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Isz Amerikos Naujos Kariszkos Mados Plauku Miestas Visai
EROPLANAS

SUARDĖ NAMA

Užmusze Žmonių

Montreal, Kanada. — Dide
lis keturiu motoru eroplanas 
nukrito ant namo kuri suardė 
ant szmoteliu ir uždege keturis 
kitus namus artimoje. Eropla- 
ne radosi keturi lekioto j ai ku
rie likos užmuszti kaipo ir ke
liolika žmonių. Viso, septyni 
kareivei ir civiliszki žmones li
kos iszimti isz degėsiu ir su
griauto namo. Kitu da neiszim- 
ta.

Vaikai Atsisėdo Ant
Geležinkelio Kad Tė

vas Negalėtu Isz- 
važiuoti

Olyphant, Pa. — Fredas 
Vanderfirth, 32 metu angleka- 
sis, iszkeliavo ant kariszkos 
tarnystos ant ko jo vaikai ne
sutiko ir ketino užbėgti tėvo 
iszvažiavimui. Tėvas pribuvo 
su kitais novobrancais ant sto
ties kad iszvažiuoti in Wilkes- 
Barre kur ketino sesti in truki. 
Keturi isz jo vaiku atsisėdo 
ant geležkelio kad tėvui neda- 
leisti iszvažiuoti ir sulaikyti 
truki.

Tėvai ir kiti žmones bandė 
visokiais budais prikalbint vai
kus kad apleistu geležkeli bet 
tas nieko nepagialbejo. Tik mo
tina ir du palicijantai prikal
bino vaikus kad j u tėvas tur i 
neatbūtinai važiuoti. Vaikai su 
aszaromis atsisveikino grau
džiai su teveliu ir nuėjo namo 
su verkenczia motinėlė.

Tukstancziai Doleriu 
Buvo Paslėpta Senam

Kotelyje

Lindewold, N. J. — Kada 
senas hotelis Overbrook Hotel, 
arti White Horse Pike, likos 
parduotas, surasta jame $4,685 
paslėpta senuose szienikuose, 
po divonais ir daugeliose kito
se vietose. Hotelis prigulėjo 
prie Mrs. George Thomas. Ka
da agentas pribuvo užimti na
rna, prigialbejo moterei su
krauti jos locnasti ir tame tai 
laike pradėjo surasti paslėptus 
pinigus. Motere nusistebėjo 
kada pradėjo surinkinet pini
gus sakydama: “Dabar atsime
nu jog daugeli metu atgal pa 
slepinejau pinigus kur tik ga
lėjau nes bijojau indeti in ban
kas. Ir reikėjo man apie tai už- 
mirszti. ’ ’

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Musu Amerikoniszki kareiviai ant kares lauku užvede 
nauja mada nesziojimo plauku, kaip matome ant paveikslo, 
kuri yra jiems daug smagesne. Kožnas pulkas turi savo ma-

— 4a ir pagal taja kerpa plaukus.

BAISIAI SUMAISZY-
TA SZEIMYNA

Tėvas Yra Savo
Uoszviu

Newcastle, Ind. — Name Flo
ros Osborn’ienes atsibuvo 
szliubas ir po suriszimui maz
go motere pasakė: “dabar tai 
turiu daugiau giminiu ne kaip 
Rockefelleris turi deszimtuku 
nes pasilikau pati sau dėdie
ne.“ Tasai sumaiszymas visos 
szeimynos buvo ta priežastis, 
kada Floros motina mirė pra
eita meta o jos bobute (tėvo 
uoszve) Mrs. Karolina McNul
ty atėjo gaspadinaut del savo 
szvogerio, na ir tėvas Floros, Į 
Horace Osborn, 32 metu apsi- 

Ant Kapiniu Nuvežta 
Ant Troko

Darlington, Wis. — Pana 
Marijona Pompas, kuri susilau
kė 70 metu, sverdama 450 sva-į 
ru, gal buvo sunkiausia motere 
visoj Wiskonsino valstijoj, mi
re czionais Panedelio vakara. 
Kitados pana Pompas svėrė 
572 svarus. In laika dvieju me
tu nupuolė ant 100 svaru ir ap
sirgo plaucziu uždegimu nuo 
ko mirė. Jos lavona nuveže ant 
kapiniu dideliam troke nes ka
ravano nebuvo tokio didelio 
idant galėtu intilpti jos grabas.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

paeziavo su savo 54 metu uosz- 
via. Paklausykite kas isz tojo 
apsivedimo pasidarė tarp szei
mynos: Osbornas apsipaezia- 
ves su savo uoszvia dabar pa
siliko savo uoszviu ir žentu o 
ji yra savo anūkes moezeka ir 
savo seserune. Flora sako buk 
ji yra savo bobutes podukra, 
tėvo anūke, pussesere savo mi
rusiai motinai, tėvo svaine kai
po ir svaine savo bobutes ir ant 
galo yra sau dediene. Kas neti
ki tegul pats sau iszrisza szita 
giminysta tosios szeimynos.----------------------- I

In laika paskutiniu keturiu 
menesiu Rusai užmusze ir pa
ėmė in nelaisve daugiau kai pu
se milijono Vokiecziu.

Indiana, Pa. — Ernest ka
syklos, prigulinezios prie Ro
chester Coal Co., likos uždary
tos isz priežasties sustojimo 
1,000 anglekasiu. Tikros prie
žasties nedažinota del ko ang- 
lekasiai pamėtė darbus.

K A H B
VOKIECZIAI IMA

LIETUVIUS IN 
NELAISVE

Ir Prie Darbu
Washington, D. C. — Atėjo 

in czionais žinia buk Vokie
cziai daro krata isz namo in 
narna Kaune, priversdami jau
nus vyrukus nuo 18 ir 19 metu, 
kuriuos siuntinėja in nelaisviu 
stotis prie sunkiausiu darbu. 
Tieji, kurie yra netinkami prie 
tarnystos yra siuncziami in Vo- 
kiszkus fabrikus prie sunkiu 
darbu. Matyt kad Vokiecziu 
tikslas yra kad iszgabenti savo 
gyventojus in saugesnes vietas 
o Lietuvius laikyti kaipo ne- 
laisvius fabrikuose ant kurinį 
krinta isz oro bombos. Tokiu! 
budu Vokiecziai geidžia isz- 
siunsti isz Lietuvos sveikiau
sius ir drucziausius vyrukus 
isz Lietuvos. -*

Japonai Neteko
100,000 Vyra

Washington, D. C. — In 
praėjusius kelis menesius Ja
ponai neteko Pacifiko karisz- 
kam lauke daugiau kai 100 
tukstancziu vyru, 170 kariszku 
laivu, 270 tavoriniu laivu ir 5,- 
000 eroplanu, pagal daneszima 
John Curtin, ministerio isz 
Australijos, kuris sustojo czio
nais ant keliu dienu pakol isž- 
plauks in Anglija ant svarbaus 
posėdžio. Sako jis kad musu 
žymus generolas MacArthuras 
yra laikomas didelėj e paguo - 
doneje per visus Europinius 
sklypus.

Kcles In Japonija Del Alijentu
Amerikonai užklupo ant Japonu isz trijų 

pusiu Hollandi jo j, Naujoj Gvinoje ir jau paėmė 
kelis kaimelius. Anglikai taipgi paėmė kelis kai
melius ir ketina susiremti su 60,000 Japonais

Žemlapiš parodo tris kelius kurie veda in Japonija isz kuriu bile kuri Alijentai ma
no užimti, ateityje, ir dasigauti Japonijos supliekti juos. No. 4 parodo kelia vedanti per 
Kinija kur Japonai užemia ir gina nuo savo prieszu idant juos neprileisti prigialbeti Ki
nams.

Sunaikintas
Bėganti Vokiecziai Užmuszti 
Ir Laivai Paskandyti; Japonai 
Gavo Smarkiai Pliekt; Didelis 
Eroplanas Nukrito Ant Namo 
Suardė Ir Užmusze 4 Žmonis

Rusai paskandino dvylika 
Vokiszku laivu kurie bandė 
iszplaukti isz Sevastopolians 
su kareiviais. Ant kitu fruntu 
musziai truputi apsimalszino.

Kruvini Ženklai
Nukrvžiavotov

Rymas — Laike, kada dau
gybe pelegrimu atvažiavo in 
Cosenzos provincija, Italijoj, 
ant pamaldų per Didžiąją Pet- 
nyczia, atsitiko ten stebuklas. 
Pagal apsakyma szimto žmo
nių, vienuole Elena Azillo, ku
ria gyventojai isz Kalabrijos 
laiko kaipo szventa, staigai ap- 
laike kruvinus ženklus ant 
ranku, kojų, galvoje ir lupu, 
tokius paežius, kokius aplaike 
nukryžiavotas Kristus.

Daktarai užtvirtino teisin
gumą žaiduliu kurie buvo nau
jai padaryti ir isz j u tekejo 
kraujas.

Panaszus atsitikimas atsiti
ko Szventam Franciszkui isz 
Asyžiaus, szeszi szimtmecziai 
atgal.

London — Daugelis tukstancziu Vokie
cziu likos užmuszta aplinkinėje Sevastopolians 
o miestas sziadien guli griuvėsiuose ne tik nuo 
bombardavimo bet ir nuo liepsnos. Tieji Vokie
cziai, kurie bandė pabėgti laiveliais, likos pa
skandyti per Rusus. Dabar Rusai pradėjo nau-
jus muszius aplinkinėje Dniestro, Besarabijoj, 
kur likos užmuszta daug Vokiecziu ir paskan- 
dyta keli laivai.

Allijcntai vela užklupo ant Vokietijos su 
1,250 eroplanais, kurie užlėkė ant dideliu mies
tu kaip kokis amaras. Brunswickas ir Essenas 
likos smarkiai bombarduoti bet Allijentu visi 
eroplanai sugryžo laimingai ant savo stoeziu. 
Apie 3,000 Alijentu eroplanu numėtė 4,000 tonu 
bombų ant Vokietijos, Balkanų, Francijos ir 
Belgijos, nuszaudami 133 Vokiszkus eroplanus 
bet ir 38 Amerikoniszki eroplanai buvo nuszau- 
tais Daugelis dideliu fabriku ir kitokiu instai- 
gu likos sunaikinti Muniche, Bukareszte, Bei- / 7

grade ir kitur. Apie 700 žmonių likos užmuszti.

kurie likos atkirsti prie 
vinas galėjimas.

*

In laika vienuolikos dienu 
daugiau kai 2,000 Amerikonisz- 
ku eroplanu bombardavo Bel
gijos, Francijos ir Vokietijos 
pakraszczius padarydami daug' 
bledes ir uždegdami kelis dide
lius miestus su liepsninems 
bomboms. In ta j i laika Alijen
tai neteko 2,300 visokiu eropla
nu vertes 60 milijonu doleriu. 
Vokiecziu nuszauta daugiau 
kai 750 eroplanu. Didelis skait- 
lis Alijentu eroplanu bombar
davo taipgi Essena. Szvedija 
pasiprieszino priesz Vokietija 
buk pradėjo apžioti j u sklypą.

Wewako. Bus tai kru-

Burmoje Japonai yra baisei 
pliekiami ir jau keli tukstan
cziai likos užmuszta. Musziai 
eina ant szimto myliu franto. 
Tukstancziai Japonu guli ant 
kariszku lauku nes Japonai 
negali ju surinkti.

Ant Naujos Gvinos Japonai 
taipgi panesze dideles bledes 
nuo generolo MacArthuro. Li
kos paimta Madang ir kitos 
svarbios vietos. Vien tik ant 
Truk salos numesta 36 tonai vi* 
šokiu bombų.

Skaitykite “Saule”,'
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Kas Girdėt
venimui su ja 62 metus, bet jis 
kanecz užsispyrė atsikratyt 
nuo savo Ibobelkos ir gana nes 
ji labai ji kankina su savo bai
siu užvydejimu. Mare yra Mi , 
kolo treczia motere. Abidvi 
pirmutines mirė o su szita pas j 
kutinę nori persiskirti.

GENYS MARGAS
Per J.J.B.

Musu jaunos mergaites bai-} 
sios patrijotes. Valdžia suma
žino mums valgi, mieruoja mu
su gazoliną ir skaito musu Stik 

“Negana yra spjauti sau in lėlius. <) mes visa tai kenezia- 
delna ir nusiprausi sau terlajjne nes esame geri szios szalies 
bet reikia praustis visisz’kai ir piliecziai. Bet musu jaunos, 
ant viso kūno” — tai)) nutarė mergaites, nelaukdamos kad j 
Melksi'koniszkas sveikatos mi-! valdžia ir joms imtu szi, ta mie- 

is, kuris iszdave sziomis’'moti, susimanė paezios val- 
! dienomis nkaza idant kožnas džiai už akiu užbėgti ir pradėti 
Meksikos gyventojas, kuris ne- taupinti, czedyti. Jos dabar

Mieste East Liverpool, Ohio, 
valdžia paliepė sunaikinti 20,- 
723 dežu’kes sardinku 'kurios 
jau pradėjo puti bleszinese. 
Yra tai tik vienas atsitikimas 
isz daugelio kur valdžia sunai
kino supuvusi maista.

Kol buvo szalta tai maistas 
užsil aiikinejo (bleszinese o kada 
jau užstojo sziltas oras, mais-i uisteris, 4 
tas (genda ir reikia, iszmesti ji: t
o kaip ateis vasaros karszcziai Meksikos gyventojas, kuris ne- taupinti, czedvti. Jos dabai 
tai tojo maisto turės iszmesti siprausia (o tokiu yra daug Fii suezedina mažiausia kokius 

du mastu nuo kiekvienos suk
! neles, dreses. Tik pažiūrėkite 
j kokios trumpokios tos dreses.

įu” Dabar rodos patriotisžka ne

da daugiau. Ar-<gi nebūtu ge-! Meksikoj) idant butu vieszai 
riau kad valdžia taji milžinisz-į nuvestas in miesto prausiny- 
ka zoposti maisto parduotu 
žmoniems be kuponu ne kaip 
duoti jam suputi ?

Apskaityta buk Ameri'ko- 
risz'ki gyventojai kasdien nai 
kiną tiek maisto, kad galima 
butu iszmaityt penkis milijo
nus iszlbadejusiu gyventoju 
Europoje. Badai ii’ duona bus 
paskirstoma Amerikoj priesz 
pabaiga szio meto nes jos netu
rėsime užtektinai.

Tik dirstelekim in szaszlavu 
dinei'kes, kurios stovi prie na
mu, fabriku ir hoteliu o pama
tysim kiek jose randasi iszmes- 
ta gero maisto.

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

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

giau ir tamsiau. Ir susikaityk 
kiek suaugusiu ir kiek pien- i 
burniu, kuriu vieta už pecziaus 
o ne už baro ar stalelio. O jeigu 
kitu tėvu vaikai ten eina, taip 
daro, nemanyk kad ta,o vai 
kas geresnis ar ikitonisz'kesnis.

Sziadien viskas daroma ir 
viskas dovanojama ’karo iper- 
gales vardu: “karo pergales” 
“movies” parodo musu vai-

Ikams kaip prieszas ža'gina mo
teris ir mergaites. Tokius 
szlamsztus valdžia tuojau už
draustu jeigu jie neimlu “Ika
ro pergales” vardu rodomi. 
“Karo pergales” vardu musu.- 
mergaites prie kareiviu seili-’^regoriiis; 

naši, “karo pergales” vardu 
vaikas vyru vedasi ir 
vyras” prie merginu kabinėja
si. “ Karo pergales” vardu te-! savo liežuvio sulaikyt; 
vai iszejo dirbti, savo kraszta! 
ginti, sau turteli susikrauti o 
namus apleido ir vaikus palei
do. “Karo pergales” vardu 
mergele dar augszcziau savo 
drese pasikėlė ir su “soldier 
hoy” iszejo. “Karo pergale” 
viską pavėlina, viską pateisi
na, viską paszventina.

Kasžin ar tokia “‘karo per
gale” tiek duos mums, kiek ji 
atims? Jeigu mes neapsižiure- 
sime ir greitai neapsižiuresim, 
mes, viena gražu ryta atsikel
sime ir pamatysime kad mes 
“karo pergale’’ laime ja, na
mus praradome — turteli susi- 
krovia, vaiku netekome.

—J. J. B.

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szinitrneczio,
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nieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c į No. 160 Keturiolika istorijų apie
No. 129 Keturios istorijos apie j Po laikui; Onytės lai.ne; Per neatsa- 

Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
to jei in Szventa žeme; Beda; Tamsu
mus prigauna. 58 puslapiu............15c

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

No. ’33 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu..........................................15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
/mdiiista 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 aoie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai ( 
Moeziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ..............................  20e

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 

..........................15e
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- j 
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; AV keik užlaiko moteres paslaptį.
61 puslapiu .....................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; 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. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabe 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
60 unslapiu ...................................

rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

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

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

No. 164 Septynos istorijos apie Ju 
r gi s Skaptukas, Ergalei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
[szreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

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- 
dykie; 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 

I atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu.......... 25a

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

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

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

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
rnjnaliszka 

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

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

No. 106 Penkios istorijos, aph 
; Isz numirusiu prisikėlė, 

j Dorybe veda in laime: Szaltiszaiti. 
j No. 111 Sziupinis (3 dalis;, tai- 

kaip 'Pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vj- 

Girtuoklis 
’.Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 

puslapiu, .......................... ,15c
No. 112 Trys apisakos apie pini

gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

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

1 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 apie 
Stebuklingas zerkolas; 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 žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu .....................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Dūk
to nustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuuutis. 60 pus...15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi-

ežia.
Vienas isz tokiu (

Meksikoniszku ukesu dagii’des 1’^ blauzdas rodyti bet ir dau
giau negu puse savo dreses 
palikti namie.

Na, mamytes. Kur jusu pro
tas,'kur justi sarmata? Ne taip 
seniai mes savo dainose pasa
kojome kaip ta “gelton-plauke 
Lietuvaite vaikszeziojo ’basa.” 
Daliai-, paraudę turime prisi
pažinti kad ta “Szeivakoje jus 
dukrele jau beveik nuoga.”

Bet tai gal jau ta nauja ga
dyne ežia kalta. Vaikui dar 
žiba po nosia o tėveliai jau jam 
mieruoja ilgas kelines. Dar ra
sa isz po nosies neiszdžiuvo o 
šuneliui jau “girl friend” ru
pi. O dukrele, dar neiszmokus 
už austi apsiprausti jau nosele 
iii pudra, “pauderi” ikiszineja. 
Nemokėdama dar kaip žiurstą 
užsiriszti o sukneles, dreses jau 
iszkirptos, nukirptos, palenk
tos, sutrumpintos ir iszkraipy- 
tos. Juo mažiau dreses, juo dan 
giau nuogumo, juo madingiau. 
Kur ežia drovumas, kur ežia 
sarmata ?

Ir asz ežia ne apie kokia 
meig-palaikia kalbu, bet apie 
tavo, mamyte, mylima dukrele. 
Visos mergaites labai rūpinasi 
apie savo drabužius. Tai rodos, 
didelis rūpestis apie mažmo
žius. Anais laikais dažinojai ka 
mergaite neszioja, kai matei 
padžiautus drabužius ant vir
ves o dabar tik reikia dirstelėti 
in mergele.

Sūnelis, nespejes iszmokti 
sau zubus nusiszluostyt, jau ci- 
gareta po nosia smilkina ir 
stikleli jau kaip vyras kelia. I riws, par-diszke, kad “ Papras- 
Kur senoj Lietuvoj toks her-j ta-i sakant, esamieji ipais'kirsty- 

o-anytu,'mai reiszkia, kad vienas nau- 
_____ _ i jas maiszelis ar vyniojimo po- 
laiku, tėvams j picrius t uri atstoti tris ar ketu

ris vartotus priesz tai, kada 
ė'zis ikrasztas instojo in kara. ”

kad pas ji ateina “szvarumo 
pulkas” paimti ji in prausiny- 
ezia, pradėjo 'bėgti ir tik kulka 
ji sulaikė ant pasidavimo po 
taip “baisia operacija.” Loc- 
nininkai miestiszlku prausiny- 
cziu dabar daro gera bizni.

Reiketu kad Dede Samas im
tųsi prie visisz'ko “iszczystini- 
mo” Mdksikonisz'ku purvu o 
tada butu geresnis sklypas ir 
jo gyventojai.

Pan-American Airways ori
nes 'keliones 'kompanija ana. 
diena pradėjo ipasirenginet ant' 
pradėjimo oriniu kelionių 1948 
mete, arba po karei, kiek tai 
reiketu pinigu ir laiko ant nu
lėkime isz New Yorko in viso- 
kes dalis svieto arba:

In Tokio nulėks in 27 valan
das, ti’kietas in viena puse kai
nuotu $207 o dubeltavas $373.- 
60

In Bermuda in 3 valandas, in 
ten ir adgal kelione kasztuos 
$37.26

In Berlina in 16 valandų, 
kainuos $120. in ten o $216. du
beltavas tikictas.

In Paryžių in 15 valandų 
viena kelione kainuotu $112.50 
o in ten ir adgal $202.

In Honolulu in 20 valandų, 
$151.50 in viena szona.

Susilauksime 'kad ir in Lie
tuva galėsime nulėkti atlanky
ti savo kumus ir ant rytojaus 
sugryžti namo. Oj daug visokiu 
stebuklu matysime po sziai ka
rei.

Norvegiszkas karalius labai 
myli juokus krėsti. Apie ji ap- 
raszo sekanti juoką: Kada ka
ralius buvo ant posėdžio, isz- 
puole jam skepetaite ir raukos. 
Kas tokis greitai pribėgo, pa
ėmė skepetaite ir padavė ja 
karaliui. Karalius, dėka veda
mas už patarnavimu pasuke: 
“Neturi tamista supratima, 
kaip labai svarbi man yra ske
petaite. Yra tai vienatinis da
lykas in kuri karaliui galima 
inkiszti nosi.”

Ir isztikruju, Norvegiszkas 
karalius yra tiktai vardu kara
lium o netikru nes neturi jis jo
kios valdžios ant savo padonu 
ir yra karalium tik ant savo 
skepetaites in kuria tankiai in- 
kisza savo nosi.

Tarp Kolumbiszku Andes 
kalnu, Riet. Amerikoj, guli trys 
tukstaneziai pėdu metu žemiau 

'mariu ežeras, kurio dugnas, 
pagal žinysta mokytu, yra isz- 
klotas su auksu. Tūlas Angllisz- 
kas inžinierius-kalnakasis, iss- 
gavo isz gilumos dugno tojo 
ežero, auksinius zlbrajus, žie
dus, indus ir kitokius brangius 
dalykus, kurie 'kitados prigulė
jo prie senoviszkos tautos In- 
kasu ir Montezumos gyvento
ju. Tasai ežeras yra vienas isz 
penkių “szventuju ežeru” ku
rie ten randasi o kuriuose gy
veno piktos dvasios. Idant ju 
užsirustinima aipmalszyt ii- per- 
praszyt, dvasisžkieji nunešda
vo in ežerą auksinius stovylus 
ir kitus brangius indus isz gry
no aukso.

Kada vėliaus Iszpanai už
ėmė taji sklypą ir pradėjo bai
sės skerdynes ant žmonių idant 
iszgaut isz ju slaptas vietas 
kur paslėpė milžiniszkus tur
tus, gyventojai ininete visas 
savo 'brangenybes in taji ežerą 
ir kitus. Iszpanams pasisekė 
surasti dalis tuju skarbu ku
riuos iszgabeno in savo tėvynė 
bet da pasiliko daug skarbo.

Mete 1940 Amerikoniszki in
žinieriai nuleido vandeni ir isz- 
džiovino dugną ežero, 'kur rado 
daugybe visokiu papuoszu ir 
brangiu žemeziugu. Žinunai 
yra tosios nuomones jog reikia 
da giliau kasti moli o g. 
bus surasti da daugiau brange
nybių. Paskutinei 'bandymai 
parode kad tame teisybe.

Daibar susitvėrė specialiszlka 
draugavę jeszkoti tolinus tuju 
dingusiu skarbu kuriuos paslė
pė senovisziki gyventojai.

Naminis Frontas 
Pryszakys

Szeimininkes Turi 
Laukti Tikro Popieri
niu Maiszeliu Trukumo

Washington, D. C. — Karo 
Iszdiibystes Instaiga pranesza 
kad popiermalkių dalis, ski
riama popieriniu maiszeliu ga
minimui, rodo, kad smulkme- 
niniam ir užmintam vartojimui 
antrajam metu bertainiui mai
szeliu isztėklius bus mažesnis 
nei treczdalis prieszkariniu isz- 
tekliu.

Howard Coonley, WPB Kon
servavimo skyriaus direkto-

Keletą Juoku ir Paveikslo.
...................................................16r.

Adresas: '

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City. Penna.

Kaime Latta, Austrijoj, gy
vena gurbius kuris yra 143 me
tu amžiaus, Mikola Szankov- 
ski, su kuriuom vaikai, anūkai 
ir pro-anukai turi daug vargo. 
Senam Mikalojui nubodo jo 82 
metu amžiaus pati Marijona, 
su kuria jis nutarė persiskirt. 
Vaikai ir anūkai stengiasi už
bėgti persiskyrimui po pergy-

ISTORIJE :*pie Da isz ma 
----------------- iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už 
laikyti sveikata ir apsaugot) 
szeimynele nuo lygu, Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15A 
“SAULE” - MAHANOY CZ7Y, PA.

niukas dar kiaules
ežia jau genioja mergas.

Daibar, karo 1
darbymeti ir tikras pinig-piu- 
tis: visiems yra darbo ir pini
gu, kaip szieno. Tėvai dirba o 
vaikai veja sėja. Tėvas sunkiai 
dirba, parejas namo neturi lai
ko savo vaika prižiūrėti. Moti- 

alima na taipgi visa diena dii’bus, va
kare neturi nei laiko nei noro 
Jonuką ar Mariute pamokyti. 
Geriau, tegul jie eina ant “mo
vies” ar kur kitur, 'bile tik isz 
akiu. Ir Jonukas ir Mariute ei
na — vėjais eina. Ir kur jie ei
na? Nu'gi ant “stryto” kur pa- 
nasziu darbo ir pinigo naszlai-! naudoti daug didesni procentą 
lėliu susitinka. Ir jau teve, mo-į paliegusiu szio karo kareiviu, 
tin, gali tikėtis kad jie jau ra- 
žaneziaus nekalba susieja. Jei- daugi karo g.

Mc’Nutt Numato Pla
tesni Paliegusiu Vete 

ranu (Kareiviu)
Naudojima

Paul V. McNutt, WMC pir
mininkas, ipareiszke, kali szio 
karo laiku, atrodo, karo gamy
bos fabrikuose bus galima pa-

nei praėjusio karo laiku, ka- 
aimybois fabrikai 

gu nori žinoti, kur tavo vaike-vis daugiau ir daugiau samdo 
lis eina, ka jis daro, pažiūrėk asmenis, 'turinezius fizinius 
ka kiti vaikai tavo vaiko am-! trukumus.
žiaus daro ir kur eina. Užeik in Į Paskutiniai tyrimai apie tu- 
“pul-ruimi” ir pasiklausyk rineziu fizinius trukumus dar- 
kaiįp gražiai tie pienburniai bininku panau-dojima rodo, 
burnoja. Nueik in “movies” ir|kad ju 1943 metais buvo pa- 
pasižiurek in kokius gražius samdyta maž-daug septynis 
paleistuvyste dvokianezius kartus daugiau, negu 1940 m. 
“pikezierius” jie žiuri. Paskui 
sustok in “ night-'kliubi, ” kuris 
yra paprastas saliunas, tik su 
szitu skirtumu kad ten bran-

Mr. McNutt toliau tese, /kad, 
“Mes negalime atsisakyti tos 
tikros teisybes, kad tuikstan-j 
ežiai isz kares fronto sugrysz-

taneziu vyru ’bus priskaitomi 
prie turineziu sveikatos truku
mus. Samdomųjų atskaita duo
da mums vil'cziu kad pramones 
ir gamybos dabartinis nusista
tymas link turineziuju sveika
tos trukumu pasiliks toks pats 
ir po kariniam laikui.”
Office of War Inf., Washington, D.C.

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

Szv. Sakramento. 
Tamosziaus. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi 

knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas.
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.

ir

Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas
Malda
Malda
Malda
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marij<
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministranturas.

OS.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Ponia K. Jasutis isz Chicago, 
Ill., raszo: Prisiuncziu užmo
kesti už laikras'zti “Saule” ant 
viso meto, /kuria jau skaitau a- 
pie 40 metu, ir taip pripratau 
prie jos jog kada mane neima 
miegas, tai pradedu skaityt ju
sti gera laikraszti kuris mane 
nuramina ir pralinksmina ir ta
da užmiegu malsziai ir turiu ra- 
mylbia už ka esmių jums labai 
dėkinga.

Akyvi Trupinelei

— Kada buna devinta va
landa New Yorke tai Londone 
yra 3 vai., Berlyne 3 vai., Mosk- 
voje 4 vai., Chicago j 8 vai., 
Meksikoj 7 vai. ir San Francis- 
ke 6 vai. Zi

Ponia M. Ycisolaitiene, isz 
Jamaica, N. Y., raszo: Prisiun- 
cziu tamistoms užmokesti už 
laikraszti “Saule,” kuris man 
duoda liriksmy'bia ir man duo
da žinotie apie visokius atsiti
kimus ir žmones apie kuriuos 
esmių žingeidi žinoti.

— Ameri'ke 1940 mete ra
dosi 131,669,275 gyventoju ar
ba 8,894,229 daugiau kai 1930 
mete buvo.

Stanislovas Andruszkevicz- 
ius, isz Exeter Borough, Pa., 
raszo: Prisiuncziu tamistoms 
prenumerata už laikraszti ir es
mių labai dėkingas .kad man 
nesulai'ket laikraszti. Vėlinu 
jums ir visiems /Saules” dar
bininkams laimingo pasivedi
mo.

—■ Aulkszcziausia vieta A- 
rnerike yra kalnas, McKinley, 
Alaskoje, kuris turi 20,300 pė
du aukszczio, o žemiausia vie
ta yra Death Valley Kaliforni
joj, 280 pėdu žemiau mariu.

— Giliausia vieta mario
se randasi Pacifilke, kuri turi 
net 30,000 pėdu gylio. Giliausia 
vieta Atlanti’ko mariose yra 
27,366 pėdu gylio.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondua 

ir Markes.



Nelaiminga Kazyte
Isz Tikro Atsitikimo

QZIAULTU apskrityje augo 
patogi Kazyte N. Visi ja my

lėjo, visi ja ger'be nes buvo dora 
ir pavyzdinga mergaite. Pilna 
džiaugsmo skrajojo savo

mingu žmogum. Nudavimas, 
Kataliko buvo tai tiktai mesz-< 
kere su 'kuria tikėjosi pagauti! 
patogia žuvyte. Ant galo susi
draugavo su Kazyte ir apsive
dė. Isz pradžių buvo ne szio ne J 

jau- to, bet už kokio laiko nusikra-!....—~ ------- ------------------------------------------------------------- ....
nose svajonėse kaip paukszty-|te nuo saves avinėlio kaili ir 
te laisva po orą. Tėveliai džiau- pasirodė tikru vilku. Pradėjo 
gosi su savo malonia dukrele ir paniekint Dieva, tikėjimą ir 
svajojo apie jos laiminga atei-' tauta nes svieto ligintojas ne-' 
ti — laukdami kada Kazyte už- - pripažysta nieko. Kazytei (buvo į 
augs, kada gales iszleisti ja už sunku skirtis su bažnyczia ir' 
turtingo jaunikaiezio ir gales tikėjimu ir užmirszti savo tau-Į 
matyti jos laiminga ateiti. Bet ta. Tamsus debesiai prislėgė 
kada Kazyte užaulgo ant pato- Kazytės gyvenimą. Su laiku' 
gios mergaites ir ji, kaipo ir jos vyras pavergė jos dvasia ir, 
kiti pradėjo svajoti apie aukso ii pradėjo jam pritaikanti. Su-j 
szali Amerika. Norints motino- silaukia'kūdikio, vyras stacziaii 
le veike ir maldavo kad dukre- j pasiprieszino ji duot pakriksz- 
le pasiliktu savo tėvynėje Lie-'tyt ir kaišei kerszino jeigu 
tavoje bet nieko negelbėjo jos! drystu kūdiki pakriksztyt. Bet 
maldavimai; Kazyte užsimanė. Kazy tęs szirdyje da nebuvo vi- 
važiuoti ir tidk. Prisiartino isz-į sisz/kai užgesus Dievo meiles 
leistuviu diena, susirinko kai- kibirksztele. Ji troszko kudi- 
mynai, Kazytės draugai, drau- 'kiui suteikti Krikszta szventa. 
ges, paskutini karta su ja atsi- Viena karta, 
sveikyt ir linkėti laimingos ke- nunesze slaptai kūdiki pas ku- 
liones.

Saulute šlepe savo aukso 
spindulius už medžiu virszu-. naszta pakirto jos pajiegas ir 
niu, vėjelis aprimo putes, paguldė ja in i0^a įsz kurios 
pauksztelei nustojo giedoja. Įjau daugiau neatsikele. Sun- 
Ateina tamsi naktis, pailsus rįos puvo jos kanezios kurias 
gamtuže ilsisi, vien tik Kazy- jaute szirdyje ir ant kūno. Bri
te szia nakti nemiegos nes turi gimine jai brangi Lietuva Ikur 
keliauti in Amerika. Žirgelei jaimingai praleido jaunas savo 
jau pakinkyti, laukdami Kazy-! dieneles, motinos aszaras ir 
tęs iszeinant. Kazyte atsisvei- maldavimus kad nevažiuotu in 
kino su visais. Motinėlė verke 
apkabinus savo miela dukrele, 
szirdis isz gailesties plyszta.

—- Su Diev dukrele, su Diev, 
mano brangiausioji. Neuž- 
mirszkie tavo senu teveliu, ne- 
užmirszkie Dievo, nepamesk 
tikėjimo, buk tokia dora kaip 
ir czionai. Duodu tau szita 
žaneziu ant atminties, lai 
tau nuolat primena Dievo 
rybia ir meile tėvu.

Dukrele verke ir prižada isz- 
pildyt viską. Atsisveikina su 
visais, eina da in rutu darželi 
paskutini karta atsisveikint su 
gėlėlėms. Vos pravėrė darželio 
vartelius, gėlėlės liūdnai nulen
kusios galveles, rasele krinta 
rodos aszaros nuo žaliu lape
liu; rodos visos vienu žodžiu 
kalba: “Kazyte, tu mus aplei
di, įkas mus apžiuręs ? Kas mus 
apsaugos nuo szalnos ? Gegute, 
atlėkusi in rožių krūmą, kukuo
ja graudžiai sakydama: “Su 
Diev, Kazyte, Su Diev Kazy
te!”

1 Kazytei gailestis suspaudė 
szirdi, veidelis apsipylė aszaro- 
mis, susiskyne ploszteli gėlėliu, 
prisispaudė prie szirdies ir isz
ejo isz darželio, sėdo in vežimą, 
žirgdlei pasijudino isz vietos ir 
bego keliu. Kazyte da karta pa
žvelgė in savo gimtini nameli 
ir in savo nelaiminga motinėlė 
prie vartų. Po valandėlei visai 
isznylko isz akiu.

Kada Kazyte atvažiavo in 
Amerika, taip pat užsilaikė do
rai kaip tėvynėje. Buvo pavyz
dinga visame, pildė tikėjimo 
privalumus o kad buvo patogi 
mergaite todėl ir jaunikiu ne
pritruko, kožnas norėjo ja gau
ti už drauge savo gyvenimo o 
ir svieto ligintojai taipgi rijo 
seile ant Kazytės. Bet Kazyte 
staeziai visiems atsake savo 
szirdele ir su jais nenorėjo 
draugauti.

Vienas tokis svieto liginto- 
jaš1, apsidengęs Katalikystes 
sparnu, pradėjo 'lankyti ’bažny
czia ir iiudavinejo Dievobai-

nežinant vyrui

niga ir pakriksztino.
Liūdna Kazytės gyvenimo

ra-
jis
ge-

svetima szalele. Ka ji dabar su
silaukė atvažiavus in Ameri
ka? Jausdama prisiartinanezia 
mirti, melde savo vyro kad jis 
paszauktu kunigą ant ko jis 
atsiliepė piktai: “Ne, to nie
kados ne padarysiu. Kunigui 
nevale pas tave ateiti nes butu 
paženi i mimas musu

szandijo ir 
ana ve,

Socializ- 
sa'ke: 

kaip su-
mo.” Kiti 
“Žiūrėkite, 
slo’bo tai ir protas jai susimai- 
sze szaukdama kunigo.”

Kazyte giliai atsidusus, su
dejavo: “ O brangi motinėlė, ar 
jauti kokiame padėjime mirsz- 
ta tavo dukrele, melskis už sa
vo nelaiminga kūdiki. O Dieve, 
pasigailėk manės ir atleisk ma
no nusidėjimus.” — Gilei atsi
duso ir užmigo amžinu miegu.

Laidotuves Kazytės atsibu
vo tikrai cicilikiszkai; ne kry
želio, ne žvakes — be jokios 
pagarbos. Vieni gere, kiti juo
kėsi, visai neat jausdami, kad 
tai szermenys. Už keliu dienu 
palaidojo vela laisvai. Nuveže 
lavona ant miesto kapiniu o ka
da kurna dėjo in kapa, vienas 
isz pasaulio ligintoju — cicili- 
ku, su pasisziausziuseis plau
kais, raudona nėktaiza, atsisto
jas prie kapo pradėjo savo spy-

Gerai Atsake

’ ’ S S. n L E ” MAHANOY CITY, P K.

Kariszkos Miszios Laike Muszio Italijoj

Armv Sienai Corps Photo

Katalikiszkas kapelionas laiko Miszias užpakalyj muszio kur ten Rochetta apylinkėje 
del žuvusiu draugu. Teminkite kad altorius randasi padirbtas užpakalyje automobiliaus. 
Kur tik kareiviai eina tai ir kapelonai paskui juos važiuoja prigialbet draugams visame.

Prigialbekite ir jus per pirkimą Amerikos Kariszku Bonu!

ežiu — kalba:
“Žiūrėkit, susirinkia drau

gai, sztai musu drauge, kuri 
pažino laisva gyvenimą ir lais
vai mirė. Netikėjo in poterius, 
neszauke ilga-skvernio prie sa
ves laike mirties. Lai jai buna Į 
garbe o ir jus imkite pavyzdi 
nuo jos!”

Dangus apsiniaukė, vejas 
liūdnai suuže rodos atjausda- 
raas Kazytės duszios sopulius, 
rodos Kazytės balsas davėsi 
girdėt isz grabo: “Nelaiminga 
asz likausi, apvilta vietoje lais
ves, varga kentėjau ir varge 
miriau.”

Užkasė ir likos amžinai už- 
mirszta Kazyte, tarpe svetimu-5 
ju. Niekas neatlankys jos kapo, 
niekas nesukalbės poterėli, tik 
lauko žvėrelis, jeigu kada per
bėgs pro 'kapa. Vien tik saulu
te ryte tekedama savo aukso 
spindulėliais apszvies apleista 
kapa nelaimingos moteres. — 
Sztai kokia laime atrado musu 
Kazyte szioje laisvoje szaleleje.

Todėl jaunos jus mergaites, 
bukite atsargios su jaunikai- 
cziais, kurie apsidengia kaili
niu avinėlio, greitai persimai
no ant vilko, kad po laikui, ne
reikėtų gailėtis kaip gailėjosi 
nelaiminga Kazyte.

Leit. Generolas
Stilwell

pėdas per ininuta, su deszimt 
minutu poilsiu kas valanda, 
eme 20 dienu pasiekti saugia 
vieta Indijoj. Stilwell’o žo
džiais “the allies took a hell of 

I a beating” ir jis prižadėjo at-
Kasdien Alijentai veiklesni 

Kinijoj ir Burmoj ir tas faktas 
kreipia visu atyda in Anieri- įm|Į |a ]iepa llu0 Japonu. 
kieti — Leit, Generolą Joseph
W. Stilwell. Stilwell yra Szta-j pįrmos ruszies kareiviai jeigu 
bo vadas po generalissimo jįe galėtu gauti tinkama 
Chiang Kai-shėk ir veikliai va-j medžiaga. Kinai ji pravardžia- 
dovauja Kinu ir musu pulkus į vo “Shih-ti-wei 
Burmoj sziadien. Žiūrėdami in 
St ilwell’o praei ti matome, kad 
gal jis per daugeli metu ruosze- 
si del tos svambios roles.

Originaliai, Stilwell paėjo 
isz Yonkers, netoli New Yorko 

į miesto. Jo levai siuntė ji in

Stilwell sako, kad Kinai yra
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Virdžinijoj vienas paeziuotis 
norėjo,

Ir jau badai užsakai iszejo, 
O kad pinigu neturėjo, 
Tai in bažnyczia ne ėjo,

Tiktai pas skvajeri nu- 
pleszkejo,

Gyrėsi nebagas, kad pinigu 
turi,

Ant prastesnio nežiūri, 
Dabar žmones visiką dažinojo, 

Stėbedamiesi net iszsi'žiojo, 
Mat, ant kart ubagu pastojo.
Nieks tos poreles in stuba 

nepriėmė,
Tnda pa.-, 'kunigą szliuba eme, 
Dramas už szliuba užmokėjo, 
La pinigu jaunikis neturėjo.

Daug tokiu Amerikoj randasi, 
Kurie su savo turtu giriasi

Bet tokis laikas ateina, 
Melas in virszu iszeina.

& 6 
ė

arba pradžia
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

Ponas: — Jonai, kaip atva
žiuos profesorius tai atida
ryk jam vartus.
Jonas: — 0 kas tai yra pro

fesorius?
Ponas: — Tai tokis žmogus 

kuris moka viską.
Jonas: — Jeigu jis moka 

viską, tai tegul sau pats var
tus atsidaro.

*
Į
64 pus., Did. 5x7col.

Tiktai, 10c.

i MAHANOY CITY, PA.
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Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

* * *
Miczigane tokios vestuves bu

vo negirdėta, 
iStu'ba buvo vėliavoms 

padabinta,
Ir per Įauga iszkisztos karojo, 

Visi praeiviai žiurėjo.
Mat, didelis ponas apsi- 

paeziavo,
Tai vargszai nieko priesz ji 

negiliavo,
Puikus buvo susirinkimas,

O da puikesnis pasirėdymas, 
Ir nakvyne gera turėjo,

Ba ant jardo gulėjo.
Kiti apie gulinczius tupinėjo, 

Jog juokingai iszžiurejo,
Daugiau apie tai nekalbėsiu, 

Velulk nutylėsiu.
* * *

Gerai tieji padarytu,
Kad per Gavėnia gerti 

susilaikytu,
Ba katrie mažai proto turi, 
Ir kada blaivus ant kvailio 

iszžiuri, 
Kaip tiktai užsigeria,

* Tuojaus už cziuprynu 
nusitveria,

Susipleszo drabužius,

Užsidaužo ragus.
Po tam pas vaita apsiskundžia, 

Lobina tuom sudžia, 
Bausmia užsimoka, 

Arba in koza patenka.
Tada gailesį savo kvailumo, 

O bet nepameta gudrumo, 
Ba kaip iszsiliuosuoja, 
Vela geria, — uliavoja.

Ar-gi tai nežiopliai, 
Isztilkruju kaip gyvuliai,

Kad laikraszti užsiraszytu, 
Kitokiais vyrais butu.

* * *
Katrie slaptas kareziamas 

laiko,
Tai del kostumeriu visaip 

pataiko,
Szinkuoja visi: 

Motina, duktė ir tėvas, 
Tai ir 'biznis eina geras;

Bet tokis biznis, 
Niekai suvis,

Turi kožno, kaip szuo klausyti,
Ba jeigu viena supykintu, 
Dideli ergeli užsitrauktu.

* * *
Ohajuj vienas paeziuotis 

užsimanė,
Ir jau ant užsalku davė, 
O kad boselis nenorėjo,

Kad ženytusi — pas 'kunigą 
nuėjo;

Mat pamelavo,
Bet nieko negavo.

Kam tau boseli uosi kiszti,
Jeigu kas nori in pora 

susiriszti,
Geriau nėkiszk uosi, 

Juk ne tu su jaunavede 
gyvensi.

Adresus Gyvenimo

kas ju kalbo
je reiszkia “tas, kuris vykdo 
svarbia istorija.”

Jo visa szeimyna iszmoko 
Mandarinu-Kinu kalba. Viena 
duktė apsipažinus su Kinu mu

zikaliais instrumentais kita 
ipieszia Kinu stylium. Sūnūs 

West Point Academy tik todėl kapitonas armijoj. Stilwell 60 
kad jam buvo reikalinga ’vai‘-|metu amžiaus. Jis daugiau pa- 
žingesnis mokslas. rI evas bu- .]iaSzus in mokytoja arba misi- 
vo gydytojas. Jaunasis'Slilwe.l jonjerįn negu in kareivi.
]»Klause prie grupes auKsztes-iStilwell toli keliauja oru. 
nes mokyklos vaiku, kurie pa- praeitais metais Birželio me- 
voge ice cream” ir susibarė,nesi, Chiang paszauke ji su ki

tais Amerikos aficieriais in 
konferencija Chungkinge. Už 
dvieju menesiu jis buvo New 
Delhi, Indi joj, kaipo Chiang’o 
pasiuntinys, lavinti Kinu pul
kus.

Po Stilwell valdžia Kinijoj, 
randasi labai veikli aviacijos 
vienetą po garsiuoju Generolu 
Chennault, ir kita grupe aficie- 
riu, kurie lavina tukstanezius 
jaunu Kinu aficieriu pėstinin
ku ir raiteliu moksle. Mes ten 
jau pasiuntėme kėlės “field” 
ligonines, nariai yra Ameriko- 
je-gime Kinai. Pristatėme Ki
nu armijai inrengimu ir musu 
veterinarai gydė Kinu armijos 
arklius 
siunsti 
ga oro 
cziame 
reikalavima.

Kovo men., pirma karta gir
dėjome, kad kelios Amerikos 
pėstininku vienetos kariavo su 
Kinu pulkais sziaures Burmoj. 
Skaitlius musu Guadalcanal 
veteranu jau perkeliavo szim- 
tus myliu per tankumynus pa
stangoje atidaryti trumpa kelia 
in Burma Kelia. Ju komandie- 
rius yra Dede Juozas. Nesenei 
presos praneszime jis sake — 
“Noriu pabrėžti f akta, kad Ki
nai ir Amerikiecziai sykiu ko
voja ir mirszta. Jie gražiai su
gyvena. Nors kartais klydau 
bet spėju kad visa Huwang 
Valley tuoj bus musu.”

Kinai mums yra reikalingi 
jeigu mes norime paimti Japo
nus. Atgavimas Burma Kelio 
bus neiszpasaikytai sunkus už
davinys bet Kinu ir Amerikie- 
cziu pulkai po generolu Stil
well jau prakirto kelia.
—Common Council for Amer. Unity

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

Saule Publishing Co.,

su mokytoja. Jis mėgo rengti' 
visokius szposus.

Užbaigęs West Point Acade- 
mija jis tuoj iszsiunstas in Fi
lipinus. Tenai praleido keturis 
metus, kitus tris Kalifornijoj 
ir sugryžo atgal in West Point 
mokytauti. Praeitame kare jis 
iszvyko in Francija. Tenai jis 
priklausė prie Britu vyriausio 
sztabo ir vėliau prie Francuzu. 
Dalyvavo invairiose kovose ir 
St. Miliiel. Buvo apdovanotas 
Distinguished Service Medai 
del puikaus darbo kaipo Szta- 
1)0 Vado pagelibininkas.

Sugryže in Su v. Valstijas 
1919 m. Stilwell tuoj iszvyko in 
Californijos Universitetą isz- 
mokti Kinu kalba. Per tris me
tus šėke mokslus Peking, Kini
joj. Jis taipgi apsipažino su 
szalies daile ir senoviszka lite
ratūra. Daug Kinu ji vadina 
draugu ir maloniai priima ji in 
savo namus.

Jis gryžo in Suv. Valstijas ir 
buvo perkeltas in Infantry 
School Fort Benning, Georgia 
valstijoj. Buvo mokytojas Com
mand ir General Staff School 
Fort Leavenworth, Kansas.

1925 m. jis vela gryžo in Ki
nija su lotais pėstininkais 
Tientsine. Kaipo Leit. Pulki
ninkas jis buvo Amerikos jegu 
Sztabo Vadas. Sugryžes in Suv. 
Valstijas, ežia buvo du metu ir 
vela iszvyko in Kinija kaipo 
musu karisžkas atstovas musu 
pasiuntinybei.

Nuo 1939 iki 1941 m. valde 
pulkus Texas valstijoj ir Cali- 
fornijoj. Invyko Perlu Uosto 
užpuolimas. Stilwell slaptai 
dingo pęr kelis menesius. Kada 
nuo jo vela girdėta jis buvo 
Kinijoj kaipo Sztabo vadas Ki
nu otos ir 6tos armijos del 
Chiang Kai-shek. Jis turėjo kė
lės Amerikos vienetas Kinijoj, 
Indijoj ir Burmoj.

Gegužes men., 1942 m. Japo
nai greitai vyko per Burma pa
siekti Burmos Kelia. Buvo vie- 
nintinis reikmenų kelias in Ki
nija. Prieszas jau buvo užemes 
visus Kinijos pakranezio mies
tus. Japonai bu vo puikus jung- 
liu (tankumynu) kovotojai. Jie 
iszvare mažesnius Amerikos ir 
Britu pulkus atgal in Indija ir 
svarbus Burma Kelias žuvo. ..

Kareiviai vadina Stilwell 
Dede Juozu. Nors jis visada 
reikalauja disciplinos jis su sa
vo vyrais draugiszkai gyvena. 
Su jais miega, valgo ju maista 
ir kenezia ju vargus.

Į Apleisdami Burma, Stilwell

ir jauczius. Galime 
reikmenis per pavojin- 
kelia Indijoj bet siun- 
tik laszeli pagal Kinu

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

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

Sieniniai Kalendoriai, 23% I Apleisdami Burma, Stilwell 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po asmeniszkai vede jo szta'ba isz 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: ' szimtu Amerifkiecziu, Britu ir 
SAULE PUBLISHING CO.; Kinu 140 myliu per tarikumy-

MAHANOY CITY, PA. U.S.A. HUS. Jis g;■atėjo nueiti ti'k 1051 “T"“

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 

—: > ir prasze idant nesulaikyti 
I laikraszczio. PASKUBINKITE 1 1 J
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PRANESZIMAS DARIAUS- 
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REIKALU

praszome apie tai praneszti ko
mitetui. Kuriu autorių gami
niai nebus priimti, tai reika-

1944 MAY 1944
SUN MON TUE WED THUR FRI SAT
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26
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— Petnyczioje Szv. Povylo 
nuo Kryžiaus. Subatoj Szv. Pe
tro Kent., taipgi pripuola pir
ma diena Gegužio-May, mene- 
siis paszvenstas ant garbes Mo
tinos Dievo.

— Panedelije Szv. Pilypo ir 
Jokūbo.

t Balseris Džiogis, buvu
sia senas 'gyventojas, mirė pra
eita Nedelia pas savo dukte
ria Hoffmaniene, 2229 Hunt
ington uly., Filadelfijoj. Ve
lionis pribuvo in Amerika jau
nu vyruku ir apsigyveno mies
te ir tik praeita mota iszkelia- 
yo pas įduktere ant apsigyveni
mo. Jo pati likos užmuszta 
per truki kada ėjo namo in 
'Brandonville po pirkimui ma
žos ukes (farmos).Paliko viena 
duktere Vanda, keturis sūnūs 
isz kuriu vienas randasi ka
riuomenėje, du brolius, Prana 
kuris gyvena mieste ir Juozą 
(Tamakveje. Lavonais atvežtas 
in miestą pas Seneskus, 423 E. 
Market uly., nes prigulėjo prie 
Vietines parapijos Szv. Juoza
po. Graborius L. Traskauskais 
Jaidojo.

—- Valdžia pranesza, buk 
Juozas Grom aiški, tėvas pen
kių vaiku, nuo keturiu iki de
vynių metu, žuvo ant kares lau
ko Italijoj. Nelaiminga žmogus 
apleido miestą praeita Gruo
džio menesi. Taipgi paliko 
paczia, motina ir tris 'brolius 
kariuomeneje.

— Petnyczioj bus laikomos 
gailės iMiszios, Szv. Juozapo 
bažnyczioje, už duszias miru
siųjų musu teveliu ir brolio, 
leidėju Damininko Boczlkaus- 
ko, musu motinėlės Teofilės ir 
brolio Vladislovo.

—■ Prezidentiniai rinkimai 
kurie atsibuvo ir musu pavie
te, buvo labai silpni nes balsa
vo tik 7,783 žmones o didesne 
dalis tuju balsu Ibuvo ant Dew
ey ant prezidento nes jis ibuvo 
drucziauses kandidatas. Dau
gelis žmonių visai nebalsavo.

— Jau prasidėjo vajus ar
ba ‘draivas’ rinkti visu Maha- 
nojaus gyventoju paraszus del 
laiszko in Prezidentą Fr. D. 
Rooisevelta praszant kad Ame
rika užtartu Lietuva ir jai su
gražintu ‘ ‘ Nepriklausomybe. ’ ’

Visi, jauni ir .seni yra pra- 
szomi paisiraszyti, kad mu.su 
valdžia žinotu kad mums vi
siems rupi ir rūpės mažu tau
tu, kaip Lietuvos likimas.

Praszoma visu papraszyti ir 
svetim'taucziu pasiraszyti, nes 
szi peticija, szis praszymas už
tartai Lietuva ne tik Lietuviams 
rupi, bet visiems visu tautu 
žmoniems.

Szvento Juozapo parapijos 
mergaites ar buvo, ar szi vaka
ru bus, ar rytoj ateis pas jus 
praszytl kad jus pasiraszytu- 
me'te. Esame tikri kad niekas 
neatsisakys!

—Kun. J. J. Bagdonas.

**>***»*

Amerika džiaugiasi kad 
sekasi jai kovoje priesz in- 
vairias vaiku ligas bet dau
giausia yra susirupinus isz 
daugelio nelaimiu kurios už- 
musza daugeli vaiku viso
kiose nelaimėse arba smar
kiai sužeidžia juos, nors ga
lėtu tai iszsisaugoti. In pas
kutinius deszimts metu to
sios nelaimes pasidaugino 
ant 25 procento. Sztai tan
kiausios priežastys per ku
rias vaikai buna sužeisti ir 
netenka gyvascziu: Vaikai tankiai gali szepu- 

tese pasisekti visokes bonku- 
tes su truciznoms kurias isz- 
geria nežinodami j u pavoju 
ir bledinguma. Kad nebutu 
galėja pasiekti tuju bonku- 
cziu tai nebutu buvę jiems 
pavojus mirties ar nelaimin
gos ligos.

mie Andrius Szumskis, 316 W. 
Atlantic uly. Velionis pergy
veno mieste daugeli metu, pri
būdamas isz Lietuvos. Paliko 
paczia Agnieszka, įsunu namie, 
tris dukteres, tris anukus ir 
įsesere Ona Burbiene miesto. 
Palaidotas Seredoje, įsu bažny
tinėmis apeigomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje, per graboriu W. 
Menikevicziu.

Motina Žirklėmis Su
žeidė Dukterį

Buffalo, N. Y. — Mare To- 
masik, susibarus su ja, mete 
žirkles in savo 15 metu duktere 
ir jos instrigo kaklan. Isz to ki
lo liga meningitis, kuri nuvarė 
mergaite in kapus. Motina ga- 

1 vosi in kalėjimą ant meto.

Daugiau kai 3,000 vaiku li
kos užmuszti per automobi
lius ir trokus ant ulycziu ir 
tukstancziai likos sužeisti. 
Dreiverei privalo temint ant 
tokiu vaiku kurie važinėja 
ant dviracziu ar vežimėliu 
ant ulycziu. Nes vaikai važi
nėdami ant ulycziu mažai su
pranta apie pavoju kuris 
jiems grasina per automobi
liu ar troka.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Kiek tai vaiku užtrokszta 
lovelese kuriuos tėvai už
kloja su daug kaldru, nakties 
laike, kada juos paguldo in 
lovas. Geriausia yra vaikus 
paguldyti ir aprengti in szil- 
tas kelnaites ir marszkine- 
lius o mažiau kaldru.

PAJESZKOJIMAS BAISI ŽUDINSTA

Elektrikinei fanai arba ve- 
jadarei yra dideliu pavojum 
del vaiku nes tankiausia vai
kai prikiš za pirsztukus prie 
rato kuris nukerta jiems 
pirsztukus. Taipgi daugelis 
paskensta prūduose be prie
žiūros tėvu ar tarnaieziu.

SHENANDOAH, PA.

F Panedelyje mire .Schuyl
kill Haven ligon'buteje Aleksas 
Gauba, po trumpai ligai, per
gyvendamas czionais mieste 
per ilga laika. Prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos. Laido
tuves atsibus Seredos ryta ir 
palaidotas Szv. Marijos .para pi
gos kapuose. Czaikauskas lai
dos.

t Mare Visockiene isz Low
er William Penn, mire namie 
praeita Sukata. Velione buvo 
gimus Lietuvoje, pribūdama in 
Amerika jauna mergina. Pali
ko vyra Adoma, ketures duk
teres, iisZ kuriu viena randasi 
Elmhurste; du sūnūs, tris anū
kus, tris seseres: dvi Filadelfi
joj ir viena Lietuvoje. Laido
tuves atsibus Petnyczioje su 
apeigomis Szv. Jurgio bažny
czioje, prie kurios velione 
prigulėjo. W. Menkeviczius 
laidos.

t Praeita Nedelia mirė na- i •

Pajeszkau savo draugo Ka
zimiero Kavalauslko, paei
nantis isz Joniszkio valscziaus, 
Daigiliszkiu viensodžio. Nore- 
cziau sužinoti apie jo būvi, 
nes isz Lietuvos aplaikiau 
daug akyvu žinucziu. Jis ki
tados gyveno mieste Shenan
doah, Pa. Tegul atsiszaukia 
ant adreso :

SIMON WOWERIS, 
293 Ames St., Brockton, Mass.

Naujas Lietuviszkas

SAPNO RIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Nesutikimas Isz Užvy- 
dejimo; Sukapojo

Savo Vyra

St. Louis, Mo. — Užmiestyje 
gyveno jauna porele Kermins- 
ku. Gyveno kaip pora karve
liu, mylėjosi ir džiaugėsi isz 
gyvenimo. Bet nieko nesiranda 
tvirto ant szio svieto, viskas 
turi pasibaigt in laika, taip ir 
pasibaigė gyvenimas tosios po
reles.

In koki tai laika tarp j u kilo 
nesupratimai isz priežasties už-

laujant gražinsime atgal su dė
kingumu.

Pastebime, kad toki pieszi- 
niai nereikalauja artistiszko 
darbo, o tik gilios kilnios min
ties. Pagal musu patarėja: tai 
ir su anglių ant baltos popie- 

1 ros galima nuibraižinti gera 
garsu Forduka! Sztai E. Hene-| laiku, pasilieka ankseziau gan- 11 
ry, iszemes isz savo forduko ta vieta Lithuanica Aikszte 
net 57 szmotelius, pyszkina su ant Union Avenue ir Stagg St., 
juo po visa aplinkine, rodos Brooklyn, N. Y., Lietuviais ap- 
kad iszimtos “žarnos” visai 
jam nieko nekenkia.

Henery, taisydamas savo au
tomobiliu, nutarė kad jame 
randasi daug nereikalingo 
“sztopo” be kuriu galėjo vi- 
siszkai apsieit, todėl tuos daly
kus iszmete laukan ir sziadien 
karukas bėga greieziau ne kaip 
bego kada buvo naujas ir szia
dien be “žarnų” padare su 
juom daugiau kaip deszimts 
tukstaneziu myliu. — Nėra ko 
stebėtis, juk ir žmogui kartais 
iszima beveik visus vidurius 
bet jis vaikszczioja ir gana 
ka ežia kalbėt apie Forduka?

GAS DALIS

Dabar Smagiau
Važiuoja

Visuomenes žiniai, kaip jau 
pirmiaus tapo praneszta Da

iria us-Gireno paminklui statyti 
Į reikalu, kad buvo kreiptasi iu 
New Yorko mielsto Parku auto- 

I ritėtus gavimu naujos vietos
Orangeburg, S. C. —■ Ka žmo- del paminklo. Bet, po visu da

nes nepadaro ir iszjuokia tajiį vinių ir aiszkumu dabartiniu

Apsiszutinimas daugiausia 
užmusza mažu vaiku ne kaip 
kitokios nelaimes. Tėvai pri
valo atsukti rankenas in vi
durį pecziaus idant vaikai 
nepaverstu puodą ant pe
cziaus.

Ana diena tikėdamasi kad 
vyras neužilgio sugrysz namo, 
pasislėpė po lova o kada vyras 
užmigo, pagriebė kirvi ir vienu 
y pu nukirto jam galva. Insu- 
pus lavona in kaldra, nunesze 
in laukus, iszkase grabe tiksle 
užkasimo bet grabe buvo per 
trumpa. Tada nukirto jam ko
jas ir rankas ir indėj us ta vis
ką, užkasė.

Per kėlės dienas tylėjo bet 
balsas sanžines nedave jai pa- 
silsio, ant galo nuėjo in palici- 
ja, apsakė ka padare ir likos 
uždaryta kalėjime.

vydejimo, tojo smako, kuris jau 
ne viena meilinga porele prari
jo. Kerminskas pradėjo nužiu 
rinet savo jauna ir patogia pa- 
cziule ir tankiai ja žveriszkai
suplakdavo ir tankiai kalbėda
vo kad vėlina nuo jos atsikra
tyt. Motere negalėdama ilgiau s 
kentėti paniekinimu ir plaki
mu ir būdama baimėje savo gy
vasties, sumanė nužudyti savo 
tironą.

o
o

Apmainytos Moteres 
Nesutinka Su Savo 

Kermosziniais Vyrais

Anderson, Ind. — Praeita 
meta du kaimynai, Teodoras 
Peters ir Arthuras Elbert, isz 
Aleksandros, susitarė apsimai-1- 
nyt savo paczioms, ant ko mo-’ 
tereles ir sutiko, paėmė divor-j 
sus ir pradėjo gyvent su savo 
kermosziniais vyrais. Tas ant 
gero neiszejo nes vyrams nubo-! 
do antra-rankes bobos ir jas 
pamėtė. Dabar moterėles skun-1 
džia savo vyrus už apleidima 
ir nedavimą joms pinigu ant 
maisto.

Laikrodėlis Iszgialbejo
Jam Gyvasti

Irons Rivers, Mich. — Auk
sinis laikrodėlis iszgialbejo gy
vastį Feliksui Narmantavi- 
cziui, anglekasiui, dirbantis 
Forbes kasyklose. Narmanta- 
viezius su savo draugu Kar- 
nausku dirbo drauge, staigai 
iszgirdo braszkejima virszu- 
nes, persigandę nubėgo in szali 
“lifto,” bet Narmantaviczius 
sugryžo adgal nes užmirszo pa-

gyventoj apylinkėj. Sziis kuk
lus parkutis yra trykaimpiai 
apvalus, 44 pėdu 5 coliu ilgio 
ir 30 pėdu ploczio, ji puosze 
penki medžiai ir trys suolai po
ilsiui.

Komitetas nusprendė paga
minti paminklo modeli tin
kama sziai aiksztei ir sulygti 
su miesto Parku autoritetais, 
kas link paminklo arkitekturos 
ir didumo. Bet kad ruosziama 
statyti paminklą gerbtu visi 
Lietuviai, tai reikia atvdžiai ir 

, tinkamai prirengti jo proekta, 
kuris galutinai nustatys pa
minklo symboliszka iszreiszki- 
ma. Manome kad musu pla- 
czioje visuomenėje yra Ikompe- 
tentisz’ku žmonių kurie įgali 
teikti vienoki ar kitoki naudin
ga paturima sziame reikale.

Taigi kreipiamos in Lietu
vius dailininkus, pieszejus, 

'.skulptorius, aikitektus taipgi 
tos profesijos specialistus, pra- 
szant ju nupieszti ar isz medžio 

1 iszdroszti o gal isz gipso ar 
i tam panaszios medžiagos paga- 
1 minti gražu atatinkama Da
riaus ir Girėno paminklui sta- 

| tyti paveiksią ar figūra; pagal 
j sziuos kurinius autoritetingas 
1 paminklo žinovas su pritarimu 
| komiteto ir keletos vietiniu žy
miu veikėju pagialba, iszvystys 
paminklo proekta ir pateiks ji 
miestui del užtvirtinimo. Už to-į 
ki priimtina paminklui pieszi-Į 
ui jo autoriui skiriame nuo 15 
iki 25 doleriu dovana. Laikas 
duodamas iki Liepos-July 1 d.: 
szio meto bet jei dailininkas į 
pageidautu ilgesnio laiko tai

gal ima nuibraižinti 
minti.

Taigi, nuoszirdžiai praszome 
jusu branlgus veikėjai malonios 
kooperacijos sziame darbe. Sa
vo gaminius teikitės prisiųsti 
sekamu adresu: Darius-Giren- 
as Monument Fund, 280 Union 
Avenue, Brooklyn, N. Y.

Aukos: J.. S. Rainys isz Phi
ladelphia, Pa., prisiuntė $5.00 
ir sako: “Patemijau Laisvėje 
kad dar stoka pinigu Dariaus- 
Girėno Fondui. Tai siuneziu 
tiek,, kad pagelbėtai užbaigti 
kvota reikale pastatymo pa
minklo musu didvyriams lakū
nams žuvusioms faszistu žeme- 
je, skrendant in musu brangia 
Tėvynė Lietuva.”

Už auka maloniai dėkojamo. 
Praszome ir visu kitu pamink
lo simpatizatoriu pasekti szi 
pavyzdi ir prisiųsti auku pa
minklo naudai, czekiu ar Mo
li ey-or dorių ant vardo Darius- 
Girenas Monument Fund, o a- 
dresuoti komiteto iždininku 
taip: John Spurga, Port Jeff
erson Station, Long Island, N. 
Y., už jusu aukas jis prisius 
kvitą ir bus paskelbta jusu var
das su suma spaudoj. 
Dariaus-Girėno Paminklo Fon
do Komiteto, Pirmininkas: Jo
nas Szaltis, Finansų Selkr. Ad. 
Steponas Briedis, Ja.

(Apgarsinimas).

Negana Kad Ja Nužudė
Bet Da Sukramtė 

Jos Kuna
isz 
in-'

Nogales, Ariz. — Viena 
bjauriausiu žomgžudyscziu 
vyko czionais kada Lester! 
Walsh, 33 metu, su kede užmu-'siimti savo laikrodėli kuri pa A A . TT. |..................... . . m . sze Anna Axaline, 36 metu. Užliko kabanti ant vinies. Toje ... . , . . IJ 11 n 1 11 yiiiaIa amt inc 1

vietoje kur stsovejo Karnauc- 
kas, nukrito didelis szmotas 
anglies užmuszdamas ji ant 
vietos. Po 30 valandų draugai 
atkasė Narmantavicziu sveika 
ir gyva. Kad nebutu sugryžes 
pasiimti laikrodėlio, butu ir ji 
anglis užmuszes.

Visi Viduriai Radosi Ne 
Ant Tos Szalies

Philadelphia, Pa. — Kada

muszes ja, jis puolė ant jos ir 
pradėjo kramtyti veidą ir at
vykusi policija vos atitraukė 
sumiszusi žmogų. Jis su ta mo 
tere mylėjosi du metus ir ta 
diena ruoszesi prie vestuvių J 
Jis atsikėlęs prikėlė ja ir pra-1 
sze suklaupus melstis. Besimel-j 
džiaut jiems, iszkilo barnis ir 
abudu sugryžo in savo lovas.! 
Po tam vela pradėjo bartis ir 
jis muszes ja su kumszczia. O j 
indukes paėmė kede ir visai 
motere užmusze.

Supliekė Ja 262 Kartus
Hamtramck, Mich. — “Ma-

no vyras supliekė mane nema
žiau kaip 262 kartus nuo laiko 
kada pasilikau jo motere” — 
taip kalbėjo Helena Žarovska, 
užvesdama skunda priesz savo
vyra. Negana to, jos vyras nu
stūmė ja žemyn trepais, kerszi- 
no užmuszimu ir iszlauže jai 
ranka.

Porele turi du vaikus ir gy
veno su savim keturis metus. 
Sudžia juos perskyrė.

daktarai dare operacija 14 me
tu mergaitei ant pendesaitis, 
nemažai nusistebėjo kada per-
sitikrino kad akloji žarna ra 
dosi ant kaireses puses, szirdis 
ant deszines puses, kepenys 
ant kaireses puses ir žodžiu, 
visi viduriai nebuvo ten, kur
privalo būti.

Mergaites vardas yra Anto
nina Mansolino, Italijonkaite.

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

Motina Sukapojo Du 
Vaikus Ir Sužeidė

Tris Kitus
Gastonia, N. C. — Katre 

Wood, 28 metu, sukapojo ant 
smert du savo vaikus o sužeidė
mirtinai tris kitus po tam už
davė sau kelis smarkius žaidu- 
lius su tuom paežiu kirviu ir 
inszoko in vone tiksle pasi- 
skandinimo. Priežasties tojo 
pasiutiszko pasielgimo moti
nos da nedažinota.

“SAULE” YRAl 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. |

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

mu.su

