 
ir a'budu sedia ant vieno arklio 
leidosi in szali.

Taip pasibaigė nelaiminga 
musztyne prie Choinicu, 18 die
na Rugsėjo, 1454 mete. Daug 
musu vyru pražuvo o katrie li
ko gyvi, gavosi in nevalia kry-

Istorija apie Amžina Žydą.

liokams.
Užraszyti likos žodžiai karu-' 

liaus kuris pasako po tai ka-^ 
rei: — Neduosiu asz jiems ežia 
ilgai džiaugtis isz to.

Vienok tokia negiliukninga Į 
kare prie Choinicu daug kasz- 
tavo Prūsams ir Lenkams; kry
žiokai isz to pradėjo keltis ir 
užėmė kelis svarbius miestus 
Prusnose o Lenkai daug pra- 
gaiszinia, neteko Jono Koniec-i 
polskio, kuris isz tosios rupes- 
ties jog nelaimėjo, numirė. 
Daugumas nuleido galvas, bet 
da daugiaus buvo tokiu kurie 
turėjo vilti supliekime 'kryžio
ku. Pirmutiniais buvo prie ro
dos trys brolei Bajzenai.

Už ju narsumu ir prielanku
mą prie savo sklypo, karalius 
Kazimieras apteikė dinstais 
kar-vedžiu nes žinojo jog su to
kiais vyrais laimes.. .Nuo to lai
ko nesivadino Bajzenai tiktai 
Bajzenskiai.

Užstojancziam mete kare ant 
naujo prasidėjo; karalius su
traukė nauja kariuomene o ir 
tuosius surinko kurio buvo isz- 
vaikiuti o vela Vokiecziai ne
mažai vyru pristatė.

Szirdis Motiejaus ko tik ne
truko isz džiaugsmo kada daži- 
nojo jog kariuomene trauks in 
pamarį in jo szali. Bet neilgai 
taja m isle džiaugėsi nes žinojo 
jog Hans Bajzen ketina ji siun- 
sti in kita kelione. Susivažiavo 
visi po tai nelaimingai karei 
pas karvedį Bresztuje. Atsira
do ten tuojaus ir brolis Hanso, 
Ga'brys, kuris ka tik sugryžo 
nuo karaliaus.

TOLIAUS BUS

Vincukas in gražu snukuti 
insimylejo,

Na ir su ja apsipaeziavo, 
Žinoma su Lietuviszka Ame- 

rikonka,
Bet tokios netrukus vyrams 

dakanka.
Kiek tik girdėjau,
Ir toki pažinau,

Ta ne turi laimes, 
Isz tokios Keities.

Skalbt, sint ne virt valgi 
nemoka,

Vyrui gero neduoda, in akis 
szoka,

Naktimis bambileis trankosi, 
Su visokiais bomais 

laikosi.
Ir kas, ant galo, 
Tas pasidaro:

Vyras iszlupa gerai kaili, 
Ir toji paeziule daili,

Pas vaita bėga,
Daro vyrui geda.
Varanta iszima, 

Vyra in lakupa patalpina, 
Mato vyras kad padare

negerai, 
Suomes savo rakandus daro

makalai,
In platu svietą,

Kad surasti malszia vieta, 
Nuo tokios

Bjaurybes paezios.
Tai vyrueziai beveik su. visais 

taip buna,
Katras insimyli in toki 

perkūną, 
Brolyti, žiūrėk ant merginos

darbszios, 
Geru tėvu ir doros, 
Nepaisyk ant kuodo, 
Ant miltuoto veido, 

. A'nt misinginiu dantų, 
Už kuriu sėdi szimtas velniu. 

Tokios tai gero žodžio tau 
netaiko, 

Savo vyra už (kvaila laiko, 
Bjauriais žodžiais ji vadina, 

Per szluota szokina.
Geriau, pasirink darbszia ir 

prasta, 
Tokia 'bus tau prielanki visada, 

Tavo pinigą czedys, 
Kendžiu ir gurno nekramtys.

O kada jau matai, 
Kad jau negerai, 

I Tada diržo nesigailėk, 
Kaili gerai iszperk.

Tada bobele pasitaisys, 
Žmones visi matys, 

Kad esi \geras vyras, 
O ne ’kelmas.
* * *

Jeigu kas padaro szoki, 
Tai vis turi kitoiki, 

Kaip tai vienas saliuninkas 
szoki padare, 

Pilna visokiu privarė, 
Na ir toki pelną turėjo, 

Kelis gorezius guzutes padėjo, 
Apie pus-szimtine doleruku 

Ikasztavo, 
Ir in bomu nagus insigavo, O 0 7

Kad ne guzutes baczlkele 
neiszsistovejo, 

Kas'žin ar kada paties saliunin- 
ko ne isznesz, 

Ir in kita miestą neiszvesz?
Tas dėjosi Ohajuje, 

Apygardoje nedidelioje.

:: JUOKAI ::

Lepsze Motina
— Kaip tu kumute savo 

Onutei gali pavelint vidu
dienyje vaikszczioti su bur- 
dingierium. Ugi ka žmonys 
ant to pasakys?!...

— Gerai ir dėkui tau, ku
mute, kad mane persergejai, 
nuo szios dienos pavėlinsiu 
jai tik naktimi vaikszczioti, 
tai norints žmonys nematys.

Ka Reiszkia Žiedas

Žiedas ant pirmo pirszto 
reiszkia jog reikalauji pa
ezios.

Žiedas ant treczio pirszto 
reiszkia jog jau paeziuotas.

— Žiedas ant mažiuko 
pirszto reiszkia, kad niekad 
nesipaeziuos ir kad prie jo 
merginos ne kibtų.

Nors Yra Neregiu
Bet Dirba

James Black, tėvas penkių 
vaiku nepasiliko užpakalyje 
prigialbet savo tėvynei lai
mėti kare nors jis yra nere
gys. Jis dirba prie eroplanu 
Ohio dirbtuvėje. Jis perka 
bonus ir paaukavo jau sze- 
szes kvortas savo kraujo del 
Raudono Kryžiaus, kuris 
bus sunaudotas del sužeistu 
kareiviu.

Smirdantis Atkepimas

Suskambėjo zvanelis ant vie
nos stacijos geležkelio o tik ke
tino trūkis stovėti dvi miliutas 

(— nes skubino in Versaliu.
Kokis jegamastis su cigaru 

dantyse, atidaro dureles in per
skyra pirmos klasos ir sėdo tuo
ju u s prie duriu.

Dirstelėjo priesz save ir pa
tam i jo ponia. Norėjo tuojaus 
iszmesti cigara, sztai motere ji 
iszlenke ir tarė staeziu balsu:

— Ar ponas nežinai jog va
gone, kuriame ponios randasi, 
nevalia rūkyti?

— Isztikro, norėjau ponia už- 
ganadinti tuojaus bet tiek to, 
galiu sau iszeiti.

Linktelėjo galva ir iszejo kad 
pasijeszkoti vieta kitam vago
ne. Tame pasitiko su kokiu tai 
žmogum, 'baisiai smirdaneziu 
czesnaku, jog per kelis žings
nius galėjai pajusti. Apart to 
da tasai žmogus kramtė tabaka 
ir skubino in vagonu treczios 
klasos.

— Prieteli, ar gal norėtumei 
norints karta pasivažinet pir
ma klasa? — Czia turiu tamis- 
tai bilietą, bet duokie man ta
vo.

Pasa'žierius isz treczios kla
sos stovėjo valandėlė stebėda
masis, ka tai ženklino. Paėmė 
vienok bilietą pirmos klasos o 
tas ponelis paemes bilietą nuo 
prascziokelio, atidarė dureles 
ir instume in perskyra pirmos 
klasos, kurioje sėdėjo puiki po
nia, kuri įiekente durnu nuo ci
garu.

Trecziu kartu zvanelis su
skambėjo — ponelis isz pirmos 
klasos gavosi laimingai in va
gonu treczios klasos. O kad trū
kis ėjo in Versaliu be jokios 
pertraukos, tai toji puiki po
niute turėjo uostyti czesnakini 
kvapsni ir tabaka nuo primo
kės.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines “TĖVO DIENA” -20-ta d. BIRŽELIO | TURĖJO NUŽUDYT 
VYRA

— Szia Nedelia pripuola 
Szv. Traices.

—• Nedėlioję bus apvaiksz- 
cziojama “Tėvo Diena” pami- 
nejant visus tėvus. Bet kiek 
vaiku guodoja tęva ir atiduoda 
jam įprigulinezia paguodone ? 
Jeigu jusu tėvelis da yra gy
vas, neužmirszkite apie ji ir 
pasaldinkite taja diena su geru 
žodeliu ir meile.

— Ana diena lankėsi rėdys • 
teje ponia Mare Zubavicziene, 
isz Baltimores, Md., taipgi lan
kėsi pas savo sesute Elzbieta 
Szlekiene, Pottsvillej, Pa., ir 
daug kitu giminiu szioje aplin
kinėje. Ponia Zukavicziene ki
tados gyveno Minersvillej, Pa., 
ir yra musu sena skaitytoja 
“Saules” kuria myli skaityt ir 
pataria) ja skaityt ne tik se
niems bet ir jauniems.

— Neužmirszkite eit pažiū
rėt puikiu kariszku paveikslu 
kurie 'bus rodomi szi Nedeldie- 
ni, vakare, 20 d. Birželio, 7ta 
vai., ir kurie bus aiszkinami 
Lietuviszikai, High School mo
kykloje ant E. Centre uly., ku
riuos rodys K. Motuzas ir J. 
[Valaitis. Paveikslai yra spal
vuoti ir laibai puikus, aiszikus 
ir akyvi. Neužmirszkite eiti ju 
pažiūrėt nes vėliaus graudinsi- 
tes kad ju nematėt. Inžanga su
augusiems tik 35c o vaikams 15 
centu. Pasakykite savo drau
gams ir kaimynams apie tuo
sius paveikslus, kokiu jie da ne 
yra mate. Ateikite visi in High 
School szia Nedelia, Birželio 20 
diena, 7ta vai. vakare.

Kitados taja diena apvaiksztinejo tėvas malsziai, rūky
damas savo pypkute, gėrėdamasis dovanėlėms nuo savo vai
ku ir buvo užganadintas isz savo likimo. Bet sziadien, jis 
taja diena gal praleis užsiraitojas rankoves, dirbdamas sa
vo daržovių darželyje, sodindamas bulves, morkvas, ta- 
meites ir kopūstus idant turėti užtektinai maisto laike ka
res, kad suczedint kiek pinigu. Taip, tėvas niekad neturi 
pasilsio, rupindmasis kad jo szeimynele turėtu užtektinai 
visko. O kiek tai vaiku randasi ant szio svieto kurie neturi 
jokios paguodones del savo tėvo ant senatvės ir neatsime
na apie jo vargus kokius turėjo augindamas juos, duoda
mas mokslą pagal jo iszgale ir stengdamasis kad jie isz- 
augtu ant geru žmonių? Dievo prisakymas mokina: “Guo- 
dokie motina ir tęva savo.”

ZINUTĖS
Dalmatia, Pa. — Kada sūnūs 

nuėjo in tvarta pažiūrėti ka jo 
tėvas, Reuben Dreibelbis daro, 
užtiko ji kabanti, ant virvutes, 
pasikorusį.

Czion Užmuszta 14 
Žmonių

Pasilinksmina Save
Isz Nuobodumo

TURTINGA
VARGSZE

LIETUVOS IR ’
KARINES FILMOS!

Kad Iszgialbet Save 
Ir Vaikus

Philadelphia, Miss. — Idant 
iszgialbeti save ir savo vaikus 
nuo žveriszko pasielgimo savo 
vyro, kuris kas diena su savo 
szeimyna pasielgdavo bjauriai, 
Mrs. Johanna Burke nuszove 
ji ant smert. Ana diena vyras, 
jau gerai užsigėręs, parėjo na-, 
mo ir pradėjo bartis su moteria. 
Neturėdamas kokio innagio 
idant kirsti moterei, pagriebei 
už kojų pusantro meto sūneli, 
apsuko kelis kartus aplink sa
vo galva ir ketino ji mesti in 
paczia, kuri turėjo gialbetis sa
ve ir kūdiki, nuszaudama ji 
dviem szuviais isz revolverio. 
Motere likos paliuosuota nes 
gynėsi savo apgynime ir kūdi
kio.

Muzike Ja Atgaivino

Niekas Nesitikėjo Kad 
Ji Paliktu Taip Dideli 

1 ’ Turtą $57,000

Frackville, Pa. f Margarieta 
Matusevicziute, 22 metu am
žiaus, 231 N. Railroad uly., mi
re ligonbuteje Mount Alto kur 
radosi nuo kokio tai laiko. Bu
vo palaidota Sercdojo su apei
gomis Apreiszk. Szv. P. M. Lie
tuviu bažnyezioje. Velione pa
liko patėvi Frana Tamosziuna, 
du brolius, viena seseri ir du 
pusbrolius.

t Juozas Juozapinas, kuris 
kitados gyveno Shenandoryje, 
mirė Utarniniko vakara namie, 
kuris sirgo kelis menesius. Ve
lionis gimė Lietuvoje, pribūda
mas in Amerika 1902 mete. 
Paliko paczia Morta., dvi duk- 
teres, suinu Joną, kariuomenėje 
ir penkis anukus. Bus palaido
tas Subatos ryta su apeigomis 
Apreiszk. Szv. P. M. bažnyczio
je. Graborius Tucina isz Mi- 
nersvilles laidos.

Los Angeles, Gal. — Gerai 
žinomas krutamu j u paveikslu 
aktoris, Charles Chaplin, 54 
metu, ana diena apsipacziavo 
su pana Ona O’Neil, 18 metu, 
kuriuos suriszo skvajeris.

Kansas City, Mo. — Upe Mis
souri iszsiliejo isz savo lovio, 
užliejama didelius plotus že
mes ir ukes. Gyventojai turėjo 
apleisti savo namus. Vanduo 
padare dideles bledes.

New York — Valdžios agen- o
tai aresztavojo asztuonis szni 
pus ir juos patalpino ant Ellis 
Salos isz kur bus siuncziami ad- 
gal isz kur pribuvo arba užda
rys kalėjime.

— Glecerinas iszrastas 1779 
mete ir buvo tada žinomas kai
po “midus materijolas isž- 
traulktas isz tauku.”

Girardville, Pa. — Albertas 
Vaitfkeviczius, 24 metu, 123 N. 
2tros Uly., likos sužeistas laike 
darbo Locust Coal Mine ir nu
vežtas in Locust Mountain li- 
gonbute ant gydymo.

—■ Micliigano fabrikantai 
sūrio padirbs szirnet 6 milijo
nus svaru daugiau sūrio ne kai 
praeita meta. Daug tojo sūrio 
buna gabenama kareiviams.

AKYVOS ZINUTĖS 
j. APIE VISKĄ

— Vaikai Afrikoj kada ge
ma buna baltais. In menesi 
laiko persimaino ant geltono, 
in metus truputi pajuosta, o in 
30 metu visai būna juodi.

—■ Arklys gyvens 25 dienas 
be maisto gerdamas tik vande
ni; 17 dienu be vandens ir 
maisto, o tik 5 dienas ėsdamas 
bet negerdamas vandens.

—■ Mezginukai prasidėjo 
dirbti Venecijoj 1242 mete o 
in Anglija adgabeno juos 1322 
Įnėte,

Ka raszo p. Stanislovas Su- 
s'zinskas isz Cleveland, Ohio.— 
Duodam tamistoms žinoti kad 
mes vis esame užganadyti isz 
laikraszczio “Saules.” Mano 
duktere [mano tėvelio anūkei 
yra užganadyta isz skaitymo 
Baltruvienės ir Taradaiko. 
Mano tėvelis ir motinėlė yra 
vieni isz jusu seniausiu skaity
toju ir labai lindėtu jeigu nc- 
aplaikytu jusu laikraszti in 
laika. Man ir labai patinka 
jusu laikrasztis, bet mažai ga
liu raszyti. Lietuviszkai. Ma
no motinėlė skaitė ‘“Saulėje” 
kad jus turite Lietuviszka. Le- 
mentoriu, kuri geidže kad jai 
partraukti nes ji nori moky
tis Lietuviszkai. Linkiu jums 
viso labo ir sveikatos, lieku su 
pagarba, Stanislovas, sūnūs 
Petro Suszins'kio.

Per smarkus važiavimas bu
vo priežastim susidaužymo 
szito ekspresinio trūkio ant 
Pennsylvanijos geležkelio isz 
New Yorko in Atlantic City, 
kuriame likos užmuszta 
žmonių ir 89 sužeista.
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Naujas Kamandierius

San Diego, Cal. — Per 65 
dienas asztuoniu metu mergai
te Dorleen Peabody gulėjo be 
žado, apimta miego liga, kurios 
daktarai negalėjo pabudyt. Ant 
galo Robertas Krantz, mokyto
jas muzikes, atsisėdės prie jos 
lovos pradėjo grajyt ant skrip- 
kos ir ant galo mergaite atsi
gaivino ir pradėjo dainuoti ka 
muzikantas grajino, po tam ve
la ji užmigo. Po kokiam laikui 
vela pribudo ir dabar daktarai 
turi vilti jog mergaite daugiau 
nepapuls in taji miega.

Majoras Generolas Eugene 
M. Landrum ana diena likos 
paskirtas vyriausiu kaman- 
dierium Amerikoniszku ka
reiviu ant Attu Salos.

— Krakmolu pradėjo nau
doti Anglijoj 1553 mete.

Rado Turteli Paslėpta
Po Divonais

Ellisburg, Md. — Charles 
Berkley, kuris nesenei mirė 
czionais, paliko turto ant 15 
tukstaneziu doleriu vertes. Ka
da gimines susirinko po laido
tuvių, žinojo kad senukas turė
jo daug pinigu nes juos in ban
ka nededavo. Gimines pradėjo 
daryti krata po visa narna, jesz- 
kojo visur, atlupo paveikslus 
nuo sienų, iszkrauste visus stal- 
czius o kada pakele sena divo- 
na nuo grindų, rado bumaszko- 
se deszimts tukstaneziu doleriu 
ir da tikisi surasti daugiau.

Iszmete Kūdiki 
Per Langa

New York — Evelina Zieg
ler Menney, 21 metu, kuri isz- 
tekejo du metus adgal, likos 
aresztavota už iszmetima savo 
naujai gimusio kūdikio per lan
gą, in valanda laiko vėliau. Kū
diki iszmete isz 30 pėdu augsz- 
czio kuris ant vietos užsimu- 
sze. Motere pasakė palicijai 
kad ji negali žinoti kodėl taip 
pasielgė su kūdikiu.

Pulkininkas Walter Moore, 
kuris randasi Bunoje, Nau
joj Gvinoje, turėdamas sziek 
tiek aiko, pasidarė szita 
kandžio” ant kurio jis graji- 
na sau Amerikoniszkas dai
neles. Taji. instrumentą jis 
pasidarė isz szmoteliu sudu
žusio eroplano o vietoje 
szriubu panaudojo tuszczius 
patronus.

Ant Mariu Per 131
Dienas

Philadelphia, Pa.—Per dau
geli metu gyventojai North 

’liilad'elphijos, mate kaip sena . 
motere aplcidinejo savo narna * 
kasdien ant 1931 N. 8tos uly., 
maustydami kas ji per viena ir 
<a ji. veikdavo. Kaimynai ži
nojo kad ji vadinasi Mrs. Auna 
uord, kad buvo naszle ir turėjo 
apie 70 metu amžiaus. Mote
rų gyveno pati viena, su nie
kučiu neužsiduodavo ir szali- 
nosi nuo žmonių.

Ana diena ji likos surasta ne
gyva ant grindų kukuioje, ku
rios kaimynai memate per 
sau vaite laiko, todėl nuėjo pa
žiūrėti kas su ja atsitiko. Dave 
žinia tyrinetojuj kuris pradėjo 
tyrinėt priežasti jos mirties ir 
po tam pradėjo daryti krata 
stuboje ar nesuras vardu kokiu 
giminiu. Kada pradėjo per
kratinėti jos losnastis, rado 
1,110 doleriu pinigais ir banki
nes knygutes kurios parode 
buk motere turėjo keliosia ban- 
kosia 56 tukstanezius doleriu, 
ir daugybe szeru ir bonu kuriu 
verte da ne isztirineta.

Inspektorius isztirinejo nuo 
kaimynu, buk motere tankei 
jiems kalbėdavo kad turėjo vy
ra kuris vadinosi James ir se- 
sero kokia tai Mrs. Bates, kuri 
gyvena Baltimore, Md. Palici- 
ja susinę,sze su palicija Balti- 
mores, kad isztvrineti ar tonais 
gyvena tokia motere su tokia 
pravarde.

Tik žuvimis ir vandeniu mai
tinosi szitas Kiniszkas laivo- 
rius Poon Lim, 25 metu am
žiaus, kurio laivas likos pa- 
skandytas ant Atlantiko ma
riu. Radosi jis ant trotvo per 
131 dienas pakol ji iszgiaibe- 
jo praeinantis Amerikonisz- 
kas laivas.

BŪTINAI MATYKITE GRA
ŽIĄJA LIETUVA JOS NA-

TURALESE SPALVOSE, -’ į
AMERIKOS GYVENIMĄ
IR KARO KRUTAMUS

PAVEIKSLUS

Senuke Perkirto Sau 
Gerkle Su Kirviu

Mountstown, Ark. — Nenorė
dama būtie sunkenybia savo 
sunui pas kuri radosi ant taš
kavo® duonos, 82 metu amžiaus 
Katro Verlden, sumanė sau a- 
timti gyvastį ir palengvinti su
nui. Pagriebė kirvi, uždavė 
sau ypa in gerkle ir antru sy
kiu ketino tai padaryti, bet li
kos pateminta per sunu, kuris 
atome kirvi nuo senukes ir nu
vožė ja in ligonbute, kur in kė
lės valandas vėliaus mirė bai
siose kaneziose.

Amerikonai Pribuvo Ant Aleutianu Salų

Ponas Jonas Lankas, isz 
Colp, III. — Prisiuncziu tamis- 
toms užmokesti už laikraszti 
“Saule,” kuria jau skaitomo 
32 metus ir negalimo susilaukti 
dienos kada pas mus atsilan
kys. Yra tai geriausias laik- 
rasztis kokis yra. iszduodamas 
ir visa mano szeimyna myli ji 
labai skaityti kaip tik pas mus 
ateina. Tikimos įkaityti da 
ilgus metus, linkime jums viso 
labo, geros sveikatos ir laimes.

—■ Mete 1920 Amerikonai 
sunaudojo szilku už 156 mili
jonus doleriu.

Rodomi Amerikos, Afrikos, 
Azijos, Australijos, Europos 
Atlanto ir Pacifiko Karo fron-

• .. • I '■ A ! •

tai. Rodomi jus u sūnūs Ame
rikos ir Allijantu kariuomenė
se; szian dienos karo baisi ug
nis Solomonu Salose ir Sziau- 
res Afrikoj; matysite kaip Al- 
lijantai bombarduoja Vokieti
ja ir jos užimtąsias žemes. Ro
domos žiaurios kovos Rusijoj. 
Matykite laivu skendimus, or
laiviu krit imus, miestu degimą, 
tanku ugni ir apmotu baisumai 
Taipgi rodoma kaip Lietuviai 
“New Yorlk at War” parodoje 
žygiuoja su savo vėliavomis ir 
tautiniais Lietuviu kostiumais. 
Gražiosios Lietuvos spalvoti 
paveikslai visus žavi ir atgai
vina jausmus. Perstatimas ro
do per 3 valandas laiko. Rodys 
p. Kazys Motuzas, aiszkina p. 
Jonas Valaitis.

SHENANDOAH, PA.—Birželio 17 
ir 18 d., 7 valanda vakare, Maher’s 
Hali, 127-129 N. Main St. EXTRA! 
Rodoma Penna., Lietuviu Diena, She
nandoah ir Mahanoy City Spalvose.

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.—Sekmad., 

Birželio-June, 20, 7 valanda vakare., 
Mahanoy City Hig-h School Salėj East 
Centre St., EXTRA! Rodoma, Penna. 
Lietuviu Diena, Shenandoah ir Maha
noy City spalvose.

TAMAQUA, PA.—Szesztad., Bir
želio-June 26 d., 7 :45 valanda vakare, 
SS. Petro ir Povilo par. salėj, 307 
Pine St.

EASTON, PA.—Sekmad., Birželio- 
June 27 diena, 7 valanda vakare, Szv. 
Mykolo par. salėj, Spring Garden St.

ĮhžFlnžanga, tiktai 35c 
Vaikams 15c - Ateikite 
Visi o Visi — Acziu!

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

MMSMMi

Smagi Gyduole
Jauna mergina ateina in 

aptieka ir praszo ricinavo 
aliejaus.

— Tiktai praszau pono 
aptiekoriaus, ar negali duoti 
tokio kad nebutu szyksztu 
gerti.

—Kodėl ne, tuoj aus panele 
pabaigsiu szita receptą, pra
szau sesti. Tuom laik asz 
panaitei pritaisysiu stiklą le- 
monados, kad butu smagiau. .

— Dėkui labai. Už va
landėlės klausė mergina:

— O ar da ponas ilgai 
užtruksi su tuom receptu?

— Kaip tai? Ar panaite 
da savije nejauczia.

— Ka tokio?
— Nugi to aliejaus rici

navo ,... asz daviau tau su 
lemonada.

— Ak, Dieve! Juk tai 
ketino būtie del mano broliu
ko. Kaip asz dabar nueisiu 
namo!...

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

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

Amerikoniszki kareiviai užėmė Attu Sala, Aleutiane, isz 
kur iszvare tenaitinius Japonus, kurie buvo priversti szok 
ti in mares idant pabėgti nuo Amerikonu. Musziuose likos 
užmuszta daugelis Japonu,


