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Isz Amerikos
--------+------ -

MIRĖ IR ADGIJO

Motere Likos Paszar- 
vota Bet Vėliaus Adgi- 
jo Ir Dabar Yra Sveika

-
San Antonio, Tex. — “Asz 

tik atsimenu pabucziavima ma
no vyro ir jausma, kad man da
rėsi kas kart szalcziau ir szal- 
cziau. Dingo visiszkai mano at
mintis net lyg dabar, kada su
pratau kad mane nesza trepais 
bet vela apalpau.” — Taip kal
bėjo jauna motere Jennie 
Wharton kuri ana diena adgijo

Rusiszki Vaikai Mokinasi Musztro

Sztai kaip Rusiszki vaikai mokinasi musztro Moskvoje 
idant ateityje atspirt savo nevidonus ir jeigu j u pareika
lautu tėvynė, tai stotu jos apgynime.

Netinkami Prie Darbo 
Žydai Yra Žudomi

London — Tūlas Žydukas, 
kuriam pasisekė pabėgti isz 
Vgkiszkos nelaisvės, kalbėjo 
buk Vokiecziai žudo visus Žy- 
diszkus darbininkus Lenkijoj, 
kurie yra netinkami prie darbu 
dirbtuvėse amunicijos ir gink
lu Radome, kur Vokiecziai 
szaude visus Žydus kurie ne 
ėjo in darba per septynes die
nas. Tula diena Vokiecziai su- 
szaude net 30 Žydu, tarp kuriu 
radosi ir viena motere kuri ne
galėjo dirbti isz priežasties su
žeidimo sau rankos laike darbo.

Japonai Iszžude 100

Italijoj Didelis
N eramumas

grabe. Motere toliaus kalbėjo: 
“Kada apalpau trecziu kartu, 
palaike mane už mirusia. Kada 
turėjau da tik 19 metu, karta 
gulėjau apmirusi per ketures 
dienas ir per ta visa laika nie
ko nežinojau.”

Dabar motere vela buvo in- 
puolus in toki apmirimą. Priesz 
apmirimą iszsitare vyrui kad 
jaucziasi jog keliauna in kita 
svietą, atsisveikindama su vy
ru, prasze kad ja paskutiniu 
kartup pabucziuotu ir už ja pa- 
bucziuotu vaikus kurie miegojo 
kitam kambaryje. Vyras iszpil- 
de norą moteres o kada sugry- 
žb nuo vaiku, rado ja be jausmo 
ir iszrode jog yra mirus. Iszejo 
jis pakviesti kaimynus kad jam 
prigialbetu palaidoti mirusia 
bet sugryžus rado ja jau visisz
kai parengta ir nuprausta. Ka
da likos paszarvota, adgijo ir 
prisikėlė isz grabo. Kaip pati 
sake, nieko nežinojo kas aplink 
ja dėjosi tik tiek, kiek augsz- 
cziau minėta.

Kava Jau Nebus Skirs
toma Ant Ženkleliu

Washington, D. C. — Val
džia apreiszke buk kava, kuri 
buvo iszdalinama ant ženkleliu 
jau likos praszalinta ženkleliai 
ir kožnas aplaikys kavos kiek 
tik jam bus reikalinga. Badai 
kavos Amerikoj sziadien yra 
užtektinai del kožno gyvento 
jaus. Cukraus taipgi yra užtek
tinai ir už keliu dienu taipgi 
bus praszalinti cukraus ženkle
liai.

Gazolino taipgi bus galima 
aplaikyt kiek reikes. Bet svies 
to nesiranda užtektinai ir bus 
paskirstomas kaip ir sziadien.

“Ant Garbes Motinos 
Dievo” Szoko Nuo

Bokszto
-------- -

Mexico City, Mex. — Nedė
lioję, kada myne žmonių susi
rinko ant pamaldų ir varpai 
paliovė skambėti, zakristijonas 
atsistojas lange paszauke in 
myne žmonių:

“Garbinu Szv. Panele, isz 
Guadalupo, patronka Meksi
kos!” — ir su tais žodžiais szo
ko isz bokszto ant žemes užsi- 
muszdamas ant vietos.

VARLE SKILVYJE 

Motere Nurijo Varles 
Kiauszini Ir Tas Iszsipe- 

rejo Jos Viduriuose 
Wichita, Kans. — Pati Wil- 

liamo Davis praeita menesi bu
vo nusidavus su draugėms in 
girria o idant užgesinti trosz- 
kuli, atsigėrė vandens isz te- 
kanczio upeluko. Po keliu san- 
vaicziu po tam pradėjo jaustis 
blogai, turėjo vis dideli trosz- 
kuma ir tanku norą ant valgio. 
Valgė ir gere labai daug bet 
pajiegos jos vieton stipret, 
pradėjo eiti vis menkyn. Dak
taru gyduoles jai nieko negial 
bėjo, spėkos su kožna diena ma
žinėsi ir motere visiszkai pra
dėjo nykti.

Jos vyras, būdamas aptieko- 
rium, pats pradėjo tyrinėti jos 
liga ir patyrė vėliaus kad jos 
viduriuose randasi kas nors 
gyvo. Pats stengėsi iszgauti tą
jį “gyva dalyka” ir jo bandy
mas buvo pasekmingas nes isz 
skilvio iszgavo didele varle 
kuri gyveno skilvyje per tiek 
sanvaicziu ir dabar motere yra 
visiszkai sveika.

Manoma kad motere turėjo 
nuryti kiauszini su vandeniu 
isz ko iszsiperejo varle. 

_

Motinos Sapnas
Iszgialbejo Szeimyna
Reading, Pa. — Isz priežas

ties nepaprasto sapno koki tu
rėjo Mrs. Edna Rockwell, visa 
szeimyna iszsigialbejo nuo 
mirties per užsitrucinima. Mo
tere ta ja nakti sapnavo buk 
nepaprasto didumo kirmėlė 
pristatė jiems bonkute pieno. 
Atsikėlus isz ryto, rado stovin- 
czia bonkute pieno paprastoje 
vietoje bet tuoj aus atsiminė 
apie sapna ir pieno ta j i ryta 
nenaudojo tik pirmiausia davė 
jo katei kuri po iszlakimui 
trumpam laike pastipo. In puse 
valandos po tam tikras pienius 
atnesze jiems kasdienini pieną. 
Kas taji užtrucinta pieną padė
jo prie duriu tai palicija da ne- 
isztyrinejo.

Mount Carmel, Pa. — Prevue 
Sports Wear fabrike kilo strai- 
ka 300 merginu kurios spiriasi 
didesnes mokesties.

I ■ ' 1

Kiniszku Szeimynu

KARE
VOKIECZIAI
ISZŽUDE VISA

SZEIMYNA
(

Ir Sveczius Laike
Svodbos

Chungking, Kinai — Dau
giau kaip szimtas Kiniszku 
szeimynu likos iszžudinti per 
Japonus už tai kad davė prie
glauda del keliu Amerikonisz- 
ku lekioto j u kurie nukrito ar
timoje Tokyo. Už tai Japonai 
taipgi sudegino tukstanczius 
namu toje paežio j e aplinkinėje 
kad tieji suszelpinejo savo tau- 
tieczius.

Pasikėlimai, Straikai Ir Musz- 
tynes; Amerikonai Paėmė 7000 
Itaul In Nelaisve; Vokiecziai 
Apleidineja Sicilija; Rusai At
muš ze 50 Kaimeliu; Preziden
tas Rooseveltas Kalbėjo Per 

Reidio Apie Kare

London — Slaptos žinios pra- 
nesza isz Lenkijos apie iszžudy- 
ma visos szeimynos Horodins- 
ku buvusio senatoriaus, gimi
niu ir viso svodbinio pulko lai
ke apvaikszcziojimo svodbiniu 
sukaktuviu. Laike svodbos ine- 
jo pulkas Vokiecziu ir ėmėsi 
prie baisios skerdynes. Priežas
tis tos skerdynes buvo kaimy
nas Vokietis Otto Fuldnero, 
kuris užvydejo savo kaimynui 
jo pasisekimo ir kad suszelpi
nejo savo tautieczius.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Franklin D. Rooseveltas 
kalbėjo per reidio Seredoj kuri 
buvo girdėta ne tik Suv. Valsti
jose bet ir visam sviete apie 
kare, ir ka Amerikas ketina da
ryt ateityje.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Žinutes

Amerikoniszki eroplanai ve
la užklupo ant Berlino, nuszau- 
dami nemažiau kaip 60 Vokisz 
ku eroplanu ir padare milži- 
niszkas bledes. Hamburgas 
taipgi likos smarkei bombar
duotas per Allijentus. Keli 
miestai dega smarkei nuo bom
bų ir pristova likos sunaikinta.

New York — Didelis trans
portinis eroplanas su 20 pasa- 
žieriais, susidaužė artimoje 
Louisville, Ky. Visi likos už- 
muszti.

Washington, D. C.— Ameri- 
koniszkas laivas paskandytas 
apylinkėje Pietines Amerikos 
bet visi laivoriai likos iszgial- 
betais ir atvežtais in Miami, 
Florida.

Sicilijoj aplinkinėje Messi- 
nos Vokiecziai traukiasi szalin, 
daugelis isz j u likos paimta in 
nelaisve drauge su kariszkais 
ginklais. Daugelis Vokiecziu li
kos užmuszta prie kalno Etna. 
Milane Vokiecziai paėmė dau
geli moterių ir vaiku in ne 
laisve kad sulaikyti Italus nuo 
užklupimo ant j u. Tarp Italu ir 
Vokiecziu kilo sumiszimai. De- 
szimts Italiszku divizijų sulai
kė Vokieczius prie Brennerio 
suspaudos. Vokiecziai pradėjo 
vadyti Grekija ir ja prispaudi- 
neti.

Rusijoj Maskoliai perkirto 
geležkeli prie Orelo-Briansko, 
paimdami svarbu miestą, Je- 
ropkina ir paėmė daug Vokie
cziu in nelaisve. Rusai degina 
ir naikina miestus ir paėmė 
daugiau kaip 50 kaimeliu ir 
miesteliu. Vokiecziai yra ap
siaubti isz trijų szaliu ir kaip 
rodos turės neužilgio pasiduoti 
Maskoliams. Kursk geležkelis 
likos perkirstas ir Kolodes liko 
paimtas per ka tukstaneziai 
Vokiecziu turėjo trauktis in 
užpakali.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Afrikos Neszvarus Miestas

Miestas Casbah, senas ir smirdantis miestas Algere, Afrikoje, yra vienas isz neszva- 
riausiu ir todėl musu kareiviai yra uždrausti in ji atsilankyti. Mažam paveikslelyje mato
me Allijentu kareivius ant sargybos tame mieste o trecziam paveikslelyje matome viena 
isz tenaitiniu gyventoju dažiurint savo .kūdiki, gulinezius ant ulyczios grabeje.

Sziadien visa Italija randasi po kariszkoms 
tiesoms po iszbegimui diktatoriaus Mussolino. 
Apie 25 Italiszkos divizijos likos atszauktos isz 
Balkanų ir Francijos. Daugelis žymiu Italiszku 
politikierių likos aresztavoti. Visa Italija szia
dien yra nudžiugus isz staigios permainos ir pra- 
szalinimo Mussolino kuris jiems susipyko per 
tiek metu nes žudė nekaltai žmones ir juos vi
saip kankino. Allijentai nepriims jokiu iszlygu 
ant pasidavimo Italijos kaip tik turi pasiduot vi
siszkai, be jokiu iszlygu.

Amerikonai ir Anglikai, aplinkinėje Sicili
jos paėmė in nelaisve daugiau kai 7,000 Vokie
cziu ir daug kariszko materijolo. Nekuriose da
lyse Italijos buvo smarkus sumiszimai kuriuose 
likos užmuszta daugelis virszininku. Italai, ku
rie randasi Jugoslavijoj, sukilo ir žada kovoti 
priesz Italus dabar kada Mussolinas likos pra- 
szalintas. Maiszatys ir straikai kilo po visa Itali
ja isz priežasties užsidarymo daugelio Italiszku 
banku. Daugelis Italiszku politikierių likos pa-
karti per inirszusius gyventojus. Visi gyvento
jai Italijos geidžia pakajaus. Naujas ministeris,
Badoglio, paliepė 20 divizijoms Italiszku karei
viu sugryžti namo, kurie sziadien randasi Fran- 
cijoj. Vokiecziams paliepta apleisti Italija ir su
laikyti juos nuo tolimesniu musziu. Italai, kurie 
randasi po Vokiecziu valdžia, yra prispirti dirbt 
sunkiausius darbus ir randasi kaipo nevalninkai 
po ju padu. . L

Washington, D. C. — Savo kalboje per re- 
dio, Seredos vakara, 9:30 vai., prezidentas Roo
seveltas kalbėjo buk nebus taikos su Italija pa- , 
kol ji pasiduos visiszkai, be jokiu iszlygu ir tik ■ 
tada užstotu pakajus. Jis taipgi sake kad Italijos
gyventojai yra labai nudžiugę, 
aplaikys laisve kaip ir kiti 
sklypai, kad tik sutiktu ant Al
lijentu pasiulinimu, bet kitaip 
bus bombarduota isz visu pu
siu. Prezidentas prižada Ame

rikos kareiviams po karei gerus 
darbus ir kožnas turės užsiėmi
mą prie ko yra tinkamas. Ame
rika kovoja ifž laisve, lygybe ir 
gera gyvenimą del savo padonu 
ateityje! _
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Kas Girdėt
Ituma ir savo tulži iszlieja ant 'kncl nekurto musu “platintojai NUBAUDĖ PACZIU-

1 Daugeli kartu redaktorius I 
szio laikraszczio aplaiko laisz- 
kus nuo motorėliu isz visu sza- : 
liu Amerikos su užklausymu: 
“Kaip asz galiu užlaikyti savo 
vyra namie?” Ant to klausymo 
stengsiuosiu trumpai visoms 
atsakyti:

Norints stengimai geru žmo
nių, kunigu ir kitu, kurie kovo
ja priesz girtuoklyste, nenuei
na ant niek bet da daug isz mu
su tėvu ir broliu praleidincja 
savo laika visokiose urvose ir 
karezemose, per ka trotina 
svarbiausia geradejyste: nami
ni pakaju, czystuma sanžines ir 
iszgialbejima savo duszios nuo 
prapulties o ta viską pradangi
na per girtuokliavimu, kuris 
jiems atima protą ir sveikata.

Už tai kožna pati, motina ir 
sesuo paprasto girtuoklio, ne
mažai iszlaisto aszaru ilgas va
landas laukdamos ant pargry- 
žimo savo vyro, sūnaus arba 
brolio ir mausto kokiu budu ji 
galėtu užlaikyti namie. O jeigu 
kokia kumutfe arba prietelka 
darodytu jai kokius miltelius 
arba vandeni, po kuriu sunau
dojimui ant visados galėtu at- 
pratint jos vyra nuo gerymo ir 
kareziamos, kaipgi tokia mo- 
tere su mielu noru nepirktu ta-

įjos; musza ir paniekina ja arba 
'nueina inkarcziama ar pulrui- 
mi jeszkoti atsilsio ir pakajaus, 
kur sutinka linksmus veidus ir 
kalbas kurios ji pralinksmina,

apszvietos( ?) ” yra tosios nuo
mones kad visi laikraszcziai 
leidžiami per nedvasiszkuosius 
yra ne-Katalikiszlki, norints ju 
leidėjai yra gerais Katalikais ir j 

stiklelyje guzutes ar alaus pa- szelpia užlaikyti 'bažnyczias ir' JV, 
skandina savo kanezias ir ru- dvasiszkuosius. O gal ir maldos1 c]eil

LE ANT KELIU

Negavo Persiskyrimo

Kcyport, N. J.—Pranas Gor- 
, apskundė savo pacziule 

ant persiskyrimo, už jo apleidi
mą ir paleistuvavimu. Pra- 

‘ 'Sunku szia gadyne Žmoniems nas pripažino sūdo, buk savo 
prisiegele nubaudė pasiguldęs J1110 klc’-

pesczius. visu ne-Kataliku turi pas Die-
Kas tam visam yra kaltas? va verte?

Ar-gi ne pikta ir nuolatos da-i ~ 
gristanti motere ? 1 tokius daigius irikalbeti o tuom

Ir vaikai, nors da maži, pri- laik tokiais posmavimais save 
valo būti per motina mokinti tik apjuokina. — Kvailiu jesz- 
idant priesz tęva pasielginet sireiszkia. 
malszei ir nepertraukinet jam 
tykumo. Lai vyras, sugryžes 
namo, rastu jame malszuma, deli, kokis tai James Gebhart 
pasilsi, szvaruma ir valgi gar- sugryžo namo nuliūdęs nes per 
džiai pagaminta nors ir butu visa diena vaikszcziojo po mie- 
prastas valgis. Lai ji pati pa- sta jeszkodamas darbo bet jo- 
sveikina su mielu veideliu ir kio nesurado. Pacziule Jameso 
linksmu prakalbejimu o tada taip ant jo insiuto, užklupo ne
gerai jam bus namie ir niekas bageli ir taip sumusze kad visa 
jam nerupes prie visiszko už- kraujuose paplukusi, turėjo 
ganadinimo. O kad ir turės no- j žmones nuvežti in ligonbute o 
ra prie girtuoklystes ar kazy-^taja žverisžka motere uždare 
riu tai pames, per meilu ir isz- kalėjime.
mintinga apsiejima paezios ir --------::--------
gaus norą prie savo szeimynos Atsiminus ant Lietuviszku 
ir pacziules ir po valei szalin-1 vaiku, negalima užtylėti apie 
sis nuo karezemos. Namie viesz- juos ir apsileidimą tėvu o ypa- 
pataus pakajus ir meile o szir-1 tingai kokios motinos turi bu
dyje paezios pasiliks jaus'la ti del savo vaiku. Tankei labai 
kad pasiseko savo vyra permai-Į duodasi girdėt pasipylanczius 
nyt ant gero ir doro žmogaus.

Taip darykite, moterėlės, o g 
užlaikysite savo vyrus namie.

Ndkurios Katalikiszikos haž-

ja ant savo keliu, užduodamas 
jei gerai per sedynia ir tai 
prie savo 16 metu dukreles, 
kuri prisižiurinejo tai baus-

Philadelphijoj, praeita Pane-į mei? nes buvo tai priverstas
padaryti idant bobelkai apmal- kos bet trukumas laivu ta ii
szyti paleistuvinga kraujla. Ko
kis tai jaunas vyrukas liudijo 
prieszais motore, sakydamas, 
kad jam vyras prižadėjo pirkti 
automobiliu, jeigu laimes teis
mą. Sudžia nedavė persiskyri
mo. bet paliepė jalm kad mokė
tu ipacziai po deszimts doleriu 
ant sanvaites del josios užlai
kymo.

Sūnelis “Judoszius”
Iszdave Savo Motina

Czeveryiku gamintojai inro- 
do kad tos skaitlynes tik trupu
ti mažesnes negu 1933, 1934 ir 
1935. 1941 m. daugiausia — 
498,384,000 — poru czeveryku 
pagaminta Jung. Valstijose.

Musu valdžia jau senei bandė 
parūpinti tinkamus czeverykus 
musu kareiviams. Priesz Perlu 
Uosto užpuolimą, kainu lubos 
buvo uždėtos ant invairiu ru- 
sziu odos ir kailiu. Pradžioje 
1942 m. valdžia pavede suval
dymą kailiu tam tikrai instai- 
gai ir 80% pirmos ruszies dirb
tos odos atidėtas kariuomenei. 
Ir War Production Board nu
statė kokius czeverykus bus 
galima pagaminti. Czeveryku 
gamintojai veiku su National 
Bureau of Standards taupinti 
oda. Dabar invairios medžia
gos iszbandomos vieton odos. 
Gurno nėra, tadgi in vairus’bo- 

. vilnes audiniai su plastikoms 
■ bus geras užvaduotojas. “Cor- 
i dovan” puiki arklinio kailio 
t oda, vis daugiau vartojama, 
‘kaip ir kitos ruszys.

1941 m. czeveryku atsarga

ne vartoja net deszimt kartu 
tiek odos kiek civiliai. <

Nepaisant szi sumažinimą ci-j 
viliu atsargos, Amerikiecziai! 
vis turės geriausius czeverykus 
pasaulyje. Praeitais dviejais 
metais jie suvartojo apie tris ir 
puse poru, kiekvienas, ir tiki
ma, kad trys poros kiekvienam 
per metus užteks.

Kiek kailiu yra, priklauso 
gyvuliu paskersta del 

mėsos ir mesa yra daug bran
gesne negu oda. Todėl odadir- 
bis negali tikėtis gauti kiek no
ri odos. Pirmiau daug odos bu
vo siuneziama isz Pietų Ameri- 

•gį 
sumažino. Sausio 1 d., 1942 m., 
Amerikos ukese buvo 74,600,- 
000 gyvuliu isz kuriu treczia 
dalis buvo pieno-karves. Nors 
Amerika nepralenkia Indija 
skaitliuje gyvuliu, Indijoj yra 
210,000,000 gyvuliu bet Ameri
kos, su visokiais pagerintais ir 
moderniniais budais gyvuliu 
kailiai daug geresni. Argentina 
užima treczia vieta.

1943 m., tikima, kad 22 mi-j
Ii jonai kailiu bus pristatyta musu szalies kur gyvena tik 6% 
Amerikos odadirbiams ir oze-į pasaulio gyventoju atstovauja 

Musui beveik 40% visos pasaulio cze-

t SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA!

skundus per motinas ant kuni- 
u, mokyklų ir daraktorių, kad 

ju vaikus nemokina kaip reikia 
o daugelis tokiu motinu randa
si kurios davatlkuoja ir neturi

Pittsburgh, Pa. — Naszle 
Agota Kerpei, negalėdama isz- 
maityt savo ketvertą vaiku, 
neturėdama nei szmotelio duo
nos namie, buvo priversta pa
vogti kailinius savo kaimirikos 
kuriuos pardavė ir pirko duo-

v e ryk u gam into jam s. 
ginkluotos jėgos ir 
lease” Suv. Tautos reikalaus 
apie 7 milijonus sziu kailiu. Ci
viliai gales vartoti 15 milijonu 
kailiu isz kuriu apie 315 milijo
nu poru czeveryku bus paga
minta.

‘ ‘ lend veryiku atsargos.
Kanada yra areziausia ap

valdytojo Suv. Valstijų. Kana
dos kailiai yra labai geros ru
szies ir tenai 1938 m. kiekvie
nas gyventojas vartojo 2 po
ras. —C.C.A.U.

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.

ji būda norints už brangius pi
nigus ir duotu jam iszgerti tą
ją gyduole.

Bet ant nelaimes tokiu gy
duolių nesiranda bet mylinti 
motere, pati suras savyje ge
riausia ir pasėkmingiausia bū
da ant užlaikymo vyro namie, 
idant tik naudotu taji būda su 
kantrybe.

Darbininkas vyras, sugryž- 
tantis namo, pailsės užimu ir 
staugimu fabriko ar kasyklos, 
prakaitu ir suodžiais apdengtas 
geidžia pirmiausia tykumo. Ne 
tik jo kūnas yra pailsės, bet 
ir duszia yra prispausta sun
kiu darbu. Mylinti ir iszmintin- 
ga motere privalo visados da
bot apie tai, idant valgis butu 
pagamintas ant laiko. Jeigu 
vyras per tinginysta savo pa
ezios turi laukti pietų ar vaka
rienes, inpuola in piktumą, ku
ris atima jam norą prie valgio, 
negali atsilset ta trumpa valan
dėlė, taipgi trotija norą ant to
limesnio kasdieninio darbo.

Negalime stebėtis vyrui jei
gu pirma ir antra karta neuž
tinka pagaminta valgi ant pa
skirto laiko ir inpuola in piktu
mą o tankei kyla barnis ir 
kumsztyne. Jeigu isz tosios 
priežasties kyla namie nesu
pratimai tarp poros, tada vy
ras jeszlko pasilinksminimo ir 
pasilsio karezemose ir glėbyje 
kitos, kur savo sunkei uždirbta 
doleri iszduoda ant gerymo ir 
kitokiu smagumu.

Vela, kitos moterėles, norints 
szvarei ir puikei užlaiko grin- 
czias ir stengiasi visom pajie- 
gom inti'kti savo vyrui, bet už 
tai kitokiu budu jam dagrista 
o labiausia su... piktu liežu
viu. Norints nesibara tarp sa
ves bet vienas kitam vis ka to
ki iszmetineja: buk per mažai 
uždirba, tai už daug iszduoda 
ant savo reikalu, tai nepagialb- 
sti namie, tai mažai pinigu jai 
duoda — ir panasziais skundais 
kankina ir erzina pailsusi vy
ra. Ne visi vyrai turi tiek kan
trybes idant to visko klausyt 
malsziai, tarkinimo savo pri- 
siegeles. Kada pati nepaliauna, 
^fierziptag vyras inpuola iii pik-

nyczios uždraudė laidoti ne- 
baszninkus su žiedais prikrau
tais ant grabo nes tai yra tik 
nereikalingas iszdavimas pini
gu kuris neatnesza jokios nau
dos nebaszninJkui ir nereikalin
gas kasztas giminėms ir pažin- 
stamiems. Panasziai ir su gra
bais ant kuriu likusios naszles 
iszduoda nuo 500 lyg 1,000 do
leriu, už kuriuos pinigus galė
tu maitintis per kelis metus. 
Juk kūnas supus ir drueziau- 
siam grabe — isz dulkiu paėjai 
ir in dulkes pavirsi!

Pecziu dirbėjai iszrado kaip 
dirbti molinius peczius isz prie
žasties stokos sziadien plieno 
ir bus beveik geresni už plieni
nius ir geležinius peczius.

Artinasi vela laikai kaip se
novės laikuose kada sėdėsim ir 
gulesini ant pecziaus, kaip tai 
Lietuvoje darydavom.

Tūlas, pienius Baltimore, Me- 
rilande, turėjo nemažai skaus
mo galvos ka jis turi daryti su 
tiek Smetonos ant ranku. Buvo 
tai 1851 mete. Ir nuo tojo meto 
likos iszrastas aiskrymas arba 
szalta kosze.

Mete 1904 Amerikonai sunau
dojo tojo aiskrymo daugiau 
kaip 120 milijonu kvortų. Pra
eita 1942 meta Amerikonai su
naudojo 1 bilijoną ir 600 milijo
nu 'kvortų aiskrymo. Ant pa
dirbimo tojo aiskrymo milijo
nas karvių turi pristatyt sze- 
szis milijonus svaru pieno kož
na meta.

Amerikoj viskas yra greitai 
atliekama. Sztai ana diena atė
jo bosas in Winnemucca, Neva
da, isz kurio iszszoko Stanford 
Harris, 32 metu ir pana Lorrai- 
na Christenson, 21 metu. Pasi
rūpino ženybu laisnus, po tam 
nubėgo pas vietini magistrata, 
sujeszkojo du liudintojus, isz- 
pilde laisnus vietinėje kancela- 
rijoj ir vela szoko ant boso ir 
tai in laika deszimts miliutu. 
Amerikoj viskas atsibuna “in 
a hurry”.

Yra tai stebėtinas daigias

laiko prižiūrėti vaiku. Juk ku
nigas ne daraktorius su kauszu 
in galva proto neinpils o ir mo
tina per leikute proto savo bei- 

i bokui neinkveps. Reikia drau
gia ir tėvams prie apszvietimo 
vaikeliu prisidėti. Tėvai priva
lo prižiūrėti idant vaikai už
duotas lekcijas iszmoktu. Bet 
pas mus to nėra, kaip Džianu- 
kas ar Mikutis parbėgės isz mo
kyklos, meta knygas in kampa 
ir cu! — ant ulyczios ir nesu- 
gryžta iki luina laikas eiti gult.

Tekis vėjavaikis nebus Solo- 
monu nes tokiems mokykla nie
ko nepagialbes nes kiek per 
diena daraktorius ar daraktor- 
ka prikala in pakauszi, tai va
kare vejas iszpuczia.

Nekurie Lietuviai taip žemai 
nupuolė kad nepaiso auklėjimo 
ir mokslo savo vaiku. Szimtai 
jaunuomenes galėtu sziadien 
atsižymėti geriau kad imtųsi 
prie mokslo ir jeszkotu jame 
budo ant tolimesnio gyvenimo. 
Gerai apmokamu vietų Ameri
koj randasi užtektinai del visu 
isžlavintu moksle — ypatingai 
del Lietuviszkos jaunuomenes, 
kurie kalba keliomis kalbo
mis ( ?)

Vietoje mokintis ko naudin
go tai užsiiminėja szokiais, 
pyszkinimu bambileis po nak
tinius kliubus, kazyriavimu 
pulruimiuose, važinėjimu ant 
freitu ir 1.1., o retai katras mo
ka gerai savo pravarde pasi- 
raszyt o isz visu savo pasielgi
mu, yra panaszus ant beždžio
nes ir imasi tiktai už to, kas ap- 
szviestam sklype yra paniekin
tu. Esame pripratę prie pikio ir 
driliaus nuo kuriu sunku yra 
mums atsiskirt o galėtumėm ta 
driliu permainyt ant plunks
nos ir naudingo amato.

Kada užeis permaina plates
nes žinystos musu jaunuome
nes galvose, tai sunku inspeti. 
Pagal tebyrio pasielgimo musu 
vaiku ir mergaieziu, greitos 
permainos tikėtis negalima. 
Taip tasai žiedelis ateities, 
kaip rodos, neiszduos geistino 
kvapsnio.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

uos ir mėsos del iszalkusiu vai
ku.

Kaiminka netekus kailiniu 
apgarsino, buk duos penkis do
lerius tam, kuris danesz jai, 
kas pavogė kailinius. Josios 
14 metu sūnelis, nuėjo pas kai
minka. ir pasakė buk tai jo mo
tina pavogė kailinius. Ate jas 
namo, pasakė motinai buk ja 
iszdave kaiminkai. Motina isz 
baimes kad bus uždaryta ka
lėjime, pasislėpė ir lyg sziai 
dienai josios palicija nesurado, 
o vaikai kenezia da didesni bū
da ir būna prižiūrėtais per ge
rus kaimynus. Palicija kaili
nius surado o kaiminka atsisa
kė aresztavoti motere. Mažas 
‘ ‘ J u dosz i u s ” n e a.p laik c p enki u 
doleriu už iszdavima motinos. 
Dabar palicija jeszko dingu
sios motinos del verjkiancziu 
vaiku.

t

W
 Pirkite Apgynimo 

Czedinimo Bondas 
ir Markes.

ODA KARUI
REIKALINGA

Dėdės Šamo naujas rekrutas 
iszneszioja 10 poru czeveryku 
pirma meta kariuomeneje; vė
liau apsieina su s'zeszioms po
roms per metus. Kaipo civilis, 
jam užteko dvieju poru per me
tus.

Tas paaiszkina kodėl ženkle
liai nr. 17 ir 18, Karo Racijona- 
vimo (Paskirstymo) Knygutėj 
nr. 1 paskirsto czeverykus civi
liams. Su ženkleliu 18 galima 
gauti viena pora czeveryku — 
žinoma, už juos reikia mokėti. 
Pagal dabartini pana civiliai 
gales nusipirkti tris poras cze
veryku per metus.

Milžiniszkas vartojimas isz- 
diibtos odos kareiviu ezevery- 
kams yra tik clails pasakos. Pa
gal National Geographic Socie
ty praneszima, karui reikia ne- 
iszpasakytai daug geros odos 
diržams, szalmams, autams, ža- 
kietams, pirsztinems, maksz- 
tirns (holsters) balnams, in
strumentams ir t.t. Karinome-

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta. ,
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No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50e

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne- j 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu ..................20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu............35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha 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 szposel.ei, 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 zerkoias; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.......................15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ..............................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas] 

' kuris buvo protingesnis už savo poną 
I 61 puslapiu .....................................15c
| No. 127 Trys istorijos apie Duk- 
,te pustyniu; Peleniute; Du brolei

Vargutis ir Skuputis. 6*0 pus...15c
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 

mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
No. 129 Keturios istorijos apie 

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz vaienczij0S; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras' 
paeziuoms. 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'A keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’dlpikas; 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
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre: Prigautas vagis 
60 uuslaniu .................................... 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie

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

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

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

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

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.....................................15c

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

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu............25c

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke .................................................. 15®

. Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
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I Szokgįezios Karalaites I 
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Lavina Kukorius Del Amerikoniszku Kareiviu

ĮDARAI senei, gyveno vienas 
karalius, kuris turėjo dvyli

ka labai gražiu duktcriu, kiek
viena isz ju buvo panaszi viena 
kitai, kaip vienas laszas van
dens. Jos visos gulėdavo vie
nam dideliam kambaryje, kur 
stovėjo dvylika lovų sustatyta 
in rata, ir įkas vakaras, kada jos 
nueidavo gult, pats karalius 
uždarydavo duris ir su spyna 
užrakindavo. Viena ryta, kada 
atidarė duris, patemino kad vi
su karalaicziu czeverykai buvo 
suplysze ant skiutu, nuo szoki- 
mo ir ne vienas negalėjo pasa
kyti kaip tas galėjo atsitikti. 
Karalius nieko nelaukęs apgar
sino po savo karalyste kad jei
gu kuris dažinos slaptybe, kur 
karalaites naktimi szoka, ap- 
laikys viena karalaite už pa- 
czia o po numirimo karaliaus, 
aplaikys visa jo karalyste 'bet 
jeigu po trijų nakeziu saugoji
mo nenusaugos, tokiam bus 
galva nukirsta. In trumpa lai
ka atsirado vienas karalaitis 
persistaty darnas kad jis nori 
apsiimti saugoti karalaites.

Jis buvo gražiai priimtas ir 
kada naktis atėjo, paguldė ji 
gražiam pakajuje isz kurio du
rys vede in karalaicziu pakaju. 
Isz ten jis turėjo saugoti kad 
jos neiszeitu o del geresnio at
sargumo duris pakajaus paliko 
atidarytas kad jam butu geriau 
regeti. Bet karalaitis nespėjo 
atsigulti in savo lova, kaip mie
gas jam uždare akis ir miegojo 
jis kaip negyvas. Kada jis pa
budo isz ryto, pamate kad ka
ralaites buvo szokia kaip ir vi
sados ir czeverykai turėjo pa
duose skyles. Antra ir treczia 
nakti vis tas pats atsitiko; ir 
ant ketvirtos dienos karalai- 
cziui buvo nukirsta galva be jo
kio susimylejimo. Po tam daug 
atsirado visokiu karalaicziu 
bet jie visi padėjo ežia savo 
galvas.

Viena diena atėjo ežia szlu- 
bas kareivis kuris būdamas ant 
kares pažeistu, negalėjo tar
nauti kariuomeneje; atsivilko 
keliu kuris vede tiesiog in ka
raliaus palociu. Jis eidamas ke
liu sutiko sena bobute kuri jo 

* klausė kur jis eina.
— Asz ir pats, nežinau, — at

sake kareivis, — bet asz turiu 
norą eiti in karaliaus palociu ir 
apsiimti saugoti karalaites ir 
tapti karalium.

— Tame nėra nieko navatno 
jeigu tu isz vakaro negersi vy
no, kuris bus tau atnesztas o 
jeigu iszgersi tai ir su tavim 
bus, kaip ir su kitais.

Taip kalbėdama bobute pa
davė kareiviui ploscziu kuri už
simėtės niekas negalėjo regeti 
ir tokiu budu jis gales sekti 
karalaites. Kaip tik jis aplaike 
ta ploscziu tai kogreieziausia 
skubinosi pas karalių ir persta
tė jam visa savo užmanymą. 
Jis buvo gražiai priimtas taip 
kaip ir pirmutinei ir parodytas 
in karalaiczio rubus. Kada va
karas atėjo, jis likos nuvestas 
in paskirta jam miegstube ir 
jis jau buvo besirenges gulti 
kada vyriause karalaite atne- 
sze jam dideli stiklą vyno bet 
jis turėjo po kaklu pasiriszes 
krepszi ir in ta supylė vyną ir 
neragavo ne laszo.

Po tam jis atsigulė ir už va
landos pradėjo knarkti nuduo
damas kad sunkiai miega. Ka
ralaites, tai girdėdamos, prade J 
jo juoktis sakydamos: “Jau

jam daugiau nereikės ergeliuo- 
tis!”

Už keliu minutu jos atsikėlė, 
atidarė savo szepas ir stalezius, 
iszsieme puikiausius aprcdalus 
ir pradėjo rėdytis. Kaip tik jos 
apsirėdė, pasižiurėjo visos in 
dideli veidrodi ir pradėjo szok- 
ti bet jauniausia karalaite sa
ko: — Mes linksminamės bet 
mano szirdi skauda ir asz bi- 

! jau kad mus kokia nelaime ne
patiktu !

— Kokia tu esi baugi! ■— pa
szauke vyresne sesuo, — tu vi
sados iszmislini visokius nie
kus; ar tu neatsimeni kiek ka
ralaicziu jau galvas padėjo? 
Jeigu asz nebueziau davusi jam 
ant miego tai asz ji turecziau 
nužiurejime bet dabar mes ga
lime būti ramios!

Kada jau jos visos buvo ga
tavos, pirmiausia pažiurėjo in 
kareivi, kuris gulėjo užsimer
kęs akis ir knarkė kad net per 
myle buvo girdėti. Po tam vy
riausia sesuo su ranka užgavo 
tris kartus in savo lova ir toje 
vietoje atsidarė durys vedan- 
czios in skiepą kur jos viena po 
kitai pradėjo leistis tropais že
myn. Kareivis, kuris viską ma
te ir girdėjo, paszoko isz lovos, 
užsidėjo savo raganiszka plos
cziu ir iszejo su jauniause ka
ralaite. Nulipęs apie in puse 
trepu jis užmynė karalaitei ant 
szlebes, kas ja labai iszgazdino.

1— Czion yra kas tokis kuris 
mane laiko už szlebes!

— Nebūk tokia baili, — ta
re vyriause karalaite. — Ture- 
jo tau užkliūti kur už vinies ar
ba kur kitur ir viskas.

Kada jie nuėjo žemyn, ėjo 
po tam placzia gatve iszsodin- 
ta medžiais, kuriu labai buvo 
sidabrinei. Kareivis pamislino 
sau paimtie viena szaka del 
ženklo ir nieko nelaukdamas 
nulaužo su dideliu braszkojimu.

— Tai yra negeras ženklas! 
Ar girdėjai ta braszkejima ? — 
kalbėjo jauniause karalaite.

— Tai niekas, yra tai balsas 
szuvio kur szaudo ant musu 
priimtuvių! Po tam jos pasuko 
in kita gatve kur medžiu lapai 
buvo auksinei o kada ėjo in ki
ta tai lapai žibėjo kaip deiman
tas. Nuo abieju medžiu karei
vis nulaužė, po szaka ir iko'žna 
karta jabniause karalaite dre
bėjo nuo iszgasczio ant ko vy-

Slauges Mokinasi
Plaukti

Laivyno slauges (norses) 
mokinasi plaukti kariszkoje 
stotyje Treasure Island, San 
Franciske idant būti naudin
gos laike pareikaavimo ir 
gialbeti gyvastis.

Amerika gali pasigirti t lomi, ka d maitina savo kareivius geriau ne kaip kokis kitas 
sklypas ant svieto. Bet idant kariszki kukoriai galėtu pagaminti taji maista, turi pirma 
iszmokti kaip patikti savo draugams ir iszvirti jiems valgi gerai. Tieji kukoriai turi isz- 
mokti viską kas yra reikalinga del iszvirimo gero ir tinkamo maisto del kareiviu.

resneji atsakydavo kad tai 
balsas szuviu.

Kada jie ėjo dar t o Ii aus, pri
ėjo ežerą kur rado dvylika val- 
cziu ir kiekvienoje valtyje po 
karalaiti, kurie tuojaus pasi
ėmė po viena karalaite ir pasi
sodino in valti. Senas kareivis 
taipgi insisedo in valti kur sė
dėjo jauniause karalaite./

— Asz negailiu suprasti kas 
tai galėtu būti bet man rodos 
kad musu valtis yra daug sun
kesne kaip pirma buvo ir asz 
turiu irtis su irklais isz visu 
spėkų, — tarė karalaitis kuris 
sėdėjo su jauniause karalaite.

— Tai gal nuo karszto oro,— 
kalbėjo jauniause karalaite, — 
asz pati sziadien jaueziuosiu 
suszilus ir nuvargus.

Ant kito kraszto ežero stovė
jo gražus palocius apszviestas 
daugybe žiburiu ir davėsi gir
dėt balsas muzykes. Kaip tik 
jie prisiyrė prie kraszto, kož- 
nas karalaitis eme savo drauge 
už rankos ir ėjo in sale kame 
szoko be nustojimo kur ir mu
su senas kareivis szoko tarpe ju 
nematomas ir jeigu katrai ka
ralaitei buvo paduotas stiklas 
vyno tai kareivis tuojaus isz- 
gere. Kada karalaite pridėjo 
stiklą prie lupu, buvo tuszczias 
isz ko jauniause karalaite la
bai nerimavo bet vyresneji lie
pė jai laikyti liežuvi už dantų. 
Jie visi szoko iki trijų ryte ir 
czeverykuose pasidarė skyles 
kada jau jie nutarė skirtis. Ka- 
ralaicziai susisodino karalaites 
in valtis ir perkėlė jas in kita 
puse ežero. Szi karta kareivis 
sėdo su vyresne karalaite. Ka
da jie prisiartino prie kraszto, 
meilei atsisveikino ir prižadė
jo ant kitos nakties vela atsi
lankyti.

Kaip tik karalaites ir karei
vis prisiartino prie savo palo- 
ciaus, kareivis paskubino pir
ma augsztyn tropais ir tuojau 
gule in lova ir pradėjo knark
ti, nuduodamas kad labai dru- 
cziai miega.

Kada karalaites suėjo in sa
vo miegstube, visos nuvargia ir 
snausdamos, pasiklausė kad 
kareivis drueziai miega ir pa
szauke:

— Mes galime būti ramios, ir 
su juom bus tas pats kaip buvo 
ir su kitais.

Tuojaus jos nusirenge, paslė
pė savo gražias drapanas ir gu
le in lovas kur visos tuojaus su
migo. Ant rytojaus kareivis ne
sako nieko nes norėjo paregėti 

! dar daugiau tu stebuklingu nu
sidavimu ir taip antra ir tre-I . 1
ežia nakti buvo tas pats nusida

vimas, kaip ir pirma nakti. Ka
ralaites vis taip ilgai szoko kol 
czeveryku paduose pasidarė 
skyles.

Paskutine nakti kareivis pa
ėmė dar stikleli isz szokiu sales 
isz kuriu karalaites gerdavo 
vyną. Kada prisiartino valan
da kurioje kareivis turėjo sto
ti priesz 'karalių ir pasakyti tai 
viską ka mate ir girdėjo, jis pa-1 
sieme szakutes nuo medžiu ir 
stikleli ir taip pasirengęs stojo, 
priesz karalių kur už duriu pa
sislepia klausė dvylika kara
laites, norėdamos girdėti ka 
kareivis kalbės.

— Kur mano dukterys szoko 
praeita nakti ? — užklausė ka
ralius.

— Su dvylika karalaicziu, 
požeminiam palęciuje, — atsa
ke kareivis ir apsako visa atsi
tikima o del geresnio patikrini
mo savo kalbos parode szaku
tes nuo stebuklingu medžiu ir 
stikleli kuri turėjo parsineszes 
isz požeminio palociaus.

Tuomet karalius paszauke 
savo dukteres ir klausė ar ka
reivis kalba teisybe. Jos visos 
pripažino kad ka kareivis pasa
kė, jog tai yra tikra teisybe. 
Karalius ta viską iszklauses, 
paklausė kareivio kuria kara
laite jis norėtu paimti sau už 
pa ežia.

— Asz jau nebejaunas tai 
man bus gera vyriausuioji.

Neilgai laukus karalius isz- 
kele puikias vestuves del savo 
dukters ir kareivio. Taipgi jam 
buvo pripažinta pirmutine vie
ta ant sosto bet tik po karaliaus 
mireziai. Po tam'kareivis links
mai gyveno su savo gera pa- 
cziule, po mirties karaliaus ap- 
eme sostą ir laimingai vieszpa- 
tavo susilaukia keletą vaiku 
kuriu anūkai dar ir sziadien 
vieszpatauja.

Akyvi Trupinėki

— Pana Vera Carter, isz 
Philadelphijos, turi surinkus 
850 visokiu lėliukių isz visu 
daliu svieto. Ju verte apskaito 
ant 5,000 doleriu.

— Audinyczios Shanghai, 
Kinuose, naudoja tukstanezius 
vaiku prie maszinu. Daugelis 
isz tuju vaiku turi vos asztuo- 
nis metus ir uždirba po deszimt 
centu ant dienos.

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

Saule, Mahanoy City, Pa. '

Tai jau 55 meteliai kaip del jus 
tarnauju, 

Rinkdama po svietą naujienų, 
Bet niekad pasilsio neturiu, 

Savo užduoti turiu atlikti.
Ka daryt, dainuoti nepaliausiu, 
Pakol pailsi kapuose gausiu, 

Niekam blogo nedarau, 
Tiktai jus gero mokinau, 

Yr’ taip:
Tik po nogiu paliaukite, 

Ir mane tankai ncszaukite, 
Vos pabaigiu viena, 

Sztai vela ateina naujiena.
Reidiogramas tik birrrr, 
Žinia per orą czion yr.’,' 

Tuojaus krepszi pasiėmiau, 
Ir kelione Forduku pradėjau.

Nusidavįau in Brukliną, 
Pas viena gera vaikina, 

Vienu strytu ejome, 
Nelaime paregėjome.

Lietuvi trakas pažeidė, 
Prova in suda nuleido, 

Kelis szimtelius už tai gavo, 
Ir per kėlės dienas lėbavo.

In viena saliuna užėjo, 
Prie baro linguodamas stovėjo, 
Pinigai isz kiszeniaus dingo, 

Tojo Lietuvio vargingo.
Namon pareja rugojo, 

Pauzei viską iszgiedojo, 
“Nelaime mane patiko, 
Neturiu jau ne skatiko.” 

Pati su vaikais pas palicija 
nuėjo, 

Detektyvai pas szinkoriu 
suėjo, 

Tuojaus musztyne pasidaro, 
Szinkoriu in koza uždare, 
Ir pagialbininka suėmė, 

Pinigus atėmė, 
Moterei pinigus sugražino, 

Szinkoriu ant asztuoniu mene
siu pasodino.

Neimkie kas ne tavo, 
Jeigu pas tave užeidavo, 

Tavo tautiecziai Lietuvei, 
Ba tai tavo brolei, 

Skriaudos jiems nedaryk, 
Veluk gerai jiems padaryk. 

* * * 
Vienam mieste priviso 

Airisziu, 
Badai Lietuviszku ketfisziu, 

In bažnyczia eina, 
Kramtyti ežiu sueina.

Sulipia sportai ant vargonų, 
Nekurie sėda ant birboniu, 

Kada žmogus ineina, 
Jiems tas suvis neapeina.

Kramto be paliovos visada, 
Nepersižegnoja niekada,

Ant Angliszku knygų 
meldžiasi,

Kaip auklei tvarte beldžiasi.
Dievą nemoka garbint,

Geriau in cypia visus suvaryt, 
Toki laikraszcziu neskaito, 

Ba nekurie jau suvis apkvaito, 
Geriau laikykitės savo kalbos, 
Nesisarmatinkite jos niekados, 

O busi protingu,
Ir iszmintingu.

^************************* 
* . ** Razbaininkai i
* Girnoje $
* *

J^ELIAS vede per girria, buvo 
tai pusiaunaktis. Mažos ro

gutes, neszanczios locnininka 
dvaro isz miesto, slinko greitai 
per sniegą. Roges inslinko in 
girria ir tuomet stebėtina neri
mastis apėmė locnininka dvaro 
norints pats negalėjo sau isz- 
reikszti de1! ko papuolė in tokia 
baime.

— Martinai, važiuok grei- 
cziau, — tare in važnyczia. Ta
sai, klausydamas pono, užkirto 
arklius.

Ant kart iszszoko isz tanku
myno asztuoni vyrai, apsigink
lavę kūjais, peiliais ir kirviais.

Du sulaikė arklius, du mėtė
si ant važnycziaus, du ant po
no o likusieji greitai ėmėsi ant 
perkratymo rogių ar neras ko 
naudingo.

Jau vienas isz ju pakele kir
vi idant kirsti ponui in galva 
kad sztai isz ju vado krutinės 
iszejo balsas nusistebėjimo ir 
jis tarė:

— Sustokite! Tai mano ge- 
radejingas ponas kuris mano 
gyvasti iszgialbejo. Paleiskite 
ji, tegul jis keliauja pakajuje.

Tuojaus likos iszpildyta va
lia vado o jis pats paszauke in 
poną:

— Guodotinas pone! Tu man 
kitados iszgialbejai gyvasti o 
asz tau už tai atsimoku per isz- 
gialbejima tavo, duodu tau gy
vasti. Atsimokėjau tau kaip žu- 
dintojas gali tau atsimoket.

Ponas norėjo ka toki isztart 
bet žodžiai užmirė jam ant lu
pu.

Nukeliavo tolinus neisztar- 
damas ne žodi, dekavodamas

Linksmas Atlikęs Savo 
Užduoti

Kamandierius Guy Gibson

Eroplanu kamandierius An- 
gliszkos orines flotos yra 
linksmas atlikęs savo užduo
ti kada bombardavo Vokie- 
cziu pozicijas Machne ir su
naikino Eder prudus Vokie
tijoj. Už tai Anglija ji ap
dovanojo Viktorijos garbes 
kryžium.

Dievui už iszgialbejima.
* * *

Žadintojai tuojaus nusidavė 
in savo abaza. Tenais pradėjo 
vienbalsei 'klausinėt savo vado 
Juozo, kas tai do ponas ir kaip 
jis iszgialbejo jam gyvasti.

— Tuojaus jums pasakysiu. 
Bus tai szeszi metai adgal, kaip 
pas ji 'buvau už berną. Viena 
karta jis iszsiunte mane in 
miestą su reikalu o pats iszejo 
pasivaikszcziot tuom keliu ku

pinom ir asz ėjau.
Kelias vede per laukus o vie

noje vietoje radosi upelukas 
gana gilus. Vos užėjau ant til
telio kad sztai tas sulužo ir in- 
puoliau in vandeni. Nemokėjau 
plaukt o trumpam laike aplei
do mane pajėgos ir pradėjau 
skensti. Tada surikau “Gialbe- 
kit!”

Taja valandėlė paregėjau po
ną kuris be užsimislinimo szo
ko in vandeni ir isztrauke ma
ne. Už kitos minutėlės bueziau 
prigerės. Su aszaroms dekavo- 
jau ponui už iszgialbejima. ma
no gyvasties. Po kokiam laikui 
užmirszau apie tai jog esmių 
dėkingas jam už iszgialbejima 
mano gyvasties ir pradėjau 
vesti paleistuvinga gyvenimą 
jog turėjo mane nuo darbo at
statyt.

Tada, negalėdamas surasti 
taip greitai darbo, pristojau 
prie jusu bandos bet, kalbėda
mas teisybe, dabar pasakau jog 
man jau nubodo tasai darbas ir 
noringai tikeziau idant vela 
pasilikti teisingu ir doru žmo
gum. Sziadien kada ant jo už
klupote o asz ji pažinojau, no
rėjau jam atsilygint iszgialbe- 
damas gyvasti todėl prasziau 
jus idant ji paleistumėt ant 
liuosybes. Dekavoju jum už tai 
szirdingai jog manes paklausė
te.

Ir czionais užbaigė savo ap
sakymu.

Ant razbainin'ku iszvere tai 
didele intekme nes per ilga lai
ka sėdėjo visi gilei užsimisline, 
ant galo pradėjo viens su kitu 
sznabždetis ir rodavotis, ant 
galo vienas isz ju atsiliepe:

— Ar žinai ka, Juozai, kalbė
jai jog tau razbaininkyste nu
bodo? Prisipažystam jog ji ir 
mums davėsi gana in ženklus 
todėl pameskime mes ta nedora 
amata ir pasilikime dorais žmo- 
nimis. Esame drūtais vyrais tai 
darbo gausime visur.

— Gerai! gerai! — suszuko 
visi ir pradėjo viens kita su- 
spaudinet kaip brolei.

“Tikėkite man jog sziadien 
yra linksmiausia diena mano 
gyvenime, jog nuo laiko kada 
pristojau in jusu kuopa, netu
rėjau niekados pasilsio, niekas 
mane nesuramindavo. Dabar, 
turiu vilti Dievuje jog užeis 
geresnes dienos laimes ir links
mybes.

— Dabar klaupkime ir pra- 
szykime palaiminimo nuo Die
vo ant to naujo kelio.

Atsiklaupia visi pasimeldė 
karsztai prie Dievo, gal pirma 
karta savo gyvastyje.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI, ... 50c

SAULE PUBLISHING CO.,



Žinios Vietines!
— Nuo kokio tai laiko mies

te lankėsi kokia tai motete isz! 
'Anglijos kuri nesenei apsivedė 
su kokiu tai kareiviu, Pitsko, 
isz Mahanojaus. Ji lankėsi czio- 
nais per koki tai laika, drauga
vo su žmonimis ir klausinėjo 
apie kare nuo žmonių ir atsi
lankiusiu kareiviu namo ant 
valkaciju, ant galo likos isztyri- 
neta buk ji yra Vokiszka szni- 
pe. Valdžios slapti agentai da- 
žinojo apie ja ir pribuvo ja ar- 
esztavoti bet toji iszvažiavo in 
New Yorka. Detektyvai se’ke 
paskui ja ir pasisekė ja areszta- 
voti New Yorke. Motete turėjo 
kūdiki kuri paliko ant augini
mo, Filadelfijoj, apleisdama ji.

— Seredos vakaru, apie 11:25 
valanda naktije, laike smar
kaus lietaus, du automobilei 
susidūrė 700 bloke ant E. Cen
tre uly., kuriuose likos sužeis
ta szeszios ypatos. Smarkiausia 
likos sužeista Mrs. Berta Van- 
kevicziene, 35 metu, 807 E. Pine 
uly., ir likos nuvežta in Locust 
Mountain ligonbute kuri va
žiavo automobiliuje Ralph Mu- 
mmey, 124 E. Market uly., kuri 
vare kareivis Bronislovas Šil
ko vsiki, kuris trenke in kita au
tomobiliu kuri vare Robertas 
Schock. Bronislovas liko tuom- 
laikiniai apjukintas per žaibu 
ir negalėjo matyt kur važiavo.

—■ Sukatoje pripuola Szv. 
Ignaco, isz Loyola.

— Ateinanti Nedeldieni pra
sideda Rugpiutis-August. Ka- 
talikiszka bažnyczia aukauja 
taji menesi ant garbes Szven- 
cziausio Sakramento.

— Panedelio valkata, Lie
pos 26 d., Sodalietes Szv. Juo
zapo parapijos, surengė puiku 
vakarėli ant garbes Kun. Sta
nislovo Venslausko, kuris buvo 
czionais vikaru ir dvasiszku 
vadu tosios draugystes ir ne
senei liko perkeltas in Szv. An
driejaus Lietuviu parapija, Fi
ladelfijoj, kaipo vikaras. Va
karėlis likos linksmai praleis
tas losziant “Bingo” ir pui
kios dovanos buvo iszdalintos. 
Pana Lilija Nevuliute, pirmi
ninke Sodaliecziu, inteike, nuo 
draugystes, puikia dovanele 
Kunigui Venslauskui ant at
minties jo pasidarbavimo del 
Sodaliecziu. Klebonas P. Czes- 
na pasakė tinkama prakalba 
susirinkusioms po tam taipgi 
trumpai pakalbėjo naujai in- 
szventintas Kun. Bernardas 
Szimkus, kuris dabar randasi 
kaipo vikaras, Szv. Juozapo 
parapijoj, Pottsville je. Užkan
džiai buvo iszdalinti susirinku
siems. Vakarėlis buvo didžiai 
pasekmingas ir visi praleido 
linksmai laika.

SHENANDOAH, PA.
— Leitenante Ona Križa- 

nauskiute yra pirmutine mergi
na isz miesto kuri aplaike taja 
garbe pulke WAC, arba Mote
rių Kariszikam korpuse. Ona in- 
ženge in tarnysta praeita meta. 
Pana Ona yra dukre Tamo- 
sziaus Križanauslko, 435 W. 
Centre uly., ir dabar praleidi- 
neja deszimts dienu urlopo na
mie.

— Pottsvilles sūdąs davė 
pavelinimia Jonui Miliauskui, 
223 W. Coal uly., ir jo paežiai, 
(Viktorijai, ant permainymo ju 
pravardes ant Mooney, nes po 
taja pravarde buvo žinomi per 
.daugeli metu.

“LIETUVIU DIENA”
RUGP.-AUG. 15, 1943 

LAKEWOOD, PA.

Kaip kitais metais taip ir 
szirnet, Lietuviu Diena invyks 
Lakewood, Pa., Sekmadienyj, 
Rugpiuczio-Aug. 15ta d. Lai
kytame susirinkime pas Kun. 
M. Daumanta, sekanezios para
pijos atstovavo, Girardville, 
Shenandoah, Mahanoy City, 
Tamaqua, Minersville, St. Clai
re, Frackville, Maizeville ir 
Coaldale. Sziu minėtu Parapijų 
kunigai iszrinko sekanezia val
dyba kuri surengs Lietuviu! 
Diena sziais metais. Pirm. Kun. j 
Juozas Szukeviczius, Kle'b. isz 
Tamaqua; Vice-Pirm. Kun. A. 
Degutis, Kle'b. isz Maizevilles; 
Sekretorius Kun. P. Laumakis, 
isz St. Clair; Iždininkas Kun. 
K. Rakauskas, vikaras isz Mi- 
nersvilles; Garbes Pirm. Kleb. 
Kun. P. Czesna, isz Mahanoy 
City. Parko paėmimo ir sutvar
kymo komitetas susidaro isz 
Kun. P. Czesnos, Kun. S. Nor- 
buto ir Kun. J. Szukevicziaus. 
Presos komisija sudaro Kun. J. 
Bagdonas, vikaras isz Mahanoy 
City ir Kun. M. Daumantas, 
Kleb. isz Girardvilles, Pa. Pro
gram© Komisija sudaro Kun. J. 
Szukeviczius, Kun. J. Bagdo
nas ir Kun. L. Pecziukeviczius, 
vikaras isz Frackvilles. Atsto
vai kunigai dalyvavusieji Liet. 
Dienos surengimo susirinkime 
nutarė skirti visa pelną szios 
dienos in tris dalis: viena dalis 
bus paskirta Sesutėms Kazi- 
mierietems, antra dalis bus pa
skirta Sesutėms Pranciszkie- 
tems ir treczia dalis bus pa
skirta Sesutėms Jėzaus Nukry
žiuotojo, isz Elmhurst, Pa.

Gautas specialus laiszkas isz 
Vyskupo Hafey isz Scrantono 
Vyskupijos, kuriuomi Vysku
pas praszo Lietuviu Parapijų 
Klebonu ir ju Asistentu para
ginti žmones gausiai aukoti pa
statymui Vienuolyno Sesutėms 
Jėzaus Nukryžiuotojo, Elm- 
hurste, Pa. Vyskupas nurodo 
labai dideli reikalą statyti szi 
nauja vienuolyną. Jis tarp kit
ko sako Sesucziu Elmhurste 
yra suvirszum 70 o naszlaicziu 
ir darbininku yra virsz 40. Se
sutes neturi jokiu patogumu. 
Jos turi gulėti ant grindų. Ka
dangi didelis Naszlaitynas ne
seniai sudege, Sesutes ir nasz- 
laicziai yra labai susispaudė. 
Isz tokio susispaudimo gresia 
pavojus sveikatai Sesucziu ir 
naszlaicziu. Atstovai Kunigai, 
iszgirde toki gražu ir karszta 
praszyma Vyskupo Hafey, 
Scrantono Vyskupijos Ganyto
jo, tuojaus visi prižadėjo paau
koti tam naujam Vienuolynui 
duosnes aukas. Vieni aukojo po 
szimtine, kiti mažiau. Isz viso 
Kunigai suaukojo $600. Tiki
mės kad artimoj ateityj visi 
Kunigai ir ju parapijonai pa
aukos tam brangiam tikslui 
gausias aukas. Visas aukas ga
lima siunsti Gcrb. Motinai Bo
naventūrai, St. Mary’s Villa, 
Elmhurst, Pa.

Lietuviu Dienos Susirinkimo 
nuotaika buvo labai graži. Visi 
Kunigai nutarė visomis jogo
mis remti sziu metu Lietuviu 
Diena. Jau paikas paimta. Ka
dangi Lietuviu Diena szirnet 
pripuola Sekmadienyj, todėl 
Szv. Misziu parke nebus. Žmo
nes kurie vyks in Lietuviu Die
na yra raginami iszklausyti 
Szv. Misziu savo parapijų Baž- 
nycziose. Treczia vai. po pietų 
bus graži ir turininga progra
ma. Kalbos sekantieji garsus 
žmones: Lietuvos Prezidentas
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Sulaužyti Žandai Kareiviu Yra Gerai Pataisomi
Nelaimingas Trikampis'

Durham, N. C.—Nepaprastas

NEPERSKIRIAMI
IR PO SMERT

Szitie paveikslai parodo kaip kariszki daktarai pataiso sulaužytus žandus sužeistu 
kareiviu ant kares lauku. Po sugyjimui nulaužtu žandu matome kaip tokis kareivis iszro- 
do kada apleidžia ligonbute.

Antanas Smetonas ir Pennsyl- 
vanijos Valstybes Senatorius, 
Harold Watkins. Bus dainų ir 
muzikaliniu veikalu. Vakare 
invyks szokiai. Gros garsi or
kestrą.

Visi Lietuviai yra raginami 
vykti in Lietuviu Diena ir pa
remti gražu ir reikalinga tiks
lą—Lietuviu Insteigas-Vienuo- 
lynus. Mes Lietuviai turime 
juos palaikyti; musu prieder
me yra juos remti. Atvykdami 
in Lietuviu Diena mes parem- 
sime savas Lietuviszkas Instei- 
gas. In Lakewood galima bus 
vykti Basais ir Traukiniais. 
Kas gyvas vykime in Lietuviu 
Diena Ru'gpiuczio 15-ta d. At
liksime naudinga darba. Pa
remkime Lietuves Sesutes nes 
jos pasiszventusiai dirba palai
kyti Lietuvybe Amerikoje — 
auklėja musu Jaunimą.
Liet. Dienos Presos Komisijos

Narys, Kun. M. Daumantas v /

Minersville, Pa. f Franas 
Linseviczius, 47 metu, likos ant 
vietos užmusztas laike eksplo
zijos dinamito Buck Run kasy
klose. Nelaimingas žmogus pa
ėjo isz Lietuvos, pribūdamas 
in Amerika apie 31 metus ad- 
gal. Buvo kareiviu Pirmutinė
je Svietineje Karėjo. Paliko ipa- 
czia, sunu, kuris randasi ka
riuomenėje, dvi du'kteres, mo
tina ir dvi seseres.

Baltimore, Md. f Szv. Alfon
so Lietuviu parapijos klebonas 
Kunigas Juozas A. Lietuvni- 
kas mirė Liepos [July] 22-tra 
diena sirgęs ilga laika. Lai
dotuves’atsibuvo Liepos 27 d., 
10:30 valanda ryte.

A. a. Kunigas Juozas A. Lie- 
tuvnikas gimęs Sausio 25 d., 
1865 mete Lietuvoje. Pribuvo 
in Amerika, mokėsi Loyola 
auksžtesneje mokykloje ir Sz. 
Marijos Seminarijoje. Kunigu 
inszventintas Gruodžio (Dec.) 
23 diena 1893 mete.

Velionis visa laika, nuo pat 
iniszventinimo kunigu buvo 
Szv. Alfonso Lietuviu parapi
jos klebonu. Sziais metais, 
Gruodžio 23 diena a. a. Kuni
gas Lietuvnikas butu mine.jes 
50 metu kunigavimo ir klebo
navimo sukakti, bet Dievas ji 
paszauke ankszcziau pas save.

Houston* Texas — Baisi vėtra 
prapute pro szia apylinkia kuri 
padare bledes ant milijono do
leriu užmusze keliolika žmonių 
ir daugeli sužeido. _

užrustino
savo vyra

Nupjovė Sau Liežuvi
Hinton, W. Va. — Pati Ed

mundo Gilham, 30 metu mote- 
re, už ka tai užsirūstino ant sa
vo vyro ir iszkoliojo ir iszvadi
no ji bjauriais žodžiais. Vyras, 
negalėdamas klausyti “bobisz- 
ku poteriu,” trenke durimis ir 
iszejo. Prisiegele persigando ir 
mane kad jos vyras daugiau 
pas ja nesugrysz todėl isz bai
mes nupjovė sau galuka liežu
vio už bausme, kuriuomi savo 
vyra užrustino. Ligonbute j e 
apreikszta kad motere gal mirs. 
Vyras da nesugryžo.

Su Diev, Brangi 
Mamyte!

Mrs. Juzefina MacKay, isz 
Jamaica Plains, Mass., atsi- 
sviekina su savo szesztu sū
num, Robertu, 18 metu am
žiaus, kuris likos patrauktas 
in kariszka tarnysta. Motina 
jau iszleido penkis sūnūs in 
kariuomene.

Ir Vyrai Turi Tiesa 
Skunsti Merginas

------ I
Detroit, Mich. — Sužeista 

szirdis Jokūbo Lawrence likos 
apkainuota ant tukstanezio do
leriu už tai kad patogi naszlele 
Edna Jenkins, nedalaike savo 
duoto žodžio buk pasiliks jo 
pati. Jokūbas tuomi taip nulin
do kad užvede skunda ant 1,000 
doleriu už sužeista szirdi bet, 
sūdąs jam pripažino tiktai 500 
doleriu. Advokatai sako buk 
tai pirmutinis tokis atsitikimas 
czionais idant sūdąs pripažin
tu vyrui pinigiszka atlyginimą 
už nedalaikyma duoto žodžio 
per moteria.

Mergina Paėmė Jo 
Darba

Seržantas John Holler (vir- 
szuje) apgarsino kad pajesz- 
ko darbininkes kad apimtu jo 
darba kad jis galėtu eiti ant 
kares frunto musztis. Ant jo 
apgarsinimo atsiszauke kap- 
ralius pana Elsie Mahles ir 
aplaike jo darba. Seržantas 
jai rodo kur jis ketina ke
liauti musztis. 
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Prancūzu Generolas At lanke Musu Prezidentą

Generolas Henri Giraud, vadas Francuziszkos kariuo-
menes Jlfrikoje, atlankė prezidentą Roosevelta ant posė
džio apie vedima kares, pasikalbėti su kariszkais virszinin- 
kais ir suteikti rodą apie vedima tolimesnes kares priesz ne
vidonus.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
520 W. Centre St., Mahanoy City 
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trikampinis gyvenimas iszejo ’ 
in virszu, ana diena, kada Mi
kolas Berkner atėjo in palici- 
jos stoti melsdamas pagialbos 
dant palicija priverstu motore 
m kuria jis gyveno per dvide
šimts metu o kuri yra motina 
jo keturiu vaiku, idant pasilik
tu ir ant toliaus jo pati. Mo- 
tero prisipažino, buk gyveno 
su vyru ant “vieros,” bet jai 
nubodo tolimesnis gyvenimas 
su juom.

Nesupratimas tarp tos poros 
prasidėjo, kada vyras atėjus 
s'taigai namo, užtiko koki tai 
Mikola Downey gaspadoriau- 
jant jo name kaip pas save. 
Traice likos uždaryta 'kalėjime 
už nemoraliszka gyvenimą.

Pasiliko Valkata
Po Mircziai Vyro

Ir Kūdikio
Toledo, Ohio — Netekus sa

vo mylimo vyro ir kūdikio per 
ju mirti ir kad užmirszt savo 
nuliūdima ir nelaime, Mrs. 
Verna Derecott, 24 metu mote
re apsirinko sau gyvenimą val
katos, kuri vede per keturis 
menesius, atlikdama keliones 
peksezia taipgi važiuodama 
freitais. Ant galo likos aresz- 
tavota per geležinkelio palici
ja nt a, kuris ja surado, miegan- 
ežia tavoriniam vagone ir li
kos uždaryta kalėjime už val- 
katysta.

Vede Jaunavedi Ant 
Lenciūgo

Columbus, Ohio. — Idant ji 
supažinti su “szuniszku gyve
nimu” draugai jaunavedžio 
nuvede ji prie altoriaus ant 
szuniszko lenciūgo. Žinoma, 
jaunavedis pasiprieszino eiti 
prie altoriaus, vedamas ant 
lenciūgo, bet draugai jaunos 
poros buvo tosios nuomones, 
kad “szuo su 'kate privalo pri- 
deraneziai pradėti savo gyve
nimą.”

Po ceremonijai jaunavedis 
Neal Morris likos insiumtas 
in vežimėli sn nuotaka ir apve- 
žineti po miestą.
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Viens Be Kito Negalėjo 
Gyvent

Burlington, Vt.—Vincent ir .] 
Jennie Haverstraw, iszgyvenė 1! 
drauge suvirszum 50 metu? 
Juodu tiesiog viens be kito ne- E 
galėjo gyvent. Paėjo jie isz An- . 
glijos, kur likos suriszti mdz- > 
gu moterystes. Vyras pa'sku- 
tiniu laiku pradėjo sirgti bet y 
vis laikėsi ant kojų, bet netike- ! 
tai jo pati apsirgo ir in dvi die
nas mirė. Tai 'buvo didžiau
sias smūgis senukui, kuris per, 
visas valandas sėdėjo nesiju
dindamas, tik sykis nuo sykio 
sumurmėdavo, kad jo mylima 
drauge jau negyva. Ant galo 
iszejo isz namo ir prapuolė ne- 
žine kur bet vėliaus jo lavona 
surado artimoje upeje.

Matyt, moteres mirtis buvo 
jam per skaudus smūgis ir nu-
tarė drauge su ja keliauti in 
ten, isz kur nielkas nesugryžta.

Surado Puodą Su X 
$10,000 Aukse

Wenatchee, Wash.— Geleži
nis puodas, kuriame radosi 
daugybe Angliszko aukso likos 
surastas ant ukes Angus Mon
tello, netolimoje czionais kėlės 
mylės nuo miesto. Valdžia pa
ėmė pinigus po savo apgloba, 
pakol neatsiras tikras locninin- 
kas. Puode radosi deszimts 
tukstaneziai auksiniu Anglisz- 
ku pinigu. Jeigu po paskirtam 
laikui neatsirastu locnininkas 
tai surastojas aplaikys puse 
tuju pinigu o valdžia paims 
likusius. j

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

:: 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.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju pavei'ksliu, iszaisz- 
kiną visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekll- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.


