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Isz Amerikos
Hotelei Ir Restauraci
jos Duos Tik Puse Tiek 
Kiek Duodavo Mėsos

Washington, D. C. — Val
džia iszleido paliepima del visu 
hoteliu ir restauracijų kad 
svecziams duotu tik puse tiek 
mėsos kiek duodavo lyg sziol, 
isz priežasties dideles stokos 
visokios mėsos.

Philadelphia turėjo pirmu
tini pasninką Panedelyje, ku
ri buvo be-mesine ir taip darys 
kožna sanvaite pakol kare už
sibaigs.

Didelis Pelnas Arielkos 
Monopoliu Pennsyl- 

vaniįoje
Harrisburg, Pa. — Praeita 

meta arielkos monopolei Penn- 
sylvanijoj, uždirbo 31,984,679 
dolerius. Viso parduota svaigi- 
naneziu gerymu daugiau kaip 
už 107 milijonus doleriu.

O bet darbininkai tu j u mo
nopoliu straikavo už didesne 
mokesti kuria ir aplaike.

Broliukas Norėjo Nu- 
skust Savo Sesute

Brooklyn, N. Y. — Kada te- 
Vas iszvažiavo su daržovėms 
in miestą, penkių metu sūnelis 
George Leelar’o, matydamas 
daugeli kartu kaip tėvas save 
skutosi, paėmė britva ir pradė
jo pjaustyt veidą savo dvieju 
metu sesutei. Ant riksmo mer
gaites motina atbėgo nuo kai
mynu ir vos neapalpo kada pa
mate kruvina britva vaiko ran
kose, manydama kad jis mer
gaite papjovė.

DARBO ŽINUTES

Washington, D. C.—Karisz- 
kas Darbininkiszkas Biuras 
apgarsino, buk darbininkai ne
teko 318,892 dienas per viso
kius straikus ir darbininkisz- 
kus nesupratimus. Praeita 
menesi skaitlis darbininku 
straikavo apie 80,799.

Harrisburg, Pa. — Darbinin
kiszkas Biuras apreiszke, buk 
660 dirbtuvėse sziadien dirba 
75,150 moterių ir merginu, ir 
kožna diena pasidaugina, nes 
moteres ir merginos yra tinka 
mos prie visokiu darbu ir yra 
atsakanezios visame.

Detroit, Mich. — Fordo Au
tomobiliu Fabrikai iszmokejo 
savo darbininkams 924 tuks- 
tanezius doleriu užvilkto mo- 
kesezio, isz priežasties visokiu 
straiku.

Wilkes-Barre, Pa. — Dau
giau kaip 1,300 anglekasiu su
stojo dirbti South Wilkes-Bar
re kasyklose isz kokio ten dar- 
hininkiszko nesupratimo.

Liepsna Sulaikė Vokieczius

Kada Vokiecziai artinosi prie aliejiniu szuliniu, Kras- 
nedare, Rusijoj, Maskoliai, norėdami užbėgti ju prisiarti
nimą, padege tuosius saulinius. Daug Vokiecziu sudege 
ant smert nes nespėjo pabėgti nuo liepsnojanezios žemes 
kur juos apsiaubė isz visu pusiu. Szitas paveikslas likos 
prisiunstas isz Londono per viena kareivi.

KARE
Du Milijonai Prancūzu 
Stos Priesz Vokieczius

London — Slaptos žinios 
pranesza buk sziadien yra pa
sirengia daugiau kaip du mili
jonai Francuziszku patrijotu 
pasiprieszint priesz Pierre La
vai jeigu jis nepaliaus priverti- 
net savo tautieczius iszsiunti- 
net ant iszvežimo j u in Vokie
tija prie kariszku darbu. Tieji 
patrijotai mano sukelti revoliu
cija bile kuria diena ir yra pa
sirengia pralieti krauja už savo 
tėvynė kuria Lavai pardavė in 
nagus Hitlerio.

Italiszki Kareiviai Suki
lo; 30,000 Serbu Liko

Parvazas Su 1,000 Ka
reiviu Torpeduotas

Stockholmas, Szvedija—Vo- 
kiszkas parvazas “Deutsch
land” ant kurio radosi tūks
tantis kareiviu plaukencziu na
mo ant urlopo, likos torpeduo
tas per submarina artimoje 
Szvedijos pakraszczio. Kiek isz 
tuju kareiviu žuvo, tai da ne- 
dažinota. Manoma, kad ji pa
skandino Rusiszkas submari- 
nas. Apie szimtas kareiviu ba
dai likos užmuszta ant vietos 
bet apie kitus nedažinota.

St. Johns, Newfoundland. — 
Mrs. Ellen Carroll, motina 12 
vaiku, kuri yra badai seniause 
motere Sziaurineje Amerikoje, 
ana diena apvaiksztinejo savo 
115 metu sukaktuves gimimo 
dienos.
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Nužudytais
London — Visas regimentas 

Italiszku kareiviu pasikėlė Go- 
rijoj ir atsisakė keliauti in Ru
sija prigialbeti Vokiecziams. 
Vadai tojo pasikėlimo likos su- 
szaudyti ant vietos o kareiviai 
likos priverstinai pasodyti ant 
laivu ir iszvežti in Rusija bet 
be ginklu.

Badai 30 tukstancziai Serbu 
Jugoslavijos provincijoj likosi 
nužudyti ant paliepimo kuni- 
gaikszczio Elbrechto nes pa- 
metinėj o savo pulkus kad pri
sidėti prie Vengriszku karei
viu. Tieji kankytojai už laisve 
buvo kankinami su degan- 
czioms geležimi ir j u nagai bu
vo isztraukti su inkaitintoms 
replėms.

Albanai taipgi pasikėlė 
priesz Italus ir pradėjo užklu- 
pinet ant j u ant trijų kalnu. 
Mussolini turėjo nusiunsti in 
ten eroplanus ir tankas ant ap- 
malszinimo tuju pasikėlimu.

Iszdirbines Mažiau 
Centu

Washington, D. C. — Iždo 
departamentas iszdave paliepi
ma visoms dirbtuvėms pinigu 
kad sumažintu iszdirbima cen 
tu ant 50-ta procento, isz prie-
žasties stokos vario, kuris yra 
labai reikalingas del kariszku 
iszdirbyscziu. Taip-gi meldžia 
vaiku ir suaugusiu žmonių kad Į 
neezedintu centus tik juos pa
leistu in begi.

Vokiecziai Pametineja 
Savo Pulkus

Norvegija^ — Czionaitinei 
Vokiszki kareiviai, kurie pri
žiūri paredka tarp Nodvegisz- 
ku gyventoju, pradėjo pameti
nėti savo pulkus, negalėdami 
ilgiaus iszlaikyti paniekinimo 
ir sunkenybių kokias jie ken- 
czia czionais nuo savo perdeti- 
niu. Daugelis likos suszaudyta 
o kiti iszbego per rubežiu in ki
tus sklypus.

Tukstancziai Žmonių
Mirszta Nuo Bado 

Kinuosia
Chunking, Kinai.—Tukstan

cziai žmonių mirszta sziadien 
nuo bado Kinuose o ypatin
gai tosia vietosią kur Japonai 
turi užemia Hohan provincijoj 
kur szeszi milijonai žmonių 
kenezia bada. Kelei pabėgėliu 
toje provincijoj yra užgrūsti 
žmenimis ir užkloti mirusiais, 
kurie krinta ant keliu labai nu- 
silpneje nuo bado.

Priežastis tojo bado yra ne- 
užderejimas ryžiu nes rugepiu- 
te buvo labai bloga, tvanai už
liejo laukus, kraliku amaras ir 
vabalai isznaikino viską. Val
džia daro kiek gali užbėgti ta- 
ji bada ir paskolino 400 tuks- 
taneziu doleriu isz Amerikos, 
kad nors kiek suszelpti iszba- 
dejusius gyventojus, kurie 
mirszta tukstaneziais.

MILIJONAI FRANCUZU STOS 
PRIESZ VOKIECZIUS

Japonai Vela Paskandino Du 
Amerikoniszkus Laivus Solo- 
monosia; Amerikonai Suszaude 
12 Japoniszku Eroplanu Taip

gi Neteko Dvieju Laivu
London — Anglikai bombar

davo pristova Lorient, užmusz 
darni daugiau kaip 100 žmonių 
ir sužeidė apie 400.

WASHINGTON, D. C. — Valdžia aplai
ke žinia isz Solomono Salų buk Japonai paskan
dino du Amerikoniszkus laivus O’Brien ir Me-

London - Daugelis vokie redith prie Guadalcanalo bet Amėrikoniszki le- 
cziu likos užmuszta per bomba L. . . v| f ¥ i i • <«
charieroi, Belgijoj, vokiszkam kiotojai užklupo ant Japonu suszaudydami 12 
abaze. Tūlas Belgas numėtė 
bomba bet jo nesugauta. Japoniszku eroplanu ir paskandino kelis mažes

nius laivus. Kiek žuvo laivoriu ir kareiviu ant tu-
Washington — Keli Ameri- 

koniszki laivai likos paskandy- 
ti per Japonus ant Solomono 
salų bet ir Japonai neteko dvie
ju laivu.

Santiago, Chile — Valdžia 
iszszauke kare priesz Vokie
czius ir Italus kaipo ir priesz 
Japonus ir prisidės prie Ali-
jentu.

Changking, Kinai — Japonai 
pradeda silpnėti priesz Kinus 
ir gal neužilgio Japonija netu
rės laivu ne kareiviu kovoti to- 
liaus priesz Kinus kurie nepa
siduoda ir vis smarkiau užklu- 
pineja ant Japonu.

London — Karalius Jurgis 
iszdave paliepima traukti 
jaunus vyrukus ant tarnystes 
bet tieji vyrukai nebus siun- 
cziami ant kares lauku tik tar
naus namie.

Manevrai Amerikoniszku Lekiotoju Ir Tanku

Orine f lot a ir tankai daro manevras ant Kalifornijos pustynes taip kaip užkluptu ant 
neprieteliaus. Eroplanai užklupa ant pekstininku ir prie tojo darbo prigialbsti jiems mil- 
žiniszki tankai kurie slenka per akmenis ir grabes kaip tai ant paveikslo matome.

ju laivu, tai da nedažinota. Musu kareiviai kovo
ja smarkei ant Guadalcanal ir jau iszvijo isz ne
kuriu daliu Japonus kurie panesze dideles ble- 
des.

Ant Rusiszko frunto musziai vis tęsęsi Le
ningrade bet jau ne su tokiu ūpu Vokiecziai
muszasi kaip jie pradėjo. Rusai iszgujo isz ne
kuriu daliu Vokieczius kurie panesze milžinisz- 
kas bledes. Priemiestyje Leningrado Vokiecziai 
likos atmuszti paneszdami dideles bledes nes 
užmuszta 600 Vokiecziu, paimta 13 tanku ir 
amunicijos stotis. Ant Juoduju mariu Rusai pa
skandino kelis Vokiszkus laivus su kareiviais, 
viena transportą ir tris kitus laivus, Blogas ir 
lietingas oras sulaikė Vokieczius ant kariszko 
frunto ir daug pozicijų perkirsta kad Vokiecziai
turėjo trauktis in užpakali. Ant Kaukazo kur tę
sęsi smarkus musziai ir kur randasi milžiniszki 
aliejaus szulinei, badai keturi tukstancziai Vo
kiecziu užmuszta paskutiniam muszyje.

Amėrikoniszki lekiotojai užklupo ant sub- 
marinu stoties Lorient, Francijoj, kur paskan
dino kelis laivus ir suszaude asztuonis eroplanus

Jugoslavai iszskerde 1200 Vokiecziu in lai
ka trijų dienu, Bosnijoj. Neramumas vis didina
si ten ir apszaukta kariszkos tiesos.

Ant Garbes Tu, Kurie 
Tarnauja Kariuomenėj

Washington, D. C. — Valdžia 
pavėlino iszpletoti vėliava su 
ženklu kad isz tojo namo ran
dasi narys szeimynos ar dau
giau, tarnaujantis kariuome
neje ir neszioti guzikeli per 
szeimyna kurios narys randasi

kariuomeneje. Taipgi pavėlin
ta fabrikantams dirbti taisės 
vėliavas ir guzikelius jeigu isz- 
ims ant to laisnus. Tieji, kurie 
iszpletotu vėliava arba neszio- 
tu tokius guzikelius apgavin- 
gai, bus baudžiami ant 10 tuks- 
taneziu doleriu ir kalėjimu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.
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Kas Girdėt
Motindlei butu malonu]me ateityje tas pravardes pa

žinote
du.
neszfis in bažnyczia naujai ap-' taisyti nes jus patys 
daryta jos sena ir mylima mal-1 juos geriau nes esate tam pa- 
daiknyge. Prisiuriskite dabar ežiam mieste.
savo senas knygas. | Prisinnsdami laiszkuose isz-

Pavogė Paczia Ir $5,000

Jonas Ciechanovski, Len- 
kiszkas pasiuntinys in Ameri
ka., lankydamasis Washingto
ne, kalbėjo tarp susirinkusiu 
atstovu buk po karei Euroipisz- 
ki sklypai “ pasiliks skudurinė
se ir Ikon s bad a ir ligas.“ Tieji 
nuvargia sklypai turės susivie 
nyt in viena ir kovoti priesz 
ateinanti skurdą kokis užpuls 
ant visos Europos todėl szia
dien turime apie tai gerai ap- 
manstyt ir tam užbėgti su pa- 
gialba Suv. Valstijų.

Liu-Sn-Tse, žymus Kiniszkas aiszkiai nes už tokias žinias re- 
molkslinczius iszsitare, tu'kstan- įlakcija neatsako, 
ti metu adgal, jog “žmogausj -------- ::--------
duszia randasi jo pilve.“ Tuos Į /i^ekurie sako kad vargszui 
žodžius paantrino kitas moks- r.eiižsimoka gyventi ant svieto 
linezius, szinita metu adgal, sa-'bet vargszai, turi tiek smagu- 
kydamas jog “Kelias iii vyro mo ant svieto kad neiszneszio- 
szirdi veda per jo pilvą.“ ja savo drapanas, nepriima jo-

Tn teisybių nenori pripažyt kiu svecziu, niekas jo nepraszo 
daugelis moterių ežia Ameri- pagialbos, negyvena augsz- 
koj. AmeriikonisZkos moterėles ėziau pagal savo uždarbi, nesi- 
mano kad vyro pilvas gali vis- rūpina apie inkom taksas, ne-

Andre' Philip, Francuzisz- 
kas generolas, kuris pabėgo isz 
Francijos du menesius adgal, 
pasakė buk 90-tas procentas 
Francuzu prieszinasi Vichy 
vieszpatavimui. Sake jis buk 
trys milijonai gyventoju yra 
susiorganizavę pasiprieszint 
priesz nauja valdžia kuri ran
dasi po Vokiszku czebatu.

su
su

tai

Rusiszld telegramai skelbia 
buk Vokiecziai sziadien apver
tė Kaukaziszkus miestus in tik
ras kapines. Miestai Armavir, 
Jeseisk, Temruik ir Anapa yra 
vien tik milžiniszkos kapines; 
viskas sugriauta, miestai vi- 
siszkai sunaikinti ir gyvento
jai iszžudyti.

Kožna karta kada laikrodis 
prabėga devynes miliutas tai 
Suv. Valstijose viena ypata nu- 
mirszta nuo džiovos. 160 mir- 
cziu. kas diena ir apie 60,000 
mircziu atsitinka per meta nuo 
tos ligos. Paczioj Pennsylvani- 
joj, praeita meta mirė ant džio
vos 4,000 ypatų tarp kuriu pu
se buvo nuo 15 lyg 45 metu. Mu
su Skuilkino paviete praeita 
meta mirė nuo džiovos 118 ypa
tų.

Daugelis žmonių nekarta 
prisižiurineja ant menulio kal
bėdami kad mato jame veidą 
žmogiaus. Tas žmonių pasakoji
mas apie žmogaus veidą a 11 
menulio yra senas ir paeina nuo 
Chaldęicziku, Egipcijonu, Gre- 
ku ir Rymioniu. Pasakos skel
bia bulk tasai 'žmogus, kuris ne
dorai pasielgė ant žemes, likos 
nubaustas per dievaiezius an 
gyvenimo menulyje ir tode 
sziadien jo veidas ten matyt.

Tūlas senas žmogus nuėjo iii 
girria prisirinkti szakn nes bu
vo szalta ir jis geide susikurti 
ugni. Buvo tai Szventadienis 
todėl dirbti taja diena nepride- 
rejo bet senukui buvo labai 
szalta ir jis netemino an: 
Szventadienio. Kada senukas 
gryžo su pundu szakn, užstojo 
jam. kelia aniolas, kuris senu
ko užklausė ar jis užmirszo kad 
sziadien szventa diena. Senu
kas atsake kad jam vis tas pat 
ar Szventadienis ar ne, nes jis 
ta diena turi valgyt ir susiszilt. 
Aniolas jam pasakė jog jeigu 
jis negali sžvensti szventa die
na! tai turės 
“Moon day” 
dienai svieto 
budu aniolas
ant mėnulinio Ikur jis ir dabar 
randasi.

St. Louis, Mo. — Czionaitine 
palicija davė žinia palicijai to 
Des Moines, Iowa, kad areszta- 

piiraszykito pravardes votu įr su]mtu jy[rs. Mare Stul- 
Iger ir Freda Boyd kurie pabė
go isz czionais pasiimdami su 
savim viena vaika moteres.

Vyras moteres tame laike 
radosi darbe, motere pasiėmė 
vyro, 5,000 doleriu, kuriuos tu
rėjo paslėpęs namie ir vaika ‘r 
iszdume su Fredu. Palicija su
ėmė abudu kada iszlipo isz trū
kio ir abudu uždare kalėjime 
pakol vyras pribus atsiimti sa
vo pinigus ir vaika o ne mote
re.

Ka Jus Perkate Su

Kariszkais Bonais
KETURIOS LAISVES bes Sekretorius saike, supranta 

1 ‘ jog apturėti laisve turime ko
voti, kentėti ir mirti už ja...“ 
“Keturios Laisves“ ir diskusi
jos kurios seks bus naudinga 
geresniam supratimui to pa
saulio kokio mes stengiame in-

Pilnas dis'kusavimas Suv. 
Tauto taikos siekiu yra galin
gas ginklas laimėjime karo, El- 
mes Davis, Direktorius Karo 
Informacijų Ofiso sake iszleis- 
damas knygute “Keturios 
Laisves. ’ ’

Iszleista Atlanto Czarterio 
sukakties sanvaiteje, knygute 
paaiszldna būtinas 'laisves del 
kuriu Suv. Tautos kovoja.

“Musu darbas yra laimeli 
szi Ikara kogreieziausia,“ p. 
Davis sake. “Bet milžiniszkosloveliu del musu sergan-„ . , . . . , pastangos yra reikalingos lai-ir sužeistu kareiviu ant, ■ '. .....meti kara ir laimėjimas grei- 
cziau invy'ks jeigu Amerikos 
žmones pilnai supras dalykus 
del kuriu jie kovoja. Mes 'netik 
kovojame priesz ka nors bet už 
ka — už laisva pasauli tiems 
žmmiiems kurie, kai]) Valsty-

Nemalonn girdėti, kad kare1 
rcika'lauje “kraujo, prakaito ir 
aszaru,” bet, Ikare su tukstan- 
cziais norsiu ir daktaru :kaipo 
ir Raudono Kryžiaus nariu, 
reikalauje tokstanezius szito-1 
kiu 
ežiu 
fronto.

Tokios lovdles Ikasztuoje a- 
sitikrina. Sztai vienatinis Dirba Viską SlI KojOHlP 6 $32’ ’k0ZJ’‘'a' 
džiaugsmas būti vargszu. ■ -------

ka sumalti ir tuos vyrus pri- rupi jam jokis automobilius o 
kemsza su “dinerkiniu mais- ant galo, jeigu turi tikra prie- 
tu.“ Tada vyro pilvas pradeda toli tai apie tai . greitai per
kelti revoliucija, ir protestavo- 
ti tasai vargingas vyras priesz 
tokius valgius.

Pacziule vietoje jeszkoti ka
me tos priežasties vyro neuž- 
ganadipimo, skundžia ji in 
da už “bjauru pasielgimą 
ja.”

Panasziai pasielgė kokia
Mildred Gorman, isz Dallas, 
Texas, užvesdama teismą 
priesz savo vyra, kuriam nepa
tiko pietos isz dinerkes, tren
kė torielka su “pork and 
beans” in pacziules veidą nes 
jam tasai valgis buvo paduotas 
net keturis sykius ant sa.nvai- 
tes. Bet sudžia turėjo protą ir 
vietoje duoti ponulei persisky- 
rmia, tai davė jai gera pamoki
nimą. idant ji praleisto daugiau 
laiko ku'knioje ne 'kaip ant Bin
go.

Paimkime antra atsitikima 
1 kuris atsitiko ana diena Slia-, 
, mokiu, Pa., kur Franas Dobro- 

vic'kas parėjo namo, ikada buvo 
gerai iszalkes ir rado kad jau 

. vakariene buvo nuimta nuo 

. stalo ir jam pacziule pasakė 
kad pats gali sau pasisteliuoti 
vakariene arba eiti be valgio. 
Franas taip užpyko kad inme- 
te in peėziu penkis dinamito 
patronus kurie isznesze in pa
danges pecziu ir dali kukiuos.

Geriausia yra vyra apmal- 
szyti su g’eru ir skaniu valgiu 
o jis bus užganadintas ir pames 
savo žveriszika būda.

proga sžvensti 
lyg paskutinei 
ir stebuklingu 

nunesze seniika

Kalėdos jau artinasi, žmone
lei pirkinėją dovaneles ir at
mintis vieni kitiems bet apie 
save užmirszta. Dabar laikas 
atsiunsti in redakcija taja su- 
plyszusia maldaknyge ant ap- 
darymo o bus ji apdaryta kaip 
pa uja in laika jums ant Kale-

Minneapolis, Minn. — James

Aszies tautos, saiko knygu
te, “žada, pasauli, kuriame už
kariauti žmones iszbaigs savo 
dienas tarnaudami ju ponams.’ 
Suv. Tautos, ji sako, “rengia 
pasauli, kuriame vyrai tiesiai 
stovi ir laisvai vaikszczioj'a, 
laisvi ne nuo visos žmoniszlkos 
bėdos, bet laisvi nuo baimes 
despčtiszlku jogu, laisvi iszsi- 
vystyti kaipo individualiai, lai
svi vesti ir sutvarkyti savo rei
kalus.“

“Mes ir musu alijantai,” ji 
sako, “sziadien kovojame ne
tik apginti garbinga praeiti, 
sena ikariszka szauksma ir in- 
sitikinimus, bet invykdinti gar
bingesne ir pilnesne ateiti. Ko
vojantieji vyrai gryždami isz 
karo nebus patenkinti tik už
tikrinimais nuobodaus saugu
mo — jie tikės rasti darbo ir 
naudinga, gyvenimą. “

Kalbant apie ketures laisves 
OWI knygute saiko —

Kalbos Laisve: “Laisvai gy- 
Vehti žmogus turi atvirai 'kal
bėti : sustabdyti jo laisva kalba 
jis viskuom bus nepatenkintas. 
Laisva valdžia tada tikriausia 
valdžios ruszis nes ji netik pri- 
pažysta kad žmogus gali .pro
tauti bet jis turi teise pareiksz- 
d savo nuomone. Pavėlina jam 
kalbėti be jokio nubaudimo.“

Tikėjimo Laisve: “Mes-, tau
tos suvienytos kareje, tarpe 
kuriu visi didžiausi tikėjimai 
atstovauti, matome džiaugs
minga taika, pagal kurios vi- 
■ios tikos iii žmogų, jo nelie- 
jziama. dvasia ir in invertini- 
ma gyvybes.“

Laisve nuo Skurdo: “Neku- 
rios vietos pasaulyje kai'ku- 
riuom istorijos laiku džiaugėsi 
geri a ilk u bet vietinis gerbūvis 
invykdinta.s nuskriaudimu ki
tos vietos, kuri buvo nualinta 
ir karas visada visus grasino. 
Dabar, industrijiniai pakeiti
mai pereitu 150 metu ir naujos 
viltys pareiksztos žodžiuose 
‘Suv Tautu’ davė prasme žo
džiams “laisve nuo skurdo,“ 
ta laisve netik galimas bet rei
kalingas daiktas.

Laisve nuo Baimes: “Užpuo- 
lingas karas, umus ginkluotas 
užklupimas, slapta palicija — 
Le visi ant visados turi būti isz- 
aaikinti... pirmas žygis paliuo- 
suoti žmones nuo baimes, yra 
invykdinti sandaringa pasauli 
kuris negali save sunaikinti. 
Ta galima atlikti tik nugink
luodami užpuolikus ir neduo
dant jiems vela ginkluotis. 
Paskutini karta mes juos nu
ginklavome bet jie ilgai nebu
vo nuginlkluoutais. Szi karta 
tikrai bus nuginkluoti.”

Kopija szios knygutes gali
ma gauti ant pareikalavimo

šio budo loveles del serganeziu 
kurias įgalima dėti in ambu'lan- 
sa ii- nuvežti ligoni tiesiog in li- 

Ju'su nupirktos KaSURADO DUKRELE ]Peabcdy>22 metu> kurio ran- gonbute.
__  kos yra suparalyžavotos ir yra riszkos Markes ir Bonai gali 

______ __ __ Į be-valdžios nuo mažo vaiku-1 nupiukti daugeli tokiu 'loveliu.
del kareiviu. Jus miegosite 
smagiau ir ramiau žinodami 
kad musu “vyrukai“ turi vi- 
gada ligoributesia ir gera prie
žiūra. Pirkite Amerikos Ka- 
i iszkus Bonus ir Markes kožna j 
diena paszvensdami deszimta 

Grand Forks, N. D. — Nepap- -n jįg.on])Utį) užlaikinejo savo)procentą jusu uždarbio.
rasta atsiutama turėjo savo gy-s2raret pakiodal 
venime nesenei Mrs. Gertruda mas lova lszszluruKlamas 
Harkness, surodama per pa- grlndls ir pasisiudav0 saa| 
giaJba sapno, savo dukrele, ku. mars2kinius ui
nos nebuvo mates per daugeli day0 su kojoms 
metu ir dabar nuvažiavo in 
Glenwood, Minnesota, kad pa
simatyt su mylima dukrele.

Pagal motinos apsakyma tai 
jos vyras mirė o dukrele, ka tik 

'gimusi, likos atiduota kaimy-- 
jnams pakol motina galėtu už
sidėti koki bizneli. Kada moti 
na po kokiam tai laikui sugry- 

I žo atsiimti dukrele, dažinojo 
buk jos kaimynai iszvažiavo in 
nežinoma miestą. Per daugeli 
metu nelaiminga motina jesz- 

ikojo visur dukreles ir ant galo 
dingo viltis ir paliovė jos jesz
koti.

Kėlės sanvaites adgal moti
na turėjo sapna kuriame pasi
rodė jai dingusi dukrele kuri

Motina Sapne Mate Kur ežio, gali siūti, raszyti ir trius-l 

Randasi Jos Dukrele tis pric nemini0 <Jarb0 su pa' 
gailia savo kojų bet dabar, nuo 

Nernate Ja Per Daugeli keliu menesiu, randasi jis 11-į 
gonbuteje gydindamasis anti 
nusilpnėjimo nervu.

James priesz nuvažiavima

Metu

Pirkie mažiausia už Deszimta Pro
centą Kares Bonu ir Markiu nuo savo į 
uždarbio, kožna pede o tuomi suszelp- 
si Amerika supliekti nevidonus ! 1 !

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Skaitykite “Saule

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

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Mahanoy City, Pa,

No. 160 Keturiolika istorijų apu 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats Jėzus ir miszke me 
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apii 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi 
Meszla-vežis; Grppas; apie Egi 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25-

No. 161 Keturios istorijos apie Am 
prapulties Kranto; Mistras ir Krepe 
szius; Kampelis duonos; Isz ko didel 
ponai. 105 puslapiu...................... 25<

No. 162 Trys istorijos apie Bais 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas an’ 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu 
22 puslapiu .....................................10<

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. 25>

No. 165 Asztuonios istorijos apit 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode 
Baltraus neleido in Dangų. Bausmi 
už szyksztuma. Mažo sziaucziau 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken 
tejimo Nantoji. Netobulas žmogus 
Susideda isz 122 puslapiu............25<

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

No. 170 Asztuonios istorijos apit 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas. 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsti 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta 
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi 
žengelis; Duktė malkakerczio. 12) 
puslapiu .............................................. 25<

No. 171 Vieniolika puiku istoriji 
(su paveikslais), apie Džiaugsmat 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kale 
dos; Kaip Vincas ingalejo paczia 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla 
ptybe gymimo mumisie Dievo must 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausi’ 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu............25<

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkti 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 61 
puslapiu .............................,...............15<

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu 
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz 
davinėti pinigus. 45 puslapiu 15< 

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

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

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

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 

’ Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti.
rodėsi jai, jog sugryžo adgal in Debesėlis. 77 puslapiu 

Glenwood. Ant rytojaus nu
siuntė in ten telegrama pas pa- 
žinstamus klausdama apie din
gusia dukrele. Už keliu dienu 
aplaike telegrama adgal kuris 
jai danesze buk jos duktė, ku
ri senei isztekejo, sugryžo su 
vyru in ta miestą, nesitikėda
ma buk jos motina da butu gy
va. Dukters ir motinos pasi
sveikinimas buvo szirdingas 
ir graudingas ir dabar nepersi- 
skirs viena nuo kitos.

404 
50e 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

20c 
No. 107 Keturios istorijos apic- 

Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiau? 
darbininko. 182 puslapiu............35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs) sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles: 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ............................................15c

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

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

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

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. . . .J5c 

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 

imas 
(ra Motina Dievo. Toje skylėje 62 puslapiu .....................................15c
, motere pergyveno 40 dienu, I No. 120 Dvi istorijos apie VaH- 

! kas isz girnos ir Ant nemuno.
j valgydama mažai ir gerdama puslapiu 

. . , tiktai vandeni, praleisdama)
Daugeli kartu musu skaitv-l . ,. . ,, 1. . . . _• 1 visas dienas ant maldos ir sza-

tojai prisiunczia iszlkarpas isz r . - . -...........
Anglisžku laiikraszcziu, žinutes 
apie visokius atsitikimus su 
Lietuviszlkoms pravardems ku
rios yra tai]) isz'kraipytos kadi 
ir redaktorius po koikiam tai 
laikui vos dasipranta. kokia, tai] 
galėtu’ būti pravarde o kartais 
ir negali atspėti.

Idant apsaugoti redaktoriui 
nuo sumiszimo '-proto, meldžia- '

Ana diena Gainesville, Ga, 
atsibuvo iszbandymas ukiszko 
traktoriaus kuri valde per rei- 
dio. Iszradejas to nepaprasto 
traktieriaus, kokis tai Morris 
Sawyers, sėdėjo malszei prie 
reidio aparato o traktorius pa
klusnus jo valdžiai, are dirva 
lygiai kaip žmogus su arkliais 
padarytu ir darė visa ta, ka 
žmogus jam paliepė daryti.

Tikri stebuklai! O tai 
pradžia to, kas gali būti 
svieto už keliolikos metu
karei. Ateis laikai kada žmo
nes sėdės namie ir duos prisa
kymus, per reidio, maszinoms 
o tos pildys žmogaus valia.

Keli metai adgal redaktorius' 
buvo 'liudintojum kaip tūlas' 
žmogus vare automobiliu su 
pagia'lba reidio, kuriame nie-l 
kas nesėdėjo ii' automobilius 
ėjo rodos varomas su žmogisz- 
ka ranka.

ant
IX)

Tikėjimas Sumaisze
Jai Protą

Racine, Wis. — Paszaukta 
palicija, atėjus ant ukes, rado 
motere, Fanny Miller, kuri gy
veno skylėje iszkastoje po na
mu. Tyrinėjimai parode prie- 

jžasti tojo nepaprasto gyveni-
mo kad ji mano buk ji yra ant-j viena motina; Vaikucziu p’lepeji

58 
15c 

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 

(grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene- 
Lnosi nUO žmonių. Palicija ja lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci-
nuveže in prieglauda del pami- 
szeliu idant užbėgti jai pervir- 
szinems tikėjimo pažiūroms.
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gonus. 45 puslapiu.......................15c
No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 

ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61. 
puslapiu ...............................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu .....................................15c

| No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c 

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje) in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu............ 15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz '^alenczijos; Kožnas dalgtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuo’as. 76 ptislapiu..................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu............ ............................. 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu......................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus..................15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, -Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .......................................20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu..........................................15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

. 15c 
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu............................15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu............ 15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................... 15c

No. 147 l’rys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu..................20c

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

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

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz'ūlpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu . .

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu.................................................15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu .............................................. 15c

No. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus. . . .25c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klasteris. 40 
puslapiu ................................. 15c

No. 158 Ketur'os'istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .....................................15c

Office Of War Information 
Washington, D. C.

. ,15c

Keletą Juoku ir Paveikslo
.................................................... 15<

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI, 50c

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY CITY, PA. U.S.A. ,



‘ < R A TT T. V ’ ’ MATTANOV CITY. PA.

Atsitikimas Lietuvio
ežios vai do ir numerio, kur jo 

'dediene gyveno o mislydamas 
jog visa Varszava turi jo teta 
pažint, klausė .kdžno, žinoma

j^U VALKU redyboj, o kokiam 
kaime ir parapijoj tai nuty

lėsiu, įpriesz 50 metu gyveno

vo isz pilkos gelumbes žipona 
su knipkiais, kuri indejo iii tam 
tikusi krepszi o ir naujas kel-

prastu Lenkiszku 'liežuviu:
— Czi ti braci nie wiž, gdzie 

mojego ciotka Kulnisowa mesz- 
ka?

ukiniinikas, pravarde Kulnius, 
kuris isz vargingo daržininko, 
dasigrie'bes dvieju kolioniju, 
pradėjo nosi augsztyn riest, ne- 
užsidedamas su daržininkais,
o ir ūkininkais, nors artimiau- 
seis kaimynais. t

Buvo tai didelis kaimas, pui
kiai užbudavotas, kuriame -ap
art bažnyczios, radosi ir gmi
nos molkslaine, vaito kanceleri- 
ja, didele kareziama, kurioje

nes ir keletą marszkiniu in Viens ir kitas tik pecziais tiejus, kuris nuolatos žvalgėsi 
krepszi indejo. In kita krepszi truktelėjo, kiti nusijuokė isz in užpakali ant nužiūrėto de- 
pridejo virto skilandžio, kepta kaimuocziku’s paikybes. Motie- dienes sargo, kuris nesze jo 
žasi, dežia sviesto, liepimą [jus, nežinodamas in katra szali, krepszius, ant kart sudrėbėjo 
varszkes, apie deszimts sūri u j stovėjo ir gailei žiurėjo in'nepamatęs jo, kuris prie vaka-
ir keletą deszru. Tas viskas ke- yažiiiojanczias karietas ir di
lino būti del suna-us ant kelio | ružkas.
ir dėdienei dovana idant savo 
giminaiti maloningai in savo 
narna priimtu ir per ta laika 
nepavydėtu 'kampo.

Veždamas tėvas sunu in Sta-

Tuom laiik pradėjo jau temt 
ir Motiejus pradėjo pribijot 
kald nereikėtų ant lauko nak
vot. Kad sztai prisiartina, prie 
jo kokia tai ponia su Ikaspiniuo-

jam atiduos. [daug vargo matys (am pra-
Motiejus paklausė rodos de- keiktam mieste, kaip pats ji 

dienes, padavė masziiele su pi- pavadino. Tuojaus apstojo ap- 
nigais o kurioje praszpartas ra- linkui vaikina goveda žiopliu: 

į dosi; kelis auksinus pasiliko [ vieni juokėsi isz pai'kio, kiti da- 
' smulkiu brusloto kiszenukyje. | vine jo rodą kad nusiduotu in!

Kada prisiartinejo prie sto- palicija ir apie viską papasako- 
vylo karaliaus Zigmunto, Mo- tu. Vienas isz protingesniu pra-

eigiu, dažinojas isz apsakymo 
Motiejaus apie jo nelaime, da-| 
vėjam gera rodą: idant pirma' 
pasirūpintu nalkvynia nes ant 
ulyczios nevalo nakvot o ant

rines tamsumos kasžin kur din
go su jo szventadieniniais dra
bužiais ir su kepsnimis.

— Dediene, kur dingo tasai 
tavo sargas su mano krep- 
sziais? — paszauke Motiejus 
ant ulyczios sustojas.

rytojaus dažinotu adresavam 
bjurė apie butyne tikros dėdie
nės ir su ja nusiduotu in palici- 
jos stoti.

Motiejus iszklause tos rodos 
bet kur ežia dabar jeszkot nak
vynes? Kas ji be 'praszparto

BALTRUVIENE

Norints da kailio nelupa, 
Tuojaus stiklą guzutes pripila, 

Ir in gerkle vyrui inpila.
Tas biski apsimalszina,
Tuojaus antra insiulina, 

' Apsvaigintas vyras nusmunka, 
i Boba isz stubos iszsmurika.

Tada gerus laikus turi,
Kaip girtas vyras guli,

Taip tai geriauses būdas, 
Jeigu vyras girtas,

Juk su girtuokliu vislia 
padarysi,

Ir ka. norėsi tai darysi.

Nesenei teko* man būti, 
Ant garnio (baliaus pakliūti, 

Užguglinau isz netycziu, 
Ant gurnelio magarycziu.

REKRUTAVIMO
VAJUS DEL

MECHANIKU
szinkavo rudas Judelis o szale 
kareziamos didele inforte del 
pakeleivingu.

Kulniaus trioibos tikrai isz
rode -kaip kokia dvaruko: ka
minas auigsztas, langai su lan- 
ginyczioms, sodas szta'kietais 
aptvertas, kuriame daugybe 
aviliu su bitukėms stovėjo. 
Apie grinezia buvo puikus dar
želiai su visokiais žiedais. Žo
džiu, Kulniaus sodyba iszrode 
kaip dvarelis.

Vienatiniu Kulnių džiaugs
mu 'buvo sūnūs Motiejus kuris, 
kaipo vienturtis, ketino po tė
vu apimt ciela turtą. Lepino ji 
ir glostė ir rodos patogesnio ir 
geresnio niekas neturėjo. Nie
ko neveike o szeimyna jau be
veik pradėjo ji vadinti ponai- 
cziu nes ve, mokėjo skaityt o 
ii’ sziek tiek raszyt, tai kur-gi 
ponaieziu nevadint. Juokėsi 
kaimynai isz tos Kulnių akly
bes; draugai Motiejaus antkož- 
no žingsnio ji persekiojo nes ko 
labiau jis putosi to labiau visi 
ji ant juoko laike. Motiejaus 
motina;, nors mylėjo ji bet 
priesz kaiminkas tankiai skun
dėsi jog Dievas jai nedavė duk
reles. Butu tada turėjus visa
me užvada o ir butu užauginus 
ja kaip privalo tureziaus duk- 
terei. Bet ka galėjo daryt, mu
su Kulniuviene turėjo su valia 
Dievo susitaikint.

Tuom lark Motiejus, džiaugs
mas ir viltis tėvu, tarpo ir drū
ti uosi, neguitas in darba, nes 
kam jam dirbt kad szeimynos 
invales laike o jeigu darblaiikis 
tai dar pasisamdydavo darbi
ninku kiek prireikdavo.

Motieje'lis ne viena karta 
girdėjo apie Varszava ir to 
miesto grožybia o kuriame tai 
mieste gyveno jo dediene. Jo 
dėdžius, tėvo brolis, per Kra- 
kosmeti buvo Lenku vaiste ir 
kadaLenkai nelaimėjo ir visas 
vaiskas iszsis'klaide, tai Motie
jaus dėdžius likos Varszavoje, 
kur su miesezionka apsipaezia- 
vo ir tenais turėjo koki tai kro- 
mėli nes jau dede buvo tame 
laike numiręs.

Musu Motiejus užsidegė noru 
pamatyt Varszava: Tėvas il
gai nenorėjo paveiint ant tos 
keliones baisedamasis idant 
vienturti nepatiktu kokia ne
laime. Bet motina, kaipo my
linti savo sūneli, pagelbėjo jam 
lame ir prisidėjo praszyt vyro 
idant pavėlintu Vaikeliui nuke
liaut ant 'keliu sanvaieziu in 
Varszava kur truputi dideliam 
mieste prasivėdins o ir kada 
pargrysz tai kitaip kaimynai 
ji guodos. Nes kas tai buvaunas 
sūnelis, kuris svietą mate ir 
Varszavoj buvo, tai priesz ji, 
kaip priesz koki szventa, kepu
res nusiimines visi o ir priesz 
vaita gales pasirodyt.

Atėjo diena iszkeliavimo Mo
tiejaus. Rūpestinga motina pa
rengė viską ant keliones. Pasiu-

rapoles miestą, isz kur ketino 
keliaut plentu su Žydais, davi
nėjo senis visokius pamokini
mus sunui idant sergetusi Var- 
szaviniu apgaviku ir vagiu, 
idant nuolatos laikytu .rankas 
kiszeniuose, ypacz kuriame bus 
maszna su pinigais. O toje 
masznoje buvo 25 rublei ir 
praszpartas. Motina', nežinant, 
evui, indejo in naujo bruslo’to 

viszėneli deszimt rubliu del zo- 
posties ir netikėtos sūnelio ne- 
aimes o ir sunui apie tai nesa

kė nes tai rados turės netikėta 
džiaugsma.

Netrukus rado Žydą su dide- 
iu dengtu vežimu kuris ketino 

važiuot unt Kalvarijos, Suval
kų, Lomžos ir net in Varszava. 
Sėdo Motiejus, atsisveikinęs 
tęva su» aszaroms ir leidosi 
girgždaneziu vežimu ant Var- 
szavos. Buvo mislimis užimtas 
apie Varszava ir dediene, ku
rios nežinojo, apie tai kaip su- 
gryžes 'daug proto turės ir kaip 
priesz ji mužikai kepures nusi- 
iminos.

Žinoma kaip kelionėje viso
kiu žmonių randasi, taip ir tam 
vežime buvo visokiu, kurie pa
tyria, jog da sviete nebuvęs, 
praserginejo ji idant Varsza
voje sergetusi apgaviku ir 
daug nekalbėtu. Bet Motiejus 
buvo tvirtu saves ir isz tu pra- 
sergejimu1 juokėsi ir nieko sau 
nudarė tiktai tauzijo jog jo tė
vas labai turtingas, jog dėdie
nės, kuri Varszavoj gyvena, 
nepažysta suvis bet su tuom 
duos rodą nes turi su savim 
daug pinigu už kuriuos gales 
tam mieste invales lėbauti

Visos Motiejaus keliones ne- 
raszysiu nes daug laiko ir po- 
pieros užimtu tiktai tiek, jog 
giliukningai nukeliavo in Pra- 
ga. Motiejus, paemes savo 
krepszius, iszlipo isz vežimo, 
insimaisze in pulką žmonių ku
riu taip daug gimžejo kaip bi- 
cziu. Ant savo negiliuko, nega
lėjo ant greitos atsiminti uly-

Tevas Nemate Savo 
Sūnelio

Paulette Cool, duktė kapi
tono Cool, kuris yra žymiu 
lekiotojum, rodo paveiksią 
savo vyro del sūnelio kuri jos 
vyras da nemate nes randasi 
kur ten ant mariu.

tu ežepezium. ir dryžuota ske
peta apsisupus o paėmus ji už 
kaklo pradėjo bueziuot, sza.uk- 
dama:

— O tu mano Motiejeli! Kaip 
asz džiaugiuosiu jog sveikas 
ii- laimingai pribuvai! Asz ka 
tik dabar aplaikiau nuo tavo 
tėvo gromata, o mano nebasz- 
nįniko paties brolio, kuris man 
tave paveda ir meldžia idant 
tave per ciela laika tavo buvi
mo Varszavoj laikytau. Nega
liu in tave atsižiūrėt. Tokis pa
togus1 — o mano Motiejeli my
limas! Jau ir ūsai dygsta, asz 
gal tau kokia panaite iszpir- 
sziu... O turiu viena, kaip leliu- 
kia!... Isztikro patogi panaite 
nes žinau kad tu prastos neim
si nes pats ant pono iszrodai... 
Be to: eisime pas mane nes gal 
esi iszalkes ir nuvargęs kelione. 
Asz atsivedžiau ir žmogų su 
savim idant paimt, tavo, krep
szius nes taiu neiszpuola pa
ežiam neszt.

— Konstantinai! Imkie szi- 
uos krepszius nuo sveczio ir 

neszkie paskui, mus tik žiūrėk 
idant nieko nepamestum nes 
asz tau isz algos nutraukeziau 
o ilgiaus už sarga nelaaiky- 
cziau...

Czia prisiartino kokis tai vy
ras su papurpusiu veidu nuo 
girtavimo, in suplyszusi karei- 
viszka szineli apsirėdęs ir su 
virvagaliu 'apsijuosęs. Tasai 
žmogus greieziaus iszrode ant 
jlesziko, ne kaip ant sargo. Ne 
vienas bijotu su juiom pasitikt 
girrioje. Už tai Motiejus nela- 
mai norėjo savo krepszius pa
vest bet praminta dediene pri- 
siegavo už teisingumą jos tar
no. Todėl jis negalėjo prieszin- 
tis jos norams.

Einant dediene klausinėjo [akiu 
apie jo tėvus ir apie viską o no- j 
rint sukta dediene klausinėjo, 
vienok Motiejus dyvijosi jog ji s 
taip mažai apie juos žinojo nes , 
nei vardu tėvo ir motinos neži
nojo o ji teisinosi jog jau už- 
mirszo. ,

Kada užėjo ant tilto, Motie
jus iszsieme isz kiszenuko si- i 
dabrini deszimtiika ir norėjo 
ubagui duoti bet tame isz ran
ku deszimtukas iszpuole ir nu
sirito in vandeni. Ir Motiejus, 
užlaužęs rankas paszaulke:

— Dievulėliau brangus! Ma-1 
no deszimtukas in vandeni in- 
puole, gal kas moka nert, tai 
surastu ji vandenyje!

Tuojaus žmones pradėjo apie 
ji rinktis ir isz paikszo juoktis. 
Susigėdus dediene, isz paiku
mo savo giminaiezio, tese ji už, 
rankos idant skubintus! nes bi l 
jojo idant policijahtas nepasi
suktu.

Kada jau nusiyrė tolyn ir nuo 
govedos atsikabino, įprasergi- 
nejo dediene idant Motiejus 
saugotusi vagiu o jeigu turi pi
nigu tai kad jai atiduotu, ku
riuos, parėjus grinczeleje, vėla

— Jeigu jo nematai tai nie
ko, — ramino ji dediene; — jis 
mus turėjo iszlenkt idant na- 
mieje apie tavo atkeliavima pa
pasakot. Parengs tuojaus sa- 
mavara ir pasteliuos vakarie- 
nia o taip-gi iszdavadys tau pa- 
kajeli, kuriame gyvensi kaip 
kokis karalaitis. Eikime tik 
gi’eicziau, gal ji pasivysime!

Tai pasakius, szneki dediene 
pradėjo tensti Motiejų už ran
kos jog vos jis spėjo žengti su 
ja. Praeidamas pro stovyla ka
raliaus Zigmunto, nusiėmė ke
pure nes mislijo jog tai kokis 
szventas ant stulpo su kryžium 
rąnkoje stovi.

Kada ėjo pro Rezlerio narna., 
prie Sanatorkos ulyczios, Mo
tiejaus tetule kasžin kur dingo. 
Nematydamas tetos, musu vai
kinas stovėjo ant ulyczios kaip 
nudiegtas ir dairydamasis in 
visas szalis pradėjo szaukti 
baisiai susirupines:

— Dediene! Ei, dediene!
Tuo laik dediene isz Motie

jaus akiu prasmukus dūme už
kaboriais su Motiejaus pinigais 
pas savo dranga laimikiu1 pasi
dalint.

Biednas berniokas matyda
mas jog norints tėvas gana ji 
praserginejo, vienok ant pirmo 
žingsnio davėsi taip labai prisi- 
gaut, užlaužė rankas ir grau
džiai aszaroms apsiliejas pa
szauke :

— Na, ka asz dabar nelaimin
gas pradėsiu! Kui; asz tame 
prakeiktam mieste pasidėsiu? 
Kur surasiu tikra dediene? 
Reikėjo man būti tokiam kvai
lam ir greit-tikiu? O! Nelaime 
mano, nelaime! Ka tėvas ir mo
tina pasakys? Ka pasakys mu
su kaimo vyrai! Asz negalėsiu

l in Ikaima. parodyt ir visi 
mane pirsztais ikaiszios!

Taip raudojo Motiejus Kul- 
nius, neprija'usdamas jog da 
didesne nelaime ji laukia ir

Maustykite apie Kare! Pasiel- 
ginekit Karisžkai! Pirkinekite 
KARISZKUS BONUS — Nors 
miažiausia lOta procentą tavo 
pedes, kožna pede!

ISTORIJE apie Ha isz ma- 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba i 
ka negalėjo savo liežuvio su- Į 
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. 15^. 
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

priims, kuri vagilka su masz- 
nele paėmė? Sugryžo susirūpi
nės pas (karaliaus Zigmunto 
stovyla ir pasimeldęs savo sun
kiam nuliūdime, pasirėmęs prie 
geležines tvoreles, žiurėjo in 
žibanezia languose akmenycziu 
szviesa ir in važiuojanezias dl
l’užkas, mislyse praskendes.

Tarne prisiartina prie Motie
jaus kokis tai jaunas ponas ir 
užkalbino:

— Gal nakvynes reikalauji? 
Eik szen su manim! Isz ežia ne
toli, už deszimtuka pernakvosi 
sziltai, szvariai ir rytoj dar 
man padekavosi. Asz pažinau 
tave ant sermėgos, jog esi Lie- 
tuvys. Neduosiu tau tam mies
te skriaudos daryt. Ant uly
czios nakvot negali nes gautu
meisi in kalini. Eikime!

Motiejus taip grąžei užkal
bintas, žiurėjo in nepažinsta- 
ma bijodamas idant vela nein- 
pultu in rankas apgaviko. Bet 
kada atsiminė apie kalini o ži
noma tada policija varytu be 
praszparto in ten isz kur pri
buvo, nuėjo paskui nepažinsta.- 
ma mislydamas būti saugiu per 
visa nakti, kad nepavogtu dra
bužiu, kuriuos ant saves turė
jo.

Niekas ne sztant persistatyt 
kas tai yra tokia nakvyne, už 
deszimtuka. Tokiu nakvynių 
valdytojai yra tai žmones be 
jokios jaustos ir artimo meiles, 
kurie tik tykoja ant svetimo 
kiszeniaus, apipleszdami pras- 
cziokclius be mie'laszirdystes o 
ypacz isz kaimu in Varszava 
pribuiiszus kuriuos pas save per 
pasamdytus latrus vilioja. ,

Tokiuose namuose yra per
skyra ant dvieju katagoriju: 
vieniam skyriuj randasi siau
ros loveles su aptersztu paiklo- 
dalu del szvaresniu svecziu o 
beveik taip brangios nakvynes 
kaip ir tikruose koteliuose. Ki
tam skyriuje jokiu lovų nesi
rado tiktai pamesta ant grindų 
senu sziiaudu, pilni uteliu ir tai 
del visokiu iszmatu, kurie ne
turi Varszavoj jokios prieglau
dos, kaip tai: ubagai, smileziu 
pardavikai, visokį girtuokliai 
ir paleistuviai.

TOLIAUS BUS

Buvo ten visokiu kumueziu, 
Storu, kliszu ir įplonucziu,

Visko turėjo kūmutes,.
Gero aluczio ir guzutes.

Vienos sau manike guzute, 
Kitos užtraukė dainute, 

O dvi garsei sznekucziavo,
Neužilgio susirupeziavo.

Viena stora kaip statine, 
Antra plona rodos silke, 
Storule tuoj iszsižiojo, 
Plonute visai]) koliojo.

Sake “varna ir dvaroke, 
'Sudžiuvus sze ve kokia...”

Ir jai szpiga parode,
Namines gerai prisilakus, 
Norėjo griebtis už plauku, 

Cziupt, už stiklo puksztelejo 
in stala,

Ir paliejo, stiklą alaus.
Stiklu pasveikint norėjo, 

Bet plonute nedbojo,
Szitaip anai užgiedojo: 

“Vai tu szyve, sena sterva,
Tu begede Žydo karve.” 
Tuojaus ji kede pagriebė, 

Storulei per szonus sriebe, 
Kaip baczika nusivingiavo,

Net szirmoji sužaibavo.
Isz piktumo taip inirszo, 
Aplink ja oras prasmirdo, 
Kur taip buvo nesakysiu, 
Tik del saves pasiliksiu,

Badai arti Pittsbu.rgo, 
Vienam pleise taip atsitiko.

* * *
Mano rūteles apsisaugokite, 
Kad jums sunku, per daug 

negerkite,
Jus manote kad pajiegu 'dau

giau gausite,
Ir smagesnes busite.

Viena Dunmore pažinau, 
Ir gerai ja žinau, 

Kad kvorta virytos per diena 
iszsitraukia, 

Ir da vakare aluczio szaukia. 
Užtat vaikai jos vos vėžlioja, 

Priesz blaivu moterių vaikus 
neadboja,

Toki vaikai buna girtuokliai, 
Vagys ir pasileidėliai.

* * *
Macziau ana diena viena 

bobule,
Keliu dukrelių mamule,

O taip yra ne^zvari, 
Kad pasakyti negali.

Kada jos vyras ant jos už
klumpa,

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
___ Viesz. Jėzaus ir 

... IR MALDA...

/ \ Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, rineganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

Karo Departamentas prane- 
sza kad reikalinga apie 100,000 
patyrusiu mechaniku ir techni
ku įpriesz Laipkriczio 1d., prie 
Army Air Force, Signal Corps 
ir Ordnance Department.

'Szie specialistai yra dabar 
reikalingi prižiūrėti inrengi- 
mus. Szie mechanikai taip bū
tinai reikalingi, kad specialus 
rėkrutavimo vajus yra pradė
tas surasti vyru kurie gali at
likti sziuos darbus.

Vyrai privalo būti tarp 18 ir 
44 metu, pi'liecziai Suv. Valsti
jų ir sveikatos reikalavimai 
yra pagal reikalavimus milita- 
rines tarnybos. Iszimtis yra 
padaryta specialistams oro jė
gų kurie gali būti nuo 18 lyg 49 
m. ir bus priimti kad nors del 
fiziniu trukumu negali isztar- 
nauti pilna laika.

Jie bus priimti kaipo eiliniai 
kareiviai 'bet karininko arba 
techniko laipsniai dažnai duo
dami vyrams kurie atlieka 
sziuos darbus. Patyrusieji vy
rai reikalingi ir paauksztini- 
mas turėtu būti greitas kartu 
su padidinta lailga. Kada eilinis 
kareivis gauna $50. in menesi, 
vyriauses seržentas (Master 
sergeant) alukszeziauses “non
commission ’ ’ laipsnis, gauna 
$138. Apiart algos reikia atsi
minti kad armija apmoka visas 
isžlaidas, valgi, drabužius, bu
tą ir medikaline priežiūra.

Kad nesutrukdyti iszdirbys- 
te, visi vyrai, kurie nori insto- 
ti kaipo mechanikai aiba tech
nikai dabar turi gauti leidimą 
isz savo vietines Selective Ser
vice Tarybos priesz instojima 
in kariuomene.

Apribotam laikui szi rekru- 
tavimo programa duoda prity
rusioms mechanikams proga 
pasirinkti viena isz trijų szalku 
— Air Forces, Signal Corps ir 
Ordnance Department, del ku
rios jie yra tinkamiausi. Po 
kiek laiko lavinimo, su kariuo
menes maszinoms ir taisyk
lėms, jie kvalifikuoti kaipo 
mechanikai ekspertai.

Army Air 'Force reikalauja 
vyru tarnauti kaipo radio ope
ratoriai ir radio mechanikai, 
lėktuvu szarvuotojai, mechani
kai, velderiai ii metalu darbi
ninkai.

Signal Corps reikalauja vy
ru, kuriu patyrimas kvalifikuo
ja juos kaipo telefono ir tele
grafo kabelu sujungtojus (spli- 
Įcers), telegrafo ir telefono pa- 
taisytojai, radio operatoriai, 
telegrafo spauzdintojo opera
toriai, telegnafo spauzdintojai 

I taisytojai ir telegrafo ir telefo
no vielų szeflai.

Į Ordnance Departamentas 
' reikalauja instrumentu patai
syto ju “Diesel” inžinu mecha
niku, elektriku, optikų ir radijo 
inžinu mechaniku.

War Production Board, 
Washington, D. C.
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Žinios Vietines
1 — ‘Pati Juozo Miliausko 
kurio nesenei persikraustė in 
Cynwyd, netoli Philadelfijos, 
likos sužeista skaudžiai auto
mobiliu nelaimėje arti Center 
V alley, ir nuvežta in Allen
town ligoin'bute.

— Apie 2:30 valanda Utar- 
ninke po piet, daveisi jaust dre
bėjimas po visa miestą, kuris 
buvo panaszius in drebejima 
žemes ir daug žmonių ji jaute 
ir gana persigando. Priežastis 
tojo drelbcjimo buvo, kad dar
bininkai naudojo daiug dinami
to prie stripinsu užmiestyje ir 
eksplozija smarkei sukratė 
miest ą ir apylinke.

— Szia Petnyczia kandida
tas ant Pennsjdvanijos guber
natoriaus, generolas Martinas, 
ir kiti kandidatai ant urėdu lai
kys prakalbas musu paviete ir 
turės politikiszkiis susirinki
mus sekaneziai: Petnyczioje 
bus Tamakveje 12 valanda; po 
tam Shenandoryje 3:30 po piet; 
Ashlalnde 5 valanda; Pottsvil- 
leje 8 valanda. Pirmininkas se
natorius Watkins meldžia visu 
ukesui dalyvauti tuose susirin
kimuose.

SHENANDOAH, PA.
f Nedėlios valkara mirė 

czionais gerai žinomas buvusis 
saliuninkas, Antanas Matu’le- 
yiezius, 29 N. Emerick uly. Ve
lionis buvo gimęs Lietuvoje, 
pergyveno daugeli metu Ame
rikoje ir prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Paliko pa- 
czia, dvi dukteres, viena sunu, 
du anukus ir dvi seseres.

t Violet, pati Jurgio Kar- 
czausko, kuri mirė Sukatoje, 
likos palaidota Seredos ryta su 
apeigomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje. Velione sirgo kelis me
tus. Po tėvais buvo Violet 
Kupczinskiute. Paliko savo 
vyra, viena duktere ir du bro
lius.

f Ludvikas Lutkeviczius, 
kuris gyveno szanteje artimo
je Yatesvilles, likos užtrosz- 
kintas anglinėje skylėjo, po 
nukritimui anglių. Manoma 
kad tasai nelaimingas žmogus 
neturėjo jokiu artimu giminiu 
ir likos palaidotas ant pavieto 
kapiniu.

Hazleton, Pa. — Stasys Mo- 
les'kis isz Bunker Hill, likos 
perszautas in koja, kada inlipi- 
nejo in savo automobiliu arti
moje Hazletono ligonbutes, kas 
paleido szuvi, tai nedažinota. 
Moleskis likos nuvežtas tuo- 
jaus in artima ligonbute.

Tamaqua, Pa. — Juozas Je
nomis, 27 metu mekanikas ant 
kariszko laivo Rugsėjo - Sept. 
5-ta diena minėta kad jisai žu
vo su laivu, ana diena atlankė 
savo szeimyna, kuri buvo ap- 
laikius žine apie jo žuvimą ir 
net turėjo už jo duszia pamal
das vietinėje Lietuviszkoj baž- 
nyczioje. Pribuvęs namo, visi 
nudžiugo jo giliuku bet nuo 
Juozo mažai dažinojo apie jo 
baisu atsitikima, nes apie tai 
daug nekalba.

New York — Vokiszki Bun- 
distai, skaitlyje 24, likos nu
bausti ant penkių metu in kalė
jimą už pasiprieszinima insto- 
jimo ant kariszkos tarnystos ir 
atkalbinimo kitu Vokiecziu nuo 
tarnystos. Priek tam turės už
mokėti po $10,000 bausmes.

— Spalio (Oct.) 27-ta die
na bus szaukiami in kariuome
ne 160 vyrukai, kurie keliaus 
in Allentown, Pa„ Utarninke, 
7 vai., ant sveikatos egzamino. 
Jeigu pereis tai bus paimti in 
Amerikos tarnysta:

Isz Malianoy City 
Frank M. Being 
John R. Melley 
Nicholas Smith 
David Mario 
Charles J. Doorley 
Joseph A. Melley . 
Joseph A. Walansky 
Francis D. Guinan 
Edward F. Monaghan 
Joseph A. Milukas 
Theodore Bogdanavage 
John C. Rzeplinski 
Francis G. Geatins 
Francis J. Dixon 
George M. Chernis 
Joseph E. Wilds 
Edward J. Aleksinas 
Henry J. Burke 
Frank L. Ball 
Leo E. Walashunas 
John S. Sofranko 
Carmine Todisco 
■Charles J. Moncavage 
Joseph Koval 
John J. Colna 
William J. Gallagher 
Stanley M. Kansas 
Leonard W. Lesusky 
Bernard F. Grady 
George M. Chuniko 
George A. Hasara 
John Bolish, Jr. 
John A. Baronis 
Joseph J. Conway 
William C. You'oh 
George Roman 
Anthony S. Swirsky 
Martin R. Stefoniek 
Joseph C. Graham 
John E. Leshko 
George P. Gaydaridk 
Leonard L. Polubinsky 
Frank J. Shott 1
Francis A. Swokel 
Andrew J. Wargo 
Andrew M. Ponisciak 
Ferris G. Terrill
Stephen A. Whitecavage 
Philip Mason 
John T. Conway 
Charles Stride 
Albert A. Christock 
George J. Trusky 
Manton E. Kramer 
John F. Ellis .' 
Leon Tulin 
John Usiak
James F. Graham 
Joseph A. Savaika 
Frank A. Smulyck 
Joseph J. Churiko 
Henry J. Schreyer 
Russell E. Blaker 
Francis J. Cummings 
Anthony J. Ambrutis 
Thomas C. Keegan 
Thomas J. Lawler 
Samuel J. Quick 
Joseph M. McCarthy 
Frank J. Kuchinsky 
William 0. Rhoades 
Joseph F. Stasak 
Franklin W. Brown 
Joseph E. Smulyk 
Joseph J. Nevar 
Vincent Kapo 
Vincent P. Baronas 
Joseph F. Yankert 
Francis E. Koback 
Joseph J. Misser 
Steven Meschar

Isz St. Nicholas 
John J. Cullen

Isz New Boston 
William Sarody
Robert Harold Davidson

Isz Morea t i 
Geary C. Hower
Adam A. Koznecki ;

_____-- v ............. .......... ......... ;---—----
J ATSKAITA .

28-tos Lietuviu Dienos, Rugp. - Aug. 15,1942
LAKEWOOD PARK, PA.

INEIGOS 
(Už “Tags” Pardavima)

SzV. Kazimiero, St. Clair, .■■*...............................  $ 32.16
Szv. Jurgio, Shenandoah^ ........................................... 20.24
Szv. Pranciszkaus, Minersville,................................... 16.00
Szv. Petro ir Povilo, Tamaqua,................................... 16.00
Szv. Juozapo, Malianoy City.............................   15.05
Szv. Vincento, Girardville, ...................................... 11.00 .
Apreis'zkimo Szv, Panos Marijos, Frackville,.........  8.00
Szv. Jėzaus Szrrdiės, New Philadelphia,................... 6.57
Szv. Jono, Coaldale,.................................................. 1.00

-■■v, - viso • • ..................... $ 126.02
KITOS INEIGOS

Auto tags, Szv. Petro ir Povilo,Tamaqua,...................$ 61.20
Kolekta laike Szv. Misiziu parke,....................   21.29
Nuo Programos ir Szokiu po piet, .............................. 51.20
Nuo Szokiu, vakare,     188.06
Nuo Programo Knygutes,.................... ;............  201.75
Lakewood Park Co., auka, .................................. 550.00

Viso........... ................  1,073.50

Viso Ineigu.............$1,199.52

ISZLAIDOS
Patarnavimas (Szv. Misziu intencija ir Pamokslas). $ 20.00 
Kalbėtoju iszlaidos, .................................................... 5.75
Rasztininko iszlaidos...................................... ... 5.00
Iždininko iszlaidos........... ....................  5.00
Už Plakatu, Tags spahsdinima........................  27.25

Viso............................ $ 63.00
Gryfio Pelno Liko... $1,136.52

PASIUSTA SULIG 28-TOS LIETUVIU DIENOS 
DELEGATU NUTARIMO:

Seserims, Szv. Kazimiero, Newtown, Pa.,...................$ 378.84
Seserims, Szv. Pranciszkaus, Pittsburgh, Pa., .......... 378.84
Seserims, Jėzaus Nukryžiuoto, Elmhurst, Pa., ...... 378.8-•

Viso............................$1,136.52

28-tos Lietuviu Dienos Iždininkas,
KUN. K. J. RAKAUSKAS

LAIVYNO DIENA
SPALIO (OCT.) 27 D.

Laivyno tikslas Amerikoje 
yra užlaikyti mares nuo ne 
vidono saugias, del laivu ir 
sudrutint pramonyste tarp 
tautu. Todėl, vardan laivyno, 
Amerika apvaiksztineja taja 
diena ant atminties savo flo- 
tos ir jos laivoriu.

Sziadien po visa svietą mu
su laivoriai kovoja už svieto 
laisve. Tieji vyrukai patru
liuoja pakraszczius mariu 
sergėdami ar neužtemins 
kur Vokiszko submarine.

Joseph G. Marcusky 
Michael Budko

Isz Vulcan 
Rocco Delibertis 
Michael Wargo

Isz Buck Mountain 
Joseph Yutko 
David J. Moran

Isz Bowmans
John J. Arner 
Stanley G. Konefal

Isz Barnesville 
Fredrick L. Houser 
Andrew E. Meroo'k 
Hil'bert C. Techentin 
Frederick G. Gabber 
William W. Augustine

Isz Paik Place 
Owen W. Jones (■

Isz Boston Run 
John H. Herrity

----- - i
Isz Wiggans

Allen Draper
Alfred Zeigler 1 \

Isz Barry’s Junction 
John J. Ches’ko

Isz Ellengowan
John P. Hyland 
Theodore E. Hale 
George J. Downey 
Andrew E. Downey ,

Isz Jacksons 1
Delroy D. Wagner ’’ 
Joseph J. Uditis 4 V
Charles D. Hi'llibush | 
Paul R. Bowman ||

----- į
Isz Yatesville

Anthony J. Kirk ži'f 
------- »iFV

Isz Craigs f.il ..
Edward T. Walsh, . J

Isz Kaska 
Donald M. O’Leary 
Peter J. Harding 
John Hu sick

Isz Frackville 
Hilbert D. Bankes

Isz New Philadelphia 
Peter P. Kozlosky 
Joseph P. Ozalas 
Peter J. Armstrong 
Edward J. Paltanavage 
James A. Flood 
Stanley F. Shelesky 
Charles J. Ozalas 
George M. Drusjack 
Edward G. Zuramske 
Andrew Mat lock 
John G. Poplosky, Jr. 
Joseph C. Dauksis 
Albert P. Basgil 
Hugh Ą. Stutz 
Frederick F. Stutz 
Charles T. Yenevalage 
James J. McGarrity 
Daniel P. Daskus 
John Franko 
Andrew C. Kodis 
John M. Tourish 
John J. Yakaitis 
John J. Finley 
Louis A. Dalvet 
Joseph M. Yeager

----------- I .4
Isz Cumbola 

Elwood W. Lloyd 
George L. Michael 

i John P. Bushta 
John C. Krull 
Francis A. Strauss 
Walter S. Zapotoczny 
Peter A. Palulis

Isz Middleport 
Leo E. Stutzman i
Andrew Tihansky ]
Onufri J. Yescavage 
Paul J. Kantner

Sargas temina ant prisiarti
nimo Japoniszku laivu kurie 
slankioja po mares užklupi- 
nedami ant tavoriniu laivu 
kad juos paskandyti. Stovi 
jis ant sargybos laike viso
kio oro ir szalczio.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT
s i ž ¥ fi F F v iVH yGilk

Szitas vyras, Bill Williams, 
isz San Diego, Gal., kapito
nas armotinio skyriaus, yra 
pasirengęs duoti savo drau
gams signola kad butu pasi
rengia prie armetu užklupti 
ant nevidono.

Sidabrinis Jubilejus 
Lietuviu Bažnyczios,

St. Clair, Pa.
Szimet Spalio 22 d., susieina 

25 metai kaip Szv. Kazimiero 
Lietuviu bažnyczia, St. Clair, 
Pa., gyvuoja. Tiesa, parapija 
jau 30 metu susieina kaip ežio-' 
nais insistėige bet-gi per pen
kis metus neturėjo nei savo 

j bažnyczios nei klebonijos ir per 
tai turėjo prieinamai kur kitur 

Į laikyti pamaldas iki insigijo 
nuosava bažnyczia ir klebonija.’:

Invairios iszkilmes dabar yra 
rengiamos kad tinkamai ap-, 
yaikszczioti tas sukaktis para
pijos ir bažnyczios dėlei Lap- 
kriezio 1-mos dienos. Iszkilmiu 
diena prasidės su iszkilminlgo- 
mis Misziomis ir baigsis su mil- 
žiniszku bankietu vakare.

Trumpa Parapijos Istorija

St. Claires Lietuviu parapija 
prasidėjo 1912 metais. Jos pir
mas klebonas buvo Kun. Kutą 
kuris kas Nedelia lanke para
pija isz Shenandoah. Po tam 
seke Kunigai Durickas, Rastu- 
tis, Miežvinis, Bu'la, Klevins- 
kas, Matulaitis ir dabartinis 
klebonas Kun. Petras P. Lau-

Szitas sargas randasi ant 
kožno tavorinio laivo kuris 
gabena tavora, maista ir 
amunicija del musu kareiviu 
nežiūrint kur jie butu. Pate- 
mines neprieteliu, duoda te
lefonu žinia draugams kad 
jie butu pasirengia szauti in 
nevidoną.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Sargas ant laivo kuris ap
saugoja kitus laivus laike 
nakties ant mariu. Jis buna 
ant laivo visokiam ore ir 
duoda signola kaip tik pama
to nevidono laiva.

makis (1937)
Bažnycziai slkiepas žemes in- 

sigyta 1916 metais. Kertinis 
akmuo paszventintas Kovo 
30 d., 1917. Bažnyczios statyba 
užbaigta Spalio 22 d., 1917 m.

Parapija turi nuosavas kapi
nes kurias insigyjo 1929 m. per 
Kun. Matulaiczio rūpesti. Pas
taraisiais penkiais metais baž
nyczia ir klebonija pergyveno 
daug pataisymo ir pagražini
mo isz vidaus ir isz lauko. Pa
rapija dabar turi apie 250 szei- 
mynu. Kariuomenėn iszleido 75 
jaunuolius ir 3 slauges, kuriu 
tarpe yra 9 leitenantai.

P. P. L.

Sausieji Nori Uždrausti 
Pardavinejima Gėry

nių Prie Abazu t
Washington, D. C. — Už tai 

kad dabar trauks jaunus vyru
kus nuo 18 lyg 19 metu in ka
riuomene, kongresmonas Bark
ley, isz Kentucky, padavė už-
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Isz Silver Creek 
Edward M. Bernitsky

Isz Philadelphia 
Ben J. Cheslofsky

Isz Tamaqua 
Charles E. Reed

Isz Hazleton 
John Smarr

Isz Baltimore, Md.
Peter J. Rogowski

Isz Elmira, N. Y.
John Rapach

25 Žuvo Nuo Eroplano 
Nelaimes

London — Mažiausia 25 žmo
nes liko užmuszti per nukritimą 
eroplano netolimoje geležinke
lio stoties, kada didelis eropla- 
nas nukrito ir užsidegė. Mo- 
teres ir vaikai kurie tame lai
ke apleidinejo geležinkeli likos 
užmuszti, kada eroplanas stai- 
gai nukrito ant j u.

Los Angeles, Cal. — Sere- 
doj po piet, apie 12:25 valanda, 
davėsi jaustis gana smarkus

Nuszove Prieteli Kuris 
Apvogė Sena Motina 
Millport, Ohio — Szirdingai 

mylėjo savo motina Williamas 
Sprague, del kurios jis paau
kautu savo gyvastį. Ana diena 
senuke likos skaudžiai sumusz- 
ta ir apvogta ant 50 doleriu. 
Sūnūs prisiege atlygint pikta
dariui už toki pasielgimą ir ne- 
palicve jeszkoti piktadario pa
kol ji atrado. Buvo tai jo geras 
draugas su kuriuom jis drauge 
užaugo ir dalinosi viskuom. 
Tuo draugu buvo Augustas 
Stillman, kuris atejas pas Wil
liam© motina, pareikalavo ke
liu doleriu o kada jam nedave, 
sumusze skaudžiai senuke ir 
atėmė nuo jos visus pinigus. 
Williamas, pasiėmęs sena re
volveri, kuris prigulėjo prie jo 
dieduko ir suradęs savo dran
ga besikalbanti su kitais, be 
jokio žodžio paleido in ji du 
szuvius, užmuszdamas ji ant 
vietos. Williamas po tam nu- 
ejas in palicijos stoti, pasidavė 
gervalei.

Chester, Pa. — Devyni dar
bininkai likos skaudžiai apde-

manyma in kongresą kad tasai
nustatytu tiesas uždraudžiant 
pardavinejima svaiginaneziu 
gerymu abazuose kur kareiviai 
lavinasi kareivystes. Sako jis 
jog tas kenkia moraliszkumui 
jaunu vyruku ir turi būti už
drausta. Ar jo užmanymas bus 
priimtas tai pasirodys vėliaus.

TRUMPOS ŽINUTES
Shamokin, Pa. — Jonas Mc

Devitt ir jo pati likos surasti 
negyvi sėdinti prie reidio, už- 
troszkusieji gazu, nuo pecziaus. 
Abudu likos palaidoti vienam 
kape, Seredoje.

London — Amerikoniszkas 
eroplanas paskandino Vokisz- 
ka submarina artimoje Icelan- 
dijos. Visi laivoriai likos pa
imti in nelaisve per kitus lai
vus.

Santa Monica, Cal. — Milži- 
niszkos girrines ugnys prasidė
jo ant artimu kalnu kurie ap
siaubė kelis miestelius ir 200 
ugnagesiu kuriems grasina di
delis pavojus gyvasties.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atiilygint su prenumerata ui 
laikraszti "SAULE” kurie apie tai už-

drebėjimas žemes. Ar daug ble- 
des padare tai da nedažinota.

ginti per eksplozija czionaiti- 
neje dirbtuvėje plieno.

miražo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 ! I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa,




