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Isz Amerikos Maistas Ir Amunicija Del Allijentu KARE
f

REIKES MILIJONU
MOTERIŲ

<r' r-
l

Prie Visokiu Darbu
Washington, D. C. — Milijo

nas moterių, kurios niekad ne 
dirbo, turės pasirūpinti sau 
darbus kariszkose dirbtuvėse, 
idant prigialbet laimėti szia 
kare. Priek tam jau dirba 17 
milijonai moterių prie visokiu 
kariszku darbu, tukstancziai 
moterių jau dirba ant ukiu o 
200 tukstancziu bus paszauk- 
tos ir turės instoti in moterių 
kariszkas glitas.

Nenorėjo Būti Paczios
Nevalninku, Pamėtė Ja

Brooklyn, N. Y. — Pacziu- 
le Fernando Mondell, perpy-
kus ant savo vyro, apleido ji ir 
nemane su juom ilgiau gyven-Į 
ti, jeigu jis nesutiks ant josi 
iszlygu. Iszlygos buvo tokios; 
jis turėjo pagamint valgi del 
visos szeimynos, nuplauti to 
rielkas, iszsziuruoti grindis ir 
iszskalbti drapanas o Nedelio- 
mis gali pasilsėt bet tik per ke- 
tures valandas. Bernardas ant 
tokiu iszlygu suvisai nesutiko 
bet neturėdamas kitokio iszeji- 
mo, turėjo ant j u sutikt idant 
pacziule pasiliktu namie. Bet 
po dvieju sanvaicziu tokios ne- 
valninkystes, šukele revoliuci
ja ir nuėjo in suda jeszkoti su
raminimo ir laisves bet sudžia 
paliepė jam atvesti savo pri- 
siegele ant pamokslo. Kada 
Fernandas nuėjo namo parves
ti moteria, rado ja dingusia. 
Kaimynai pranesze jam kad 
kokis tai vyrukas atvažiavo su 
automobilium ir pasiėmė su sa
vim motere isz ko nudžiugo vy
ras ir dabar gyvena malszei ne
tekės kaltūno.

Tėvas Nutrucino Savo 
Kūdiki Isz Vargo

Landsdale, III. — Ralph 
Cropper ir jo motere likos už
daryti kalėjime už nužudymą 
savo penkių menesiu amžiaus 
dukreles.

Tėvas prisipažino prie žu- 
dinstos bet iszsikalbinejo taip: 
“Negalėjau surasti darbo per 
ilga laika todėl uždaviau kūdi
kiui truciznos. Pribuvome in 
czionais isz Chicagos. Asz tu
rėjau kūdiki ant ranku kuris 
pradėjo mums būti didele sun
kenybe ir nutariau ji nužudint 
nes pats neturėjau ka valgyt ir 
rūpintis mažiuleliu nes ji buvo 
man ant kelio jeszkoti darbo. 
Mano pati tam pasiprieszino 
bet ja apmalszinau; nuėjau in 
užmiesti, uždaviau jai truciz
nos ir palikau gulinczia kur ja 
vėliaus surado vaikai ir pra
nesze apie tai palicijai.”

Motina panasziai kalbėjo pa
licijai užmetinedama vyrui 
kad jis neklause jos meldimu 
ir nužudė kūdiki.

Szias maistas ir amunicija yra del musu kareiviu kurie 
bus naudojami priesz Japonus kuriuos mano iszguiti isz už
imtu vietų.

SUKAPOJO
DU VAIKUS

Ir Nužudė Motere

Mounterville, N. Y. — Ro
bert Sterner, 40 metu, sukapo
jo savo du vaikus, 6 ir 8 metu 
amžiaus, po tam mirtinai su
žeidė motere perskeldamas jai 
pakauszi, padege narna ir ant 
galo pats sau perpjovė gerkle 
su britva. Motere kovoja su 
mirczia ligonbuteje ir badai 
turės mirti nes daktarai netu
ri vilties iszgialbejimo jai gy
vasties.

Turėsime Užtektinai
Sviesto

Philadelphia, Pa. — W. B. 
Woodwort, administratorius 
maisto, ant szios apylinkes, ap- 
reiszke buk szi menesi galėsi
me aplaikyti daugiau sviesto 
ne kaip praeituose menesiuose 
nes jo daugiau randasi maga
zinuose ir ne tiek siuncziama 
in Europa. Bet sviesto negali
ma daugiau pirkinet kaip tik 
po czverti svaro ant syk.

Negalėjo Gyventi Su 
Tokia Mylima Pacziule

Harrisburg, Pa. — Jonas 
Wendell užvede teismą ant 
persiskyrimo nuo savo paczios 
su kuria ilgiaus negali gyventi 
isz sekancziu priežascziu: Pa
cziule atsisakė keltis isz ryto 
pagaminti jam pusryežius nes 
trankydavosi naktimis po viso- 
kes vietas automobiliuose su 
sportais, nesakydama vyrui 
kur buvo, kelis kartus uždavė 
jam per veidą su czeveryku pa
vadindama ji kad jis smirda ir 
kitaip ji paniekindavo nuo ko 
apsirgo nerviszka liga, nega
lėjo dirbti ir jam bosas sumaži
no mokesti ant deszimts dole
riu ant menesio. — Jis aplaike 
persiskyrimą.

MOTERĖLES 
KALTOS

Kad Prisikalbina Vyrus
Norristown, Md. — Ant lai

kytu vakaruszku czionais, Szi- 
mas Berkner patemino kad vie
nas isz vyru kibo už daug prie 
jo pacziules o pacziule meilei 
in ji szypsojosi ir rodę jam sa
vo puikius dantukus. Žodis po 
žodžiui, atėjo prie barnio ir 
musztynes. Ant giliuko pribu
vo palicija ir užbėgo tolimes
niam praliejimui kraujo. — Ta
me yra daugiausia kaltos mote ■ 
res kurios naktimi trankosi 
ant szokiu su visokiais sporte- 
leis. Geri vyrai nepavelins mo
terėlėms ant to ir daugiau pri
žiūri savo pacziules.

Supancziotas Ir Priver
stas Prie Apsipa- 

cziavimo
Newark, N. J. — Mikui Szup- 

skiui atsinorejo vesti Magdale
na Niedzinskiene ir ketino isz- 
dumti jeszkoti laisves kitur bet 
nuotaka, iszgirdus apie jo už
manymą, paszauke in pagialba 
kelis ginkluotus “aniolus sar
gus” ir svodbinis pulkas nusi
davė in bažnyczia susiriszt 
mazgu moterystes. Kada jau 
radosi prie bažnyczios duru, 
Mikas pasakė vienam isz pali- 
cijantu kad užmirszo nupirkt 
žiedus. Palicijantas ėjo drauge 
su juo pas auksoriu bet kada 
daejo prie kampo ulyczaites, 
Mikas suemes skvernus, dūme 
kaip zuikis bet ir palicij antas 
buvo smarkus bėgikas, pagavo 
Miką ir supaneziojas jo rankas 
atvede vela in bažnyczia kur 
kunigas suriszo porele. In dvi 
dienas vėliaus Mikas dingo isz 
po pastoges naszleles kuri szia- 
dien apverkineja Miką ir 500 
doleriu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Badai Kare Pasibaigs
In Du Metus

Washington, D.C. — “Jeigu 
Rusija pralaimėtu szia kare, 
tai kare trauktųsi per neapru- 
bežiuota laika” — kalbėjo Ha
rry Hopkins, patarėjas del pre
zidento Roosevelto ana diena, 
ant rodininku susirinkimo. Bet 
sziadien Vokietija yra kaip su
pliekta kaipo ir Japonija ir ga
lime tikėtis kad už keliu mene
siu kare gali staigai pasibaig
ti o ilgiaus nesitrauks kaip du 
metus, pakol Vokietija bus vi- 
siszkai supliekta.

103,932 Amerikonai
Žuvo Kareje

Washington, D. C. — Lyg 
sziai dienai 103,932 Ameriko- 
niszku kareiviai ir laivoriai žu
vo visokiuose musziuose, arba 
tapo sužeisti ar paimti in ne
laisve. Taip apskaitė karisz
kas departamentas lyg sziai 
dienai.

Belgai Iszgialbejo 
Žydus

London — Belgiszki patrio
tai ana diena užklupo ant trū
kio kuris gabeno 1,500 Žydu in 
Lenkija per Vokieczius arti
moje stoties Malinąs, kuriuos 
iszgialbejo po trumpam mu- 
sziui su sargais. Vokiecziai 
pradėjo szaudyt in beganezius 
Žydus bet keli szimtai giliuk- 
ningai gavosi ant liuosybes.

— Ant viso svieto sziadien 
randasi du milijonai automobi
liu daugiau ne kaip praeita 
1942 meta.

Allijentai Paėmė Du Pristovi
mus Miestus; Italija Mano 
Pasiduoti; Berlinas Baisiai 
Bombarduotas; Rusai Paėmė 
400 Miestu; Lenkai Degina 

Vokiecziu Tvartus
Paskandyta 240 Laivu

London — Pagal apskaityma 
tautiszko b juro tai in laika vie
no menesio Allijentai paskan
dino 240 Vokiszku laivu. Su 
tais laivais žuvo apie 3,000 Vo
kiszku kareiviu ir daug karisz- 
ko materijolo.

Lenkai Prigialbsti 
Rusams

Moskva — Dvi divizijos Len- 
kiszku kareiviu iszkeliavo ant 
Rusiszko frunto prigialbet Ru
sams kovoti priesz Vokieczius. 
Tosios divizijos lavinosi prie 
Oka upes per kelis menesius. 
Yra tai pirmutinis žingsnis 
Lenku iszgialbet savo tėvynė 
isz Vokiszku nagu.

London — Artimoje Naujos 
Gvinos Amerikonai paskandi
no tris Japoniszkus laivus su 
daug kareiviu, taipgi nuszove 
dvylika Japoniszku eroplanu.

Iszgialbeti Laivoriai Isz Paskandyto Laivo

Amerikoniszkas laivas “Helena” kuris paskandino tris 
Japoniszkus laivus ant galo pats buvo pataikintas per Ja- 
poniszka torpeda ir nuskendo prie Kula inlunkes bet visi 
laivoriai likos iszgialbeti. Kapitonas skaito ar visi laivoriai 
iszsigialbejo.

LONDON — Allijentai paėmė du svar
bius pristovinius miestus Italijoj isz kuriu ka
reiviai buvo pabegia, geležinkeliai likos suar
dyti per ka Vokiecziai negali bėgti in sauges
nes vietas. Miestai kaip Reggio, Calabra ir Scil- 
la gavosi in rankas Allijentu. Taipgi likos bom
barduota Brenner susmauga per ka Vokiecziai 
negali iszbegti isz Italijos. Daug Italu pasidavė 
su tankoms, amunicija, keli tukstancziai likos 
paimti in nelaisve. Italai po visa sklypą szaukia: 
“Mes nerime pakajaus, nenorime daugiau pra
liejimo kraujo.” Prezidentas Rooseveltas lau
kia kožna valanda pasidavimo Italijos.

Amerikoniszki eroplanai bombardavo ke
liolika Francuziszku miestu sunaikindami juos 
baisei. (

Rusai prisiartino prie Stalingrado paimda
mi kelionėje daugiau kaip 400 visokiu miestu 
ir kaimeliu ir sziadien randasi ant keturiu svar-
biu fruntu.

Amerikonai su Anglikais vela bombarda
vo Berlina isz keliu pusiu numesdami tukstan- 
czius tonu bombų kurios uždege keliolika daliu 
miesto sunaikindamos žymias vietas ir užmu- 
sze daugeli žmonių.

Daugelis laivu su Kanadiszkais kareiviais 
ir visokiais ginklais atplaukė in Anglija. Tieji 
kareiviai susivienys su kitais ir padarys dideli 
užklupima ant Vokietijos trumpam laike.

Bernas, Szveicarija — Vokie
cziai bombardavo Benediktie- 
cziu kliosztori užmuszdami 23 
vienuoles ir daug sužeista.

Fort Worth, Tex. — Du ka- 
riszki eroplanai susidūrė laike 
lekiojimo isz kuriu vienas užsi
degė o kitas nukrito žemyn. 
Dvylika lekioto j u užmuszta.

London — Simeonas, 6 metu 
sūnelis mirusio karaliaus Bo
riso, likos apszauktas karalium 
Bulgarijos.

Lenkai Degina Vokie
cziu Triobas Ir Tvartus

London, O. N. A. — Lenkai 
pradėjo deginti Vokiecziu trio
bas ir tvartus kaipo atkerszi- 
nima už ju prispauda. Daugelis 
moterių buna aresztavotos ir 
siuneziamos in Vokietija prie 
visokiu darbu. Vienam mieste
lyje visi gyventojai buvo pri
versti stoti ant teismo tūlo pie- 
menelio kuris padege Vokie- 
czio tvarta.
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'niszkas biznierius apsigarsina'mirszta ir neprivalo kad dau-| 
laikraszcziuose, tanikiai per
maino apgarsinimus, už tai vi-

|giau ne’kaltint vargingu vyru1 
už ju nusidėjimus ir atsimint! 

sus prie saves pritraukia; Lie- kad vargiu ‘ 1
įtuyiszki biznierei nesigarsina negali 
'ir tiktai laukia Dieviszko susi- 
mylejimo o jeigu katras ir duo
da kelis colius apgarsinimo in 
Lietuviszka laikraszti tai ma
no kad tuomi daro didele gera- 
dejyste del leidėjo. Tolinus: 

i Ameriikoniszkas biznierius da- 1 'bina savo Įaugus tankei o Lie
tuviu sztorai apaugia dulkė
mis. Kas sziadien apsigarsina 
laikraszcziuose ir 'kas nemoka I 

'žmonių pas save pat-raulkiuet ir 
pigiai tavora pardavinet tai 
ilgai negali varyti bizni.

Paimkime pavyzdin visztele. 
Ar-gi ji negarsina savo tavora i 
Kada padeda kiauszini, prade
da kudakyt idant visi žmones 

Amerikos gyventojams Haos žinotu kad ji padėjo savo tavo- 
kasztuoja kas meta 3,745,925,-’ 
000 dolerius per meta, pagal j .
apskaityma daktaro Elmer j Atėjo tūla saliuninke eiti in 
Folks. Apskaitė jis buk žmo- iszpažinti kur klausykloje se
nes per 'ligas iszduoda kas me- dėjo da neinszventintas in ku
tą ant daktaru 120 milijonu nigus klierikas Menkutis. Isz- 
doleriu; dispensarijoms 2,345,- pasakojo moterele savo nusi- 
700 doleriu; ligonbutems 407,-1dėjimus ir melde iszriszimo bet 
835,050 doleriu; prižiūrėtojoms klierikas jai atsake: “iszriszi- 
ligoniu 150,000,000 doleriu, už mo negaliu tau duoti nes da ne- 
gyduoles 800 milijonu doleriu; 
uždegimui visokioms ligoms 
iszduoda apie 3 bilijonus dole
riu. Priek to daktaras priskai
to kad žmones, numiria nuo li
gų, iszleidžia kas meta 14 bili
jonu doleriu.

Tris szimtai metu adlgal Olan- ‘ 
derei nupirko Manhattan sala 
anfc kurios sziadien stovi mies
tas New Yorkas, nuo Indijonu 
už 24 dolerius, užmokėdami ne 
pinigais tiktai tabaku, žibu- 
cziais, karolėliais ir kitokiu ta-, 
voru. Sziadien tasai szmotelis 
žemes yra vertas asztuoniu bi
lijonu doleriu už 14,209 akerius 
žemes. i

i z

Nesenei iketurkampine pėda 
žemes New Yorke likos par
duota už 800 doleriu o tris 
szimtai metu adgal nupirko ja' 
už 17-ta dali vieno cento.

mot e res’ 
iszgialbet nuo 'bausmes . , I

jeigu jos neszio ilgus plaukus, 
nors daug geriau pritinka mo- 
terei ilgi plaukai ne kaip trum
pi- !

vvrus

Motina Gulėjo Viszti-, 
nyczioj; Neprieme Ja • 

In Stuba

Geriausia gyduole del laimes 
žmogui yra: truputi dorybes, 
truputi tiikybes, truputi meiles 
ir truputi pinigu; tai yra ge
riausia gyduole del gavimo lai
mes ant svieto.

Paskutiniam bombardavime 
Berlin©, likos sunaikinti gele- 
žinkelei, fabrikai ir gyvenimo 
vietos, buvo tai baisus reginys 
su daugeliu lavonu gulincziu 
ant ulycziu sudraskyti ant 
szmotu, krutėjimas mieste vi- 
siszlkai paliovė, 'žmonių nesi
randa kad surinkti užmusztuo- 
sius nuo ulycziu. Daugelis isz 
miesto gyventoju pamiszo isz 
baimes ir atėmė sau gyvastis. 
Ligohbutes yra pripildytos su
žeistais kad nėra jau kur juos 
padėti.

esmiu kunigu.”
Užpykus motere atsiliepe: 

“Jeigu ne esmi kunigu tai kaip 
drysai klausyt mano iszpažin- 
ties? Eisiu pas vyskupą ir liep
siu tave nubaust.”

Klierikas Menkutis malszei 
atsiliepe: “O asz eisiu pas ta
vo vyra ir apsakysiu visus ta
vo nusidėjimus nes slaptybes 
neprivalau užlaikyti kadangi 
da ne esu inszventintas.”

Saliuninke inspausdama kė
lės bumaszkas in delną klieri
kui kalba: “Geriau padarysim 
abudu jeigu apie mano iszpa- 
žinti užtylesim.”

Italija taipgi baisei nukente 
u’ž savo užsisipyrima nepasi
duoti Allijentams. Miestai su
griauti ir sudeginti. Rymo 
.mieste randasi labai trumpa 
vandens už kuri gyventojai tu
ri mokėti po 25 centus už kvor
ta, maisto taipgi yra didele 
stoka, žmones nekurtose vieto
se pradėjo valgyt kates ir szu- 
nis nes kitokio maisto neturi.

Aplaikeme laiszka nuo tūlo 
žmogaus isz Lietuviszkos pa
rapijos, Pennsylvanijoj, kuria
me meldžia mus idant at'kreip- 
tumem atyda kunigėliu buk ne
kuriose parapijose vienuoles- 
mokytojos yra pripratę bausti 
ir gazdinti vaikus su pekla ir 
jos bausmėmis: velniais, sma
kais, smala, siera ir 1.1.

Tojo žmogelio vaikai, eidami 
in parapijine mokykla kurioje 
mokina vienuoles, tankei pa- 
szoka isz miego sapnuodami 
apie velnius kurie juos ketina 
pagriebt, apie smala kuria po 
smert turės gerti- ir t.t. o tai už 
tai, kad papilde “smertelna 
griėka” jeigu nežinant motinai 
paimdavo “keiksa” arba duo
nos...

Tokis gazdinimas vaiku yra 
nepritinkamas ir kenkia svei
katai ir protui o kunigai pri
valo ant to atkreipti savo aty
da.

Fabrikantai drukoriszkos 
popieros pranesza jog popiera 
pakilo ant 4 doleriu ant tono. 
Yra tai antras pakėlimas pre
kes ant popieros in laika dvie
ju metu. Priežastis tame yra 
kad trumpa darbininku ir me
džiu isz kuriu popiera yra dir
bama. Isz tos priežasties leidė
jai laikraszcziu ketina pakel
ti savo, prenumeratas. Daugelis 
mažesniu laikraszcziu jau su
stojo ėja isz priežasties pabran
gimo drukoriszko materijoj©.

Musu biznieriai negreitai su
silygins su Amerikoniszkais 
biznieriais nes Amerikoniszkas 
biznierius pigiau gali paleisti 
tavora nes parduoda tiktai už 
pinigus o musu Lietuvy s džiau
gėsi isz kostumeriu ant “kny- 
gucziu. ” Priek tam Ameriko-

Daktaras Adolfas H. Wonso- 
ket, isz Koloradas, apraszineja! 
mėnesiniam žurnale “Thel 
Truth” straipsneli kuriame 
paniekina trumpus moterisz- 
kus plaukus. Pavadino jis te- 
byria moterių mada “didžiau
siu nusidėjimu moterių nuo 
kada pra-bobute Jeva suvalgė 
uždrausta obuoli nuo “uždrau
sto medžio.”

Jeigu tai teisybe ka Dr. Kun. 
Wonsoket raszo, tai vyrai yra,! 
dideleje nerimastyje. Juk už 
pirmutini ' prašilk ai tirna musu 
pirmutiniu tėvu Rojuje, mt/ 
kencziame lyg sziolei.

Kokia bausme nupuls ant 
mus uiž antra moteriszka prasi
kaltimą, kad jos 'kerpa sau 
plaukus ?

Moteriszka veisle tegul neuž-

Philadelphia, Pa, — Kokis | 
tai Slovakas, Berėk Rokoff,: 
turi savo locna narna ant YVestJ 

1 Side su asztuoniais kambariais, 
i bet neturi vietos del savo mo
tinos. Motina pasiskundė val
džiai o sud'žia paliepė idant jis 
motina įprigulincziai užlaikytu,1 
duotu jai maista ir prieglaudai 
arba bus uždarytas kalėjime.

Toji szeimyna gyvena czio- 
nais daugeli metu o keturi su-! 
nūs yra gana turtingi. Motina 
turi 8G metus, gyveno koki tai 
laika pas duktere, bet nuo ka- 

1 da jos vyras mirė, apleido ji 
taja. apylinkia, o motina priė
mė kitas įsunus, bet ne in savo 
narna tik davė senukei prie
glauda visztinyczioje

Nekurie žmones yra dideli 
kvailiai,

Isztikruju tikri pusgalviai, 
Viena gyvanaszle ir nalkti- 

■gonikas,
Badai porele ne kas.

Mat turėjo abudu susiporuot,
Ba užgims rytoj ar po ryt,

O kas juos suporavo; o-gi du 
drimbai,

Pragert-smegeniai!
Pasteliavo pora buteliu 

guzutes, 
Ir buizos kėlės dėžutės,
Vienas isz tu drimbas,
Buvo neva kunigas,

O antras,
J o pagi a 1 Liniukas.

“Kunigas” abrusa ant kaklo 
užsidėjo,

Ant stalo atsistojo,
Pamokslą koki ten kalbėjo, 

Pliovojo 'kaip tik ingalejo.
Mat kad ir szuniszikai,

Tai del pusgalviu vis gerai, 
Ant galo su abrusu rankas 

suriszo,
Žiedus ant pirsztu užkiszo.

* *
Ohicage ant tūlo stryto,

Artistais apgyvento,
Ten visokiu funiu padaro,

Ir būna juoku be galo.
j Mergina sriutu kokiu padar

Na ir vaikinui padavė,
Kai tasai iszgere,

Už krutinės nusitvėrė,
In sienas kabinosi,

Ir ipats save draskėsi.
Kada iszeina vyras in dauba,

Tuoj džiaugiasi boba,
Duris užsidaro, 
Girtavima varo.

Vaikelius savo lauk iszvaro, 
Viena karta vyras isz darbo 

parėjo,
In stuba ineiti negalėjo, 

Valanda už duriu stovėti 
turėjo,

Sziaip taip pas boba insigavo.
Ir labai negražei rado,

Isz to susiruipcziavo,
Riksmas, kliksmas pasidarė,

Na ir ant galo iszvare,
Kas ten buvo nesakysiu, 

Del saves pasiliksiu.
Vai tos kendes ir guzute,
Tai geriauses prietelutis,

Kada tas girtavimas nustos,
Bobeles bus kitokios,

Bet kolei girtuokliaus, 
Tai vyrai su bobos rodos 

negaus, 
apgaudinės, 
proga gaus. 
* *

/Gėriau kad mergicos tylėtu, 
Vaikinus pas vaitus ne- 

skunstu,
Ka gaus ant galo, 

Tik sarmata pasidaro;
Vaikinui ne daug kasztavo,^.-orderio. Acziu visiems.
Tik deszimts doleruku už-^ j 

mokėti gavo.

Vis juos
Kada tik

*

e

Vienas Žydas, per ilgus me
tus kupcziavo ir isz paczedumo 
surinko nemaža turteli ir ant1 
senatvės ’ trosžko pasilsėt. Ro
dėsi jam, jog geriausia bus 
kaip iszsirengs su savo szeimy
na in kelione atlankyti truputi 
svietą. Kaip mislijo taip ir pa
dare.

Važinėdami po daugeli že- * 
miu, užvažiavo in Azija, susi
laikė prie ežero Galilėjos ir už
simanė persikelt. Sėdo tada ant 
dideles valties su savo szeimy- 
nele ir pradėjo plaukt. Žydas 
stovėjo szale perkeli ko ir aky
vai prisižiūrinėjo ant vilui u, 
ant galo užklausė:

— Ar tai yra tasai ežeras per 
kuri tankei Jėzus persikeline- 
jo ? 1

— Taip, — atsake pervažny- 
kas.

— Nu! nu! Aj! aj! — niur
nėjo in save Žydas.

Po keliu minutu vela ta pati 
klausė o perkelikas ta pati at
sake.

Kol priplaukė kraszta, Žy
das po kelis kartus ta pati į , ,’ klausinėjo:

— Nu, tai per tam vandeni 
Jėzus po kelis kartus per,plau
kinėj©.

— Na taip, tai yra marios 
arba ežeras per kuri Jėzus tan
kiai perplau'kinejo.

Stojo prie kraszto. Žydas isz- 
lipo su szeimyna ir klausė per- 
keliko kiek už perkelima reikia 
užmokėt ?

— Dvideszimts doleriu, —■ 
atsake tasai.

— A j vaj! A j va j! Tai ne dy-

NE DYVAI

V, S, Treasury Department*

Dede Samas Sako: Amerika Turi Būtie Drūta!

Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkte Su

Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt!!!

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 .J'

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirink ite isz sekanczio katalogo už 51 vertes knygų, prisiuskite tik 

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

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui-, v argutis ir Skuputis. 60 pus...15c 
kus apraszymas, didele knyga, < 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c rius isz valenczijos; Kožnas daigtas

No. 104 Trys istorijos, apie Ne- turi ,savo vietaJ Ka Pasake ka tras 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- pacziuo’as. 76 puslapiu..................20c
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c J No- 133 Dvi istorijos apie Neužmo-

No. 106 Penkios istorijos, apie į karna? žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, I 62 puslapiu .......... .’'''^PC.
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, i , ^o. 134 Dvi istorijos apie Baisi 

20c Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu.•. .. . 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa-
404 Į No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
50-; ■ mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c " "
krį. j No. 129 Keturios istorijos apie

Debeselis. 77 puslapiu
No. 107 Keturios istorijos apie 

Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupcziu kuris norėjo pigiausi
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; <________ _
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ........................................... 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c ,

No. 113 Penkios istorijos apie 
vai, jeilgu Jėzus vis ant jam Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 

i t ... v nais; Kas man nakci acitiko (dzūkoplauke su savo valezia ir znio-1 pasaka). užlj<skcis i9z senoves 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 
Garžia 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 aph 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis

nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 

35c į Ketvirtas prisakymas Dievo; Kėliau- j žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
isz I tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu-! nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 

isz. I nūs prigauna. 58 puslapiu............15c j Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
No. 132 Trys istorijos apie Anglo- Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 

pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c 
No. 161 Keturios istorijos apie Ant 

prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 

ponai. 105 puslapiu.25e
No. 162 Trys istorijos apie Baisi 

naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .....................................10c

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

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie x 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 

! Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta- 
15c j msybe in szviesa; Pasitaisias prasi

žengėlis; Duktė malkakerczio. 122 
puslapiu .....................................25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paežiai 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla- 

Vaikinas ir' ptybe gymimo mumisie Dievo musu, 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jaunii 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu............. 25c

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

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

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

kejimas kunigo. 4-?*pus..................15c
No. 140 Keturios istorijos apie 

Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakoj imi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 

Girtuoklis!64 Puslapiai .......................................20c
No. 141 Keturios istorijos apie 

Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu......................................... 15c

No. 142 Trj’s istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

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

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
j Paskutine vale motinos; Pakutninkas;' 
' Ar paszaukt tęva zokoninka Berną- I 

j:  i ..... 1dina. 61 puslapiu
No. 145 Trys istorijos apie Velni- 

szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
malvninkas 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, 
Stebuklas. 74 puslapiu................. 20c j

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A’/t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ....................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szmlpikas; 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- 
................................... 15c įj. broliai; Majoro duktė. 62 

Penkios istorijos apie puslapiu ............................  15c
No. 155 Puiki istorijos apie Sza 

136 pus....25c
No. 158 Keturios istorijos apie Ka- 

‘e; Pabe- 
, ....................................15cjgele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.

I No. 127 Trys istorijos apie Dūk-j 60 oustaniu .....................................15c
į SKAITYKIT “SAULE“ PLATINKI! te pustyniu; Peleniute; Du brolei | No. 160 Keturiolika istorijų apie

nes perkeli nėjo ir jeigu kožna 
karta ome po 20 doleriu. Agan- 
ce giszeft!

Musu Skaitytojams!
Siuncziant. pinigus per ban

kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridėkite deszimts centu! 
prie paskirtos sumos nes musui 

. bankos reikalauja deszimts 
I centu už iszmokejima cze'kiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums, grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene-

į dėkingi UŽ tai ir neužmirszikite lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 
! ateityje, kada sinusite czėkius. s°nus- i5 puslapiu .......................15c
I n ' "i • • ii No. 124 Dvi istorijos apie Dvari-arta ekspresinius money orde- ne Pana ir Aple Balsi ist(),.iia 6, 
rius, pridėti deszimtuka. Bet puslapiu .. 
jeigu siunsite money orderius’ No- 126

i , . , , . Doras gyvenimas; Praversta links-
iper paczta,. tada pacztas neima mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys kinas nedora žtfda.
i ekstra UŽ iszmokejima money užeiktos karaliaus dukters; Jonukas (

kuris buvo protingesnis už savo poną j pitonas Stormfield danguje;
61 puslapiu .................................... lbcjgele; Kas-gi isztyre; Prigautas

Keletą Juoku ir Paveikslo., 
................................................15«
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72 Dienas Ant Mariu

Kaip Likimas Zaidžiai

nors ir

Vaineikiene bego namo pus
tekine. Ji nesuprato, koks ežia 
gali būti jos Vice didvyris, ar-

aiszkiai suprato, 'kad jos Vice 
geras vaikas ir kad klebonui 
jis labai patinka. Parbėgusi 
apsakė ir tėvui:

— Sako, didvyris... Sako, bu-j 
ves 'kare... Klebonas džiaugia
si... Ir man in 'kakta pabuezia- 
vo, kokia tu garbinga motina, 
kad užauginai toki sunu, kuris 
savo noru eina del Lietuvos in

yAINEIKIU trobele — ti
žiausiame užkampyj. Isz

vienos puses Germonto ežeras, 
o isz kitos — tankus Lieplau
kės miszkai. Retai kada ir 
svecziai Vaineikius aplanky
davo.

—■ Czia ne Vokiecziai neužei
davo... — lyg pasigardžiuoda
mas burbtelėdavo senis Vainei
kis ir su pasitenkini m u nusi- 
szypsodavo: matėsi, kad jam 
trobele ir sava žemele už viską 
brangesne.

Senis Vaineikis jau visai se
nis. Jau ir kupra pradeda atsi
rasti ir plaukai jau žilsta ir pa- 
kauszyj jau menuo patekėjo: 
Smilgio vaikai seniai Vaineiki 
in plika-kakczius skaito! Pats 
jisai da nesijautė esąs senis ir 
koks ten plika-kaktis: Dievo 
dovanos tutejo, valį 
miegojo, kiek norėjo
dirbo, kaip vien reikiant.

O Vaineikis moka tokia gera 
smala iszdegti, kokios ne vie
nas leplaukiszkis smaldega ne- 
iszdegs! Niekas neturi tokiu 
riebiu dervų, niekas nemoka 
taip gerai smalduobes insitai- 
syti, niekas nemoka geriau už 
ji ir pasididžiuoti! Antra ver
tus, ar kas turi už ji 'geresne 
aki?! Jis lydeka Germonte, 
kaip nieką nuralka! Na, ir nie-'g!li ne ju,okais 
kas taip negarsėjo savo žuviai 
mi, kaip Vaineikis. Krepsziais' 
velka in turgu!

Sziaiip Vaineikis buvo visa
dos linksmas ir sznekus. Žino
ma, jis butu da linksmesnisJ 
jeigu jo szirdies neslėgtu dvi 
bėdos: pati visai baigiasi, kos
ti ir kosti, kaip voveris, rodos 
ja kas smaugte smaugia ir sū
nūs iszejo in tuos kareivius. 
Vaineikis norėtu, kad pati bu
tu sveika ir 'kad sūnūs veja ne
gaudytu, o butu namie ir pa
dėtu jam smala degti ir lyde
kas isz Germonto traukti. Ta
cziau tie Vaineikio norai neisz- 
sįpilde: pati vis labiau sirgo o 
sūnūs emes iszejo del Lietuvos 
kariauti. Nors Vaineikiai ji vi
saip atkalbinėjo, bet jis ju kal
bu neklause.

— A, ir mes ne szunes! Rei
kia ir mums kareiviu! Del ko 
Maskoliai ir Vokiecziai turi 
ju ? Del ko mes negalim turėti ?!

Jo galvoj kilo gražiausiu 
vaizdu! Jis mate, kaip sztai to
mis ipaeziomis giriomis jodinė
ja narsus Lietuvos kareiviai, 
asztrius kardus prie szali es 
prisisagste, szarvus užsivilko 
ir žirgu puikiuju suvaldyti ne
gali: žvengia! Sidabrine pasa
ga žemelia kasa ir nerimsta! O 
Skareliai dainuoja: gražiai, gra
žiai — Lietuviszkai! Ju dainai 
atsiliepia žalia girele o aidas 
skamba, lekia toli, toli...

Vaineikiai nežinojo, kas ju 
sunaus szirdyje gludi: jiems 
rodėsi, kad ji kas tai įpriikaTbi- 
no eiti in tuos beso kareivius.

Na, ir ėjo ir iszejo. O kaip 
iszejo, tai jau negryžo! Kas pa
sakys, ar gyvas jis dar, ar jau 
szalta žemele akis užklojo...

Tiesa, karta parleido gro- 
mata, pats klebonas Vaineikiui 
perskaitė ir pasakė, kad tokiu, 
kaip jis, jau Lietuva daug turi, 
kad jau buvę labai smarkiu 
musziū su Bolszevikais, su 
Lenkais ir kokiais tai Vokie- 
cziais... Klebonas Vaineikiene 
laibai pagyre ir džiaugėsi kad 
jo parapijoj tokiu didvyriu bu
vę.

Tevai žiurėjo in vienas kita 
ir džiaugėsi. Jie žinojo, kad ju 
vaikas, eidamas in kara jiems 
gėdos neipadare.

— Tik, kad galva kas nenu
suktu...

— Dievas apsaugos... — Mo
tina savo sunu seniai atnasza- 
vo Dievui nes ji tikėjo, kad be 
Jo pagialbos žmogus toli nueiti 
gali, bet sugryžti nebegali o ji 
norėjo kad Vice sugryžtu toks, 
koks iszejo. Del to ir meldėsi.

Vakare Vaineikiene pasijau
tė serganti. Atsigulė. Tėvas isz- 
vire metyliu bet ne jos nieko 
nepadėjo. Moterele silpo ir vai
to jo.

— Asz eisiu ir pakviesiu 
Smilgiene -nes tu, motin, susir-

savo 
atsi- 
nors

— Ne, nei: kur ji dės 
vaikus, juk toki speigas, 
vesti negali... Gal kaip 
pereis... Gal ka kita...

— Kad visi kaimynai labai 
toli! Kas norės naktį eiti.

— Gal kunigas...
Ji norėjo pasakyti, kad gal 

kunigas ir nakti neatsisakytu 
jos aplankyti, nes ji norėjo pas
kutini karta su juo atsisveikin
ti priesz ilgąją ir slaptinga ja 
kelione...

Tėvo veidas nubalo... Jis su
prato, 'ka jauezia jo gyvenimo 
drauge. Suprato, kad jos valan
dos jau suskaitytos. Tėvo szir- 
di surėmė didis sopulys. Jis at-

Bombardavo Ju Narna

Kada eroplanai leke per 
Tarnov, Nebraska, netyežio
mis numėtė bomba ant namo 
Juozo Ciecior, suardydami 
gana smarkiai ir vos neuž- 
musze du mieganezius vai
kus. Cieciorai peržiūrinėja 
padaryta blede per bomba.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Ant kaireses matome se -žanta William I. Coffeen, isz Chicagos, kuris buvo privers
tas apleisti savo eroplana ant Solomono Salų ir ten pergyveno net 72 dienas kada ant ga
lo likos surastas per savo dra igus. Kiti du vyrukai įiaeme in nelaisve 1,027 Italiszkus ka
reivius su pagialba mažo laivelio ir devynių tanku ir daug amunicijos.

sisedo prie žmonos lovos, pa
ėmė jos szalta ranka, žiurėjo 
jai in akis ir kažlka maustė... 
Per jo skruostus te'kejo dvi 
skaisezios aszaru sroveles...

Jis atsiminė jaunyste. Atsi
minė visa savo gyvenimą, ku
ris prabėgo czia ant Germonto 
kranto, kaip koks sapnas isz- 
sapnuotaš... Giria, medeliai, 
žoles, samanos, kelmai, pauksz- 
cziai, žvėreliai, saule, Germon- 
tas, ji, jo žmona... Vice... Taip, 
ji per visa gyvenimą blogo žo
delio nepasaike, visada buvo 
maloni ir gera, visada stengėsi 
tarnauti ir tarnauti.

Pagailo seniui to prabėgusio 
laiko, kurio niekas sugražinti 
negali... Pagailo savo mylimos 
drauges, su kuria, gal priesz 
saulei užtekant reikes skirtis 
amžinai... Dabar tik senis tesu
prato, kaip jis ja karsztai my
lėjo ir'kaip ji jam buvo brangi, 
gera ir maloni.

Ligone atjautė vyro szirdi. 
Jos akyse sublizgo aszaros...

— Važiuok...
Senis nusisuko... Ant sienos 

krito jo szeszelis, kuris szluos- 
te Ikarezias skausmo aszaras...

Senis iszejo laukan, pasitai
sė vežimą, iszsivede isz 'kūtes 
szirmi, apsikabino kakla, pa-: 
bueziavo jam in galva, lyg no
rėdamas pasiskunsti, paglos
tė... paėmė geruosius pakink
tus, pasi'kinke, prisiriszo prie 
kūtes duru ir atneszes szirmiui 
avižų, pats inejo in troba reng
tis.

— Gal nebesusikubsi sugryž
ti... Paduok man grabnyczia...

Tėvas drėbaneziomis ranko
mis isz ^kamaros atnesze il'ga, 
kaip nendre, grabnycziu žvake, 
pastate' prie lovos ant stalelio.

— Na, sudiev tau... Geras 
man buvai...

Juodu kente skausmu... Atsi
sveikino.

— Tu iszgysi. Asz rytoj par-

Iszvažiavo.* # *
Szirmis bego greitai ’bet se

nis ji vis ragino, nes norėjo 
sanžiningai patarnauti savo se
nelei prts'kiitini karta. Tacziau 
tas jam nepavyko...

' Lyg t,ilk jis instojo in kelia, ji 
tuoj sulaikė įiepažinstami 'ka
reiviai. Prilipo ju pilnos roges 
ir szirmis juos turėjo vežti. 
Kaip nepraūžė senis, kaip ne 
aiszlkinosi, kareiviai jo neklau
sė, tiesa, jie ir nesuprato, 'ka 
senis kalbėjo ir varėsi vis to
liau ir toliau... Iki pat Vokieti
jos. * * *

Kai po poros sanvaieziu Vai- 
ne'kis ipesczias sugryžo m savo 
trobele, jis atsiklaupė prie lo
vos, apsikabino mirusios žmo: 
nos kakla ir isz skausmo ir su
sigraužimo mirė.

* * *

Dariaus-Girėno Pa-
I minklui Statyti Kon-
j ferencijos Nutarimai
j Vietiniu ir apylinkes draugijų in- 
vyko konferencija Birželio 6 d., 1943 
m., 3 vai. po pietų, Amerikos Lietu
viu Piliecziu Kliubo patalpose 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

j Fondo pirmininkas J. Szaltis pa
kvietė tvarkyti mandatus, A. Gudoni 
ir VI. Pivoriūną. Laike mandatu tvar
kymo pasakė trumpas kalbas sekan- | 
ti delegatai: A. Balcziunas, V. Vysz_ 

^nius ir J. Gražulis.
| Mandatu komisija pranesze jog 
konferencijoje atstovauja szios 
draugijos. Isz Brooklyno, N. Y.,: — , 
Lietuviu Piliecziu Kliubas; Lietu- 

jviu Atletu Kliubas, Szv. Jurgio Drau
gyste; Lietuviu Amalgamietu Siuvė
ju Skyrius 54; Neprigulmingas Liet. 
lAmer. Piliecziu Kliubas; Tautininku
Kliubas; Lietuviu Legijono Dariaus-' 
Girėno Posto No. 1-mas; Lietuviu So
cialistu Sąjungos 19 kuopa; Moterių 

(Kliubas; S. L. A. 242 kuopa; Lietu
viu Darbininku Susivienijimo l_ma 
ir 26 kuopos.

j Isz Maspeth, N. Y.: — Lietuviu 
(Piliecziu Kliubas; Szv. Vincento Lie- 
tuviszka Draugyste; Lietuviu Ukesu 
Associacija.

Isz Cliffside, N. J.: — Szv Fran- : 
; ciszkaus Draugyste ir Neprigulmin- 
'gas Piliecziu Kliubas. ,■

joms ruosziamu

musu didvyriams 
Girėnui numato-

j prie aplinkybių. Isz invairiu draugi
jų visuomet gauta maloni parama nu
periant prisiunstus 

' pramogų bilietus.
Paminklą statyti 

lakūnams Dariui ir
ma vieta Lituanica Aikszte Union 
Avenue kampe Stagg Street, Brook
lyne. Tacziau yra draugijų ir pavie
niu asmenų nuomonių gauti garbin
gesne ir gražesne vieta. Bet vėliau
siai invykus draugijų konferencija 
paliko szi parkuti nuožiūroje, todėl 
komitetas sziuo klausymu niekur ki
tur nei nesiteiravo.

I Paminklo modelio be pirmųjų pa
gamintu naujo neturime. Nenusta-

> ežius tikros paminklui vietos sunku 
ir beveik negalima iszvystyti jo pro
jekto. Kadangi, komitete kilo nauja 
mintis drauge su Dariaus—Girėno 
paminklu iszreikszti pagarba ir Lie
tuviams kariams kovojantiems ir 
žūstantiems sziame kare už žmonijos 
teises ir laisve. Szi klausymą tenka 
svarstyti sziai konferencijai.

i Fondui auginti reikia daug para
mos isz visuomenes visu Lietuviszku 
laikraszcziu, vietiniu radio vedeju, 
draugijų bei ju atstovu. Jie per szi 
ilga laikotarpi ir teikia taip užjau- 
ezianezia malonia parama ir prita
rimą. Taip pat daug pavieniu asme
nų padėjo rinkti aukas, platinti pra
mogų bilietus, gelbėjo raszyti ir tei
kė gerus patarimus. Komitetas vi
siems ir už viską kartu reiszkia nuo- 
szirdžiausia padėkos žodi ir laukia 

__ ___ _ ju visu visokeriopos 
Į Isz East White Plains, N. Y.: — S. .ateityj.
(L.A. 309 kuopa. Viso 18 draugijų su I Užraszu sekretorius 
50 delegatu.

Į Dariaus—Girėno 
pirm. J. Szaltis atidarė konferencija, 

i primindamas- jos tikslą ir pareiszke: 
. . . . jSzimet sukanka deszimts metu nuo

apsvaigino gll Iii skridimo ir žuvimo musu didvyriu 
lakunu Dariaus ir Girėno.

I Ju drąsu žygi visi atstovai pagerbė 
[Vienos minutos atsistojimu.
j Pasiūlyta iszrinkti pirmininką ves-' 

szia konferencija; užgyre ta pati, 
Szalti.

■u| Pirmininko raportas: — Praneszu 
Svei-(Dariaus-—Girėno Paminklui Statyti 

A<sv isz ikaro Komiteto veikla draugijų atstovu 
** .konferencijai Birželio 6 d. 1943 m.,

puoszia du vyties kryžiai! Jo 
veidą puoszia garbingu žaizdų 
rumbai...

A, — vėl ji
ir paukszcziu muzikos balsai 
Jis įprisimine tėvus ir tekinas' . 
pasileido bėgti prie gimtos ba-l 
kužes... !j

Bėgdamas pro tvarta atvėrė 
duris, norėjo suszu'kt — 
kas szirmi!
SU'gryŽan! O tu jame ne nebu-^ Brooklyn, N. Y. Szis Fondas inkurtas 
vai! Kas tu man per draugas

pagialbos ir

A. Gudonis 
I pareiszke jog dirbės su nuoszirdumu 

Fondo Komiteto I sziame komitete bet toliaus negalįs 
dirbti nes gyvena kitoje, valstybėje ir 
jokiu budu negalis eiti sekr. pareigu, 
prasze paliuosuoti bet apsiėmė rasz- 

■tininko pagelbininku.
j Iždininkas J. Spurga pateikė platu 
raportą perskaitė visas gautas aukas 

j isz organizacijų ir nuo pavieniu as
menų. Nuo Dariaus—Girėno Pamink
lui Statyti Fondo insikurimo, iki 
sziam laikui inplauke auku $2,133.78 
'J. Spuga prasze paliuosuoti nuo iž
dininko pareigu bet delegatams pa- 
jpraszius jo dar padirbėti, vela ap
siėmė.

Finansų sekr. Advokatas Steponas
t Brooklyno Lietuviu Amerikos Pilie- Briedis pareiszke jog dirbės kiek jam 

.... i ežiu Kliubo iniciatyva suszauktoje aplinkybes vėlina ir noris kad szie jo 
Na, bet asz tave mjlesiu 'kaip konferencijoje i 939 m. Spalio (Oct.) (darbo vaisei butu inamžinti kad at- 

, Kliubo patalpose, 280 Union mintu musu gienkarte jog Brooklyne 
gyveno tikri Lietuvei; sutinku su iž
dininko pasakyta pinigu sanskaita.

Iždo globėjas, Jurgis Karpus ir 
vice-pirm. Walter Shabunas yra mi
re ir lai ilsisi amžinai.

Iždo globėjas J. Kairys savo ra-

Po puses metu, kai Lietuva 
jau buvo laisva ir nuo prieszu 
apvalyta. Vice linksmas, gryžo 
namo. Buvo pavasaris. Saulele 
szilde, girios kvepėjo ir Ger
monto 'bangu sidabrai blizgėjo, 
viliojo. Vicei vaidinosi, kad i 
ežia sztai joja Lietuvos bare
liai, kad nuo ju žirgu sidabro 

I pasagėlių, 'žemele dunda o nuo 
ju Lietuviszlkos daineles girele

Ave., Brooklyn, N. Y.
Pradedant organizuoti pradžioje 

buvo kiek sunkumo nes reikėjo iszto- 
bulinti auku rinkimo būda pagamin
ti kvitas ir lapus, kuriu pagialba bu
vo galima pradėti vaju rinkti pini
gus. Tuoj kreiptasi in visuomene, ' P°rte pareiszke jog fondo pinigai 
draugijas, spauda ir radijo atsiszau- |Vra tvarkoje ir dirba kiek galėdamas 
kiniais. Nurodė tikslą ir prasze auku. į kad tik greieziau atsiekus tikslą.xxuiuuv ijl tiurku.. ,--------- ------- o----------------------

zAnt trobeles slen'ks- Paskleistos aukoms rinkti blankos | Komiteto raportai priimti visu de- 
Q davė nemaža pajamų. Aukos pradėjo 

. įplaukti nuo Sausio 6 d. 1940, iki 
v lSU sziam laiku jau paskelbta dvideszimt- 

trys atskiri auku paskelbimai kurie 
tilpo invairiuose laikraszcziuose. Au
ku gauta isz invairiu draugijų ir kuo
pų ir pavieniu asmenų, keletą Brook
lyno Lietuviu draugijų aukojo iki 
$150.00. Ir pavieniai asmenys davia 
nuo 5c iki $25.00. Taip pat gauta gra
ži suma auku ir isz kitu Amerikos 
Lietuviu kolonijų.

Komitetas suruosze eile pramogų, 
prakalbu, koncertu, pikniku ir judo- 
mu paveikslu isz kuriu paminklo Fon
dui liko nemažai pelno. Sziose pra
mogose dalyvavo visu ' sroviu meni
ninkai ir kalbėtojai, prisitaikant

mylejau...”
Tacziau kute buvo tuszczia...
Vice suszvilpe.
— Sargi, Sargi! Ko manes 

nesutinki! Ko manes nesutin
ki! Kame tu, tinginy?” —

Tacziau ir Sargio nebuvo.
Ir sztai.

ežio jis rado Sargi negyva 
kai jis inženge in troba, 
pirma pamate ant stalo sutir
pusi gra'bnyczios vaszka o pas
kui iszvydo dviejus griau- 
czius...

Griauezius jis isz karto pa
žino. Tacziau ju paslapties am
žinai negali suprasti...

! legatu vienbalsei.
VALDYBOS RINKIMAI

Po trumpu diskusijų, nutarta isz
rinkti komitetą isz 8 nariu 
szio komiteto darinkti dar 
narius kurie su komitetu 
dirbs.

In komitetą iszrinkti szie 
Pirmininkas ............
Vice-pirmininkas . .

ir prie 
szeszis 

bendrai

Giesmių Knyga Arba' 
Kanticzkos, $2.00

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

skamba... Jo szirdyje skambė
jo daina ir tyras n_.____

į džiaugsmas. Ji svaigino girios! 
Į szvelnumo kvapas 
p a u'k s z t ei i u g i e s m e.
gesi. Jis prisiminė vaikyste...
Jis prisiminė kara... Ausyse 
pasigirdo szautuvai, kulkos
vaidžiai ir armotos... A, — jis 
pirmas drąsuolis! Jo krutinę

ce pareis...
J uo<lu abu žinojo kad neisz- 

gis ir kad Vice taip greitai ne
pareis bet apie tai nieko nesa
kė, tylėjo.

Tėvas iszvažiuodamas ipafou- 
cziavo jos sza'ltas rankas ir lu
pas. Jis skubinosi.

— Uždek... — tik girdimai 
pratarė ligone.

Tėvas uždege grabnyczia, 
pažitire jo in balta ligones vei
dą ir in liūdnas jos akis ir kaž
ko lauke.

— Važiuok, sudie...

Kiaule Ant Laivo
Istorija apie Amžina Žydą.

Bombardavimas Sicilijos

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

szvemtas ?° kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

narei: 
Jonas Szaltis

.. J. J. Sherry 
(Szertvietis)

Užraszu sekr................VI. Pivoriūnas
Sekr. pagelbininkas .... A. Gudonis 

(Iždininkas..................... Jonas Spurga
Finansų Sekr............. Adv. S. Briedis
Iždo globėjai .... Juozas Kairys ir

Juozas Ambrazaitis
Komiteto bendradarbiais iszrinkti 

szie narei: V. Brazaitis, A. Balcziu- 
nas, P. Kyrius, M. Stakovas, Ch. 
Bracker, G. Marcziukiene.

Nutarimai: Paminklui statyti vie
tos klausyme kalbėjo visa eile dele
gatu ir visi reiszke nepasitenkinimą 
Lithuanikos Aikszte, bet neturint 
tinkamesnes vietos negalima apleisti 
ir szios tad palikta komiteto nuožiū
rai teirautis gražesnes vietos.

Paminklui projektą parūpinti buvo 
iszrinkta komisija bet dabar tapo at- 
szaukta ir szis reikalas pavesta bend
ram komitetui.

Sumanymas pagerbti kovojanezius 
Lietuvius karius dabartiniame kare, 
kartu su Dariaus Girėno paminklu, 
svarstytas ir paliktas atviru klausy
mu nuožiūrai valdybos.

Atszauktas tarimas isz Lapkr. 2 d., 
1941 m. invykusios- konferencijos ka
me buvo nutarta nestatyti paminklą 
pakol nebus sukelta ižde 10,000 dol. 
Dabar minėtas klausymas paliktas 
komiteto nuožiūrai.

Iždininko J. Spurgos užstatas pa
liktas kaip buvo: 500 dol. Sekama 
konferencija paliko suszaukti komi
tetui, kuomet numatis reikalą.

AAuku per szia konferencija pri
buvo isz organizacijų ir nuo pavieniu 
asmenų $50.50 Aukavusiu vardai jau 
tilpo bendroj Lietuviu spaudoj.

Konferencijos pirm. Jonas Szaltis 
Užraszu Sekr. Antanas Gudonis

In 38 dienas nuo užėmimo Sicilijos Allijentai iszgujo Vo- 
kieczius isz ten užimdami visa szali tosios salos. Ameriko- 
niszki pulkininkai tariasi kaip toliaus užbėgti apgulima 
Italijos nuo Vokiecziu.

Kada laivoriai peržiūrinė
jo lai va, rado maža kiaule 
apaezioje laivo. Isz kur toji 
kiaule atsirado tai laivorei 
negalėjo spėti bet ji dabar 
yra laivoriu zobovele.

Pirkite Apgynimo
i ★Czedinimo Bondus ★

ir Markes.

*
KALENDORIAI

1944 M.

15 coliu ploczio x 23% col. 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A. *

* * ¥
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Žinios Vietines VALIA NUŽUDYT
DUKTERE

Italiszki Kalinei Aplaikineja Daktariszka Priežiūra

— Isz priežasties szventes 
Labor Day (Darbininku Die
nos), kuri pripuola Panedelyj 
Rugsejo-Sept. 6, daugelis- žmo
nių apvaiksztineja taja szven- 
te. Todėl szitas numeris “Sau
les” yra iszleid'žiamas kad ir 
musu darbininkai kiek 'turėtu 
pasilsio ir praleistu dienele su 
giminėms ir ant szviežio oro. 
Redakcija taja diena taipgi bus 
uždaryta visa diena.

Camden, N. J. — Ponstva Jo
nas ir Tekle Matusevicziai, 915 I 
Chelton uly., Rugsėjo 5 diena 
apvaiksztinejo savo 30- meti
nes sukaktuves vedusio gyve
nimo ant kariu radosi gimines 
ir pažinstami, linkėdami jiems 
kuogeriausios kloties ateinan- 
cziam gyvenime. Vaikai ir gi
mines linkėjo savo tėveliams 
laimi'nlgai sulaukti auksiniu su
kaktu viu vedusio gyvenimo.

Rado $1,500 Medineje 
Kojoje

Johnstown, Pa. — Netikė
damas bankoms, Edwardas

Jeigu Ji Iszklys Isz Ke
lio Ir Nužudyt Savo 
Apgavinga Motere

La Pass, Mex. — Tėvas turi 
pilna tiesa nužudyt savo duk
teria ir jos suvadžiotoju jeigu 
mergina pasiduotu tokiam vy-1 
rui, pagal naujas Meksikonisz 
kas tiesas kurios nesenei likos 
invykdytos Meksikoj. Tiesos 

į taipgi pavėlina vyrui nužudint 
savo neisztikima motere, kuri 
savo vyra apgaudinėja bet ir 
motere turi tais paezias tiesas, 
jeigu dažinotu kad jos vyras ja 
apgaudinėja. Vienas ar kitas 
nebus už tai baudžiamas jeigu 
užmuszimas bus jo pirmas.

Jeigu ypata yra paprastu 
girtuoklium tai bus uždarytas 
prieglaudoje pakol isz to pa
sveiks. Naujos tiesos taipgi 
praszalina mirties bausme o 
teismai bus perkratinėti per 
“džiure” kaip Suvienytose 
Valstijose. — Amerikoj ir rei
kėtų panasziu tiesu o butu ma
žiau divorsu ir apgaudinėjimu 
tarp poru.

Italiszki kareiviai, paimti in nelaisve ant salos Sicilijos buna gerai prižiuromi per 
Allijentus. Tokiu nelaisviu ten paimta net 340,000 kareiviu. Paveikslas parodo atgabeni-
ma sužeistųjų ir ju prižiūrėjimą. Tieji kareiviai nesitikėjo tokio gero pasielgimo nuo 
savo neprieteliu už ka jiems yra labai dėkingi ir permaine savo nuomone apie ju nevido
nus.

Kinu Prezidentas Apdovanotas Medaliu

MOTERE BAISEI 
KANKYTA

Per Banditus

Smithsville, Mo. — Keli 
banditai inejo pas ziegorninka, 
Max Schaffer, kurio tuo laik 
nebuvo namie, suriszia degino 
paperosais ir degtukais locni- 

|ninko moteria, kada toji ne
iszdave vietos kur buvo paslė
pus deimantus ir kitas brange
nybes, kurias paslėpė priesz 
inejima banditu. Kada kanki 

' narna motere pradėjo rėkti isz 
skausmo, vienas isz banditu 
apmarino ja su ypu revolverio.

Po keliu valandų, kada ban
ditai apleido sztora, motere at
gavo pajiegas ir nudžiugo kad 
banditai nerado paslėptu dei
mantu.

Parėdytas
Bombininkas

JSF’A - B - CELA^Sl * f
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Joylan, kuris turėjo mažaszto- 
reli, per daugeli metu saVo su- 
czedintus pinigus sudėdavo in 
savo medinia koja. Už gyvas 
ties neiszdave niekam savo 
slaptingos “bankos.”

Ana diena Joylan likos su
keistas per dideli troka ir nu
vežtas in ligonbute ant opera
cijos. Priesz operacija liepe pa- 
szaukti savo giminaiti kuriam 
atidavė savo medine koja su 
praszymu idant iszimtu isz jos 
pinigus ir padėtu juos in ban
ka. Po operacijai mirė ir szia- 
dien giminaitis pasiliko turtin
gesnių ant 1,500 doleriu.

12 Metu Motere
Pasiliko Motina

Gettysburg, Pa. — Gal jau
niausia motina visoj valstijoj 
yra Mrs. Ralph Bretzman, dvy
likos metu amžiaus, kuri ana 
diena pagimdė szesziu svaru 
dukrele Warner ligonbute j e. 
Jauna motina apvaiksztines sa
vo 13 metu varduves Rugsėjo 
10 d., kada apleis ligonbute.

Geležkelio Trokas

Generolas Chiang Kai-Shek, kuris sziadien yra prezi
dentu Kinu, po mireziai Lin Sen, ana diena aplaike medali 
per majora Joseph Stilwell už jo narsu pasidarbavima ant 
kares lauko. Jis padekavojo už savo dinsta prezidento 1932 
mete kad galėtu kovoti už laisve savo tėvynės.

Szitas trokas likos permai
nytas ant geležkelio troko, 
kuris trauke visokius vago
nus su maistu ir kariszku 
materijolu, Australijoj nes 
geležkeliu ten mažai randasi.

Puikiausiai Indegia 
Saules Veidai

Rado $2,000, Gavo
Cigarą Dovanu

Philadelphia, Pa. — Van 
Miller, muzikantas, rado ant 
kelio maszna kurioje radosi du 
tukstaneziai doleriu bumasz- 
kose ir adresas locnininko.

Kada ant rytojaus nunesze 
masznele su pinigais locninin- 
kui, tasai padekavojo kalbėda
mas: “Praszau priimt szita ge
ra cigara ant ko užsipelnei 
gausei.”

Sziadien Miller yra kitokios 
nuomones apie žmonių teisin
gumą.

:: JUOKAI ::

Geras Biznierius

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Gydymas Sužeistu Kareiviu

Drūta Meile Ir Po 
Smert

Brooksville, Pa. — Edwar
das Mats, 73 metu, nuejas ant 
paezios kapo, kuri likos palai
dota praeita sanvaite, su pa- 
gialba revolverio atėmė sau gy
vastį kur ji surado duobkasys, 
ant rytojaus. Senukas kalbėjo 
savo kaimynui kad jam labai 
nubodo be savo gyvenimo 
drauges su kuria pergyveno 52 
metus ir kad neužilgio susivie
nys su ja anam sviete.

Ukrajiniecziai Vokie - 
ežiu Nevalninkais

London. — Reidio skelbia buk 
Vokiecziai sziadien privertė 
milijoną Ukrajiniecziu prie vi
sokiu darbu fabrikuose ir ant 
ukiu, už ka aplaiko maža už
mokesti kad vos gali pragyven
ti. Net maži vaikai ir moteres 
turi dirbti sunkius darbus prie 
amunicijos ir ant lauku.

Margarieta Thompson ir 
Edwardas Fitzgerald, isz 
New Yorko, laimėjo dovana 
ir garbe kaipo “karalius” ir 
“karaliene” už turėjimą 
daugiausia saules laszu ant 
veido, szimet.

Akyvi Trupinelei

— Visokį nelaimingi atsi
tikimai Amerikoj kasztavo 
žmoniems praeita meta apie 
keturis bilijonus doleriu.

— Atsitikimu namuose ku-
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rie buvo priežastim mireziu, 
buvo 30,000 mete 1942.

Szitas lovys yra naudojamas del sužeistu kareiviu Holl- 
aran ligonbute j e New Yorke su kurio pagialba gydo juos 
ir sugražina jiems sveikata.

Svarsto Kaip Daugiau Dagristi Prieszams

Angliszkas ministeris, Churchill, prezidentas Roose- 
veltas ir Kanados ministeris King laiko svarbu posėdi kaip 
ateityje daugiau dagristi savo prieszams ir greieziau už
baigti kare ir užklupti ant Italijos.

Vienas žmogelis padėjo pas 
sztorninka penkis szimtus do
leriu bet neaplaike jokio 
rasztelio nuo sudėtu pinigu 
ir ant nelaimes likos užmusz- 
tas kasyklose. O kad nepri- 
gulejo in jokia draugyste ir 
pinigu prie saves neturėjo, 
todėl ėjo du rinkėjai rinkti 
pinigu ant palaidojimo miru
sio. Na ir užėjo pas taji sztor
ninka.

— Ant ko jus renkate pini
gu, ar ant tojo kuris likos už- 
musztas kasyklose?

— Taip, ar duosi ka, mister, 
ant palaidojimo?
— Ar tam rup... jis ir man 

da neužmokėjo. Tiek to, duo
siu du dolerius, tegul žmo
nes ne zaunija kad asz nieko 
nedaviau.
— Žinome kad jis turėjo 

pinigu pasidėjus pas koki 
tai biznierių bet neradome

Sztai nauja mandiera ko
kias neszios Amerikoniszki 
bombininkai ir jau buvo 
iszbandytas Fort Benning, 
Ga. Tokias mandieras dabar 
naudoja Amerikonai, Sicili
joj ir kitose dalyse Italijos.

Trukei Susidūrė; 28 Už- 
muszti, 150 Sužeisti 
Ant Delaware Lak. Ir 
Western Geležkelio

jokio rasztelio tai jau kaip 
rodos dings žmogaus visas 
kruvinas darbas.
— O kam durnius tikėjo 

jam, jeigu butu pas mane at- 
neszes tai nebutu dingias ne 
vienas centas.

Visur Taip Yra

Daraktorius iszguldinejo 
mokslą apie Dieva, ypatingai 
apie malda galybes ir užklau
sė vieno vaiko:
— Jonuk, ka tu darai, atsi

kėlęs, kožna ryta?
— O-gi einu parneszt tėve

liui arielkos, — atsake vai
kas tuojaus...

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!?

:: 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.

Mayland, N. Y. — Greitasis 
trūkis ant Delaware, Lacka- 
wannos ir Western geležkelio 
susidūrė su tavoriniu trukiu 
artimoje czionais ir 28 pasažie- 
riai likos užmuszti ir gal dau
giau kai 150 likos sužeista ku
riuos nuvežta in kėlės ligonbu- 
tes ant gydymo bet ir isz tu 
mirs daugelis.

Trūkis ėjo isz New York in 
Buffalo. Po susidurimui tru
kiu, kilo eksplozija kuri iszme- 
te vagonus in visas szalis. Kun-( 
duktorius ir inžinierius trūkio 
iszliko gyvi. Keli vagonai keti
no būti siuneziami in Chicaga 
su pasažieriais.

Po nelaimei suvažiavo dau
gelis automobiliu, kurie nuve
žė sužeistuosius in ligonbutesi 
o užmusztuosius pas graborius. j 
Buvo tai baisus reginys; su
žeistieji vaitojo ant geležinke
lio o užmusztieji buvo baisiai 
sumankioti.

Adresus Gyvenimo)
Tieji kurie persikrausto itj 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuš- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!

ISTORIJŲ apie Gregorius 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25<J :: J
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.
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L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Ugr3 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.


