
j [THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
i PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY
» An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 

that circulates thruout the U.S.A., and Foreign Countries.
Founded in 1888. Yearly Subscription: Unitea States, $4.00;

To Foreign Countries, $5.00. Advertising Rates on Application

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHanoy and a strs., mahanoy city, pa. u. s. a.

f w-t.--,--------------- T ~ -- -----------------------------. .

DU-KART SANVAITIN1S LA1KRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARN1NKA IR PETNCZIA

Prenumerata Su vien vtose Valstijose, $4.00 Metams;
Kitose Vieszpatystese, $5.00 Metams

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

-
Nn QR fe ( SKTKRSD AT THK MAHASOI CITI, PA.. X
HU SO VPO8T.OFFICE 18 8IC08D CLm»8 MAIL MATTIE J £5- MAHANOY CHY, PA, UTARNINKAS, I GRUODŽIO 1942, (TUESDAY, DECEMBER I, 1942) |=į wtM?”' anaMsr M 54 metas

Isz Amerikos
SUKAPOJO

SZEIMYNA

Nusiminęs Ūkininkas 
Sukapojo Kirviu Paczia 
Ir 3 Vaikus; Negalėjo 

Užmokėt Skola
Dickson, Vt. — Nusiminęs ir 

staigai netekes proto isz prie
žasties pinigiszko ergelio, Earl 
Stem, 47 metu, czionaitinis 
ūkininkas, sukapojo savo mo
tore su kirviu po tam panasziai 
uŽmusze tris j u vaikus ir ant 
galo pasikorė ant balkio tvar
te.

Ju lavonus surado sztornin- 
kas, kuris taja diena atvažia
vo pas ūkininką dažinoti del 
ko jis neatveže jam bulviu. 
Sztorninkas rado ant pasikore- 
lio sekanti laiszkeli: “Pinigi
ne rūpestis mane pristūmė prie 
papildymo tojo baisaus darbo. 
Nutariau idant visi mirtumem 
drauge nes negalėjau j u palik
ti vienu ant mielaszirdystes 
žmonių. ’ ’

Namie surasta laiszkelis nuo 
First National Banko kuri pra- 
nesze nelaimingam žmogui 
ėdant užmokėtu skola 5,000 do
leriu kuria turėjo užmokėti už 
trijų dienu arba visas jo že- 
miszkas turtas butu buvęs par
duotas per szerifa.

Nužudytais yra jo motere 
Diana, 40 metu ir trys vaikai, 
nuo 3 lyg 12 metu amžiaus. Vi
su galvos buvo baisiai sutesz- 
kintos kirviu. Kambaryje ku
riame atsibuvo toji baisi trage
dija,. buvo, viskas, iszmetyta 
kas parode kad tieji nelaimin
gi baisiai kovojo už gyvastis.

Mažai Žmonių Turi

Tokia Kantrybe
Dayton, Ohio — Laike dar

bo, kada Edwardas Corring 
aliejavo maszina dirbtuvėje, 
ratas pagavo jo ranka nutrauk
damas ja lyg alkūnes. Nesuri
ko ne žodžio žmogelis, tiktai 
pakele ranka nuo grindų, nu- 
neesze pas savo draugus rody
damas: “Žiūrėkite, kas man 
atsitiko.*’ Po tam apalpo ir li
kos nuvežtas in ligonbute kur 
daktarai iszreiszke kad da taip 
kantraus žmogaus savo gyvas
tyje nebuvo mate.

Juozas Pinkus Areszta
votas Už Gemblerysta

Philadelphia, Pa. — Juozas 
Pinkus, 40 metu, gembleris, li
kos aresztavotas už vedima to
jo biznio: drauge su dviem 
draugais bet aiszkino kad jis 
vede taji bizni del locnininkes, 
Mrs. Ida Glass, kuri randasi 
Floridoje. Pinkus gyvena ar
timoje Marshall uly., ir vede 
kitados bizni su kvarba ir jau 
jnekarta likos aresztavotas už 
gemblerysta.

Stalinas Tarėsi Su Savo Rodininkais

Dienoje atminties 25 sukaktuviu Rusiszkos revoliucijos, 
Josef Stalinas turėjo kariszka posėdi su savo rodininkais 
idant laimėti pasekmingai kare su Vokiecziais.

KABE
EUROPOS

GYVENTOJAI
BADAUJA

Amerika Juos Bando 
Suszelpti

Washington, D. C. — Tre- 
czias metas antros Svietines 
kares duodasi jaustis in ženk
lus beveik po visa Europa kur 
Vokiecziai turi užemia tuos 
sklypus o ypatingai Lenkijoj, 
Jugoslavijoj ir Grekijoj, kur 
gyventojai neturi jokio mais
to nes ka ir turėjo tai buvo pri
versti atiduoti viską Vokie
cziams. Tuose sklypuose viesz- 
patauja badas, skurdas ir pra
siplatino visokios ligos. Ame
rika stengiasi tuos vargszus 
suszelpti visokiais budais. 
Francija, Belgija, Norvegija, 
Nederlandai, Lenkija, Czeko- 
slovakija, Jugoslavija ir Gre- 
kija beveik visai neturi mais
to. Lenkija daugiausia nuken
tėjo nes yra artimiausia prie 
Vokietijos ir turi taipgi prist a- 
tinet maisto ne tik Vokietijai 
bet ir del Rusijos. Lietuvoje 
vieszpatauja panaszus padėji
mas nes Vokiecziai viską užima 
kas tik papuola in ju nagus.

Rusai Paėmė Keturis
Miestelius

Moskva, Rusija. — Artimoje 
Stalingrado, Rusai atėmė nuo 
Vokiecziu keturis miestelius su 
didėlėms bledems del Vokie
cziu. Rusai ta diena paėmė 
kėlės mylės ant kariszko lauko. 
Keli szimtai Vokiecziu vela li
kos užmuszti musziuose apylin
kėje Stalingrado, taipgi paėmė 
51 tankas, 12 visokiu armotu, 
200 karabinu, daug maisto ir 
amunicijos. Prie Kotelnikovs- 
kio užmuszta 800 Vokiecziu. 
Rusai aplaikineje daug karisz
ko materijolo isz kitu szaliu, 
kas prigialbsti daug pasekmin
gai musztis.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

\ k ir Markes.

100,000 VOKIECZIU
UŽMUSZTA 

140,000 Sužeista

Moskva — Laike dideliu 
szalcziu ir sniego, Rusai ap
siaubė apie 300 tukstancziu 
Vokiecziu, artimoje Stalingra
do. In ketures dienas Rusai už
musze 100,000 Vokiecziu ir su
žeidė apie 140 tukstanczius Vo
kiecziu kruvinuose musziuose, 
aplinkinėje Dono upes.

Vokiecziai su Rumunais bė
ga dideliam neparedke nuo 
musziu lauko. Visi geležinke
liai suardyti, kariszkos stotys 
su maistu ir amunicija likos 
isznesztos in padanges. Miestai 
Maksimoski ir daug artimu 
kaimeliu likos paimti nuo Vo
kiecziu. Praeita Sereda toje ap
linkinėje likos užmuszta 6,000 
Vokiecziu ir 14,000 paimta in 
nelaisve, 1,300 armotu paimta, 
5,518 visokiu troku, 62 amuni
cijos stotys ir daug kitokio ma
terijolo, maisto ir amunicijos. 
Vokiecziai patys prisipažysta 
kad panesze dideles bledes ap
linkinėje Stalingrado.

Vokiszkas Eroplanas
Nuszautas Su 80 

Kareiviais

London — Didelis transpor
tinis Vokiszkas eroplanas, ku
ris leke su 80 kareiviais in Tu
nisą, likos nuszautas per Ang- 
likus, artimoje Maltos. Visi ka
reiviai pražuvo kada ju ero- 
planas nukrito in mares.

NEPRIIMTAS IN LAI
VYNĄ; PASIKORĖ

ISZ NUSIMINIMO

Frackville, Pa. — Kada mo
tina nuėjo ant virszaus pabu- 
dyt savo sūneli, Joną Stief, 19 
metu amžiaus, rado ji kabanti1 
ant virves negyva. Manoma, 
kad jaunas vyrukas pasikorė 
isz nusiminimo, kad ji nepriė
mė in laivyną. Jaunas vyru
kas buvo gerai žinomas szio j e 
apylinkėje ir grajino kornetą 
Jack Robel’s Orkestroje.

SKERDYNES ŽYDU 

250,000 Iszskersta 
Rugsėjo Menesi, Per 
Hitlerio Paliepima; Dar 

Tiek Bus Iszžudyta
London — Heinrich Himm

ler, perdetinis Vokiszkos slap- 
'tos palicijos, iszdave ukaza 
kad iszskersti puse likusiu Žy
du Lenkijoj, lyg pabaigai sziu 
metu o 250,000 jau likos iszžu
dyta praeita Rugsejio mene
si. Sziadien tik 40,000 Žydu pa
siliko Varszavoj ir tik gabus 
mekanikai pasiliko gyvais tar
nauti Vokiecziams.

Tieji, kurie yra paskirti ant
skerdynes, yra varomi ant rin
kaus kur tik seni ir raiszi yra 
suvaryti, po tam varomi ant 
kapiniu ir suszaudyti.

Likusieji yra sugrusti in ta- 
vorinius vagonus po 150 in kož- 
na o in kuri paprastai telpa tik 
40 žmonių. Grindys vagonu 
yra apibarstytos su trucinan- 
cziais milteliais. Durys yra už- 
peczetytos. Kartais trūkis ju- 
dinasi isz vietos tuoj aus bet 
tankiausia turi laukti po dau
geli dienu pakol iszvažiuoja su 
tais nelaimingais Žydeleis.

Žmones yra taip sugrusti 
vagonuose kad mirszta nuo už 
troszkimo, gyvieji guli szale 
mirusiųjų. Puse tuju žmonių 
yra miria pakol atvažiuoja ant 
paskirtu vietų. Tieji, kurie pa
silieka gyvi yra siuncziami in 
tam paskirtus abazus in Treb
linka, Belzaka ir Soborą. Kada 
juos in ten atveža, laukia juos 
suszaudymas. Ir už ka juos 
taip žudo? Neapykanta žmo
nių, vieno priesz kita.

MAISZATIS TARP 
KAREIVIU

2 Užmuszti; 20 Sužeista
Phoenix, Ariz. — Tarp nige- 

riu kareiviu ir gyventoju, kilo 
smarkus maiszatis kuris, prasi
dėjo tarp nigerio kareivio ir 
nigerkos. Tuoj aus insimaisze 
ir kiti, ir keli szimtai žmonių 
pradėjo užpuolinet vieni ant 
kitu. Dvideszimts likos su
žeisti, du nuszauti ant smert, 
ir apie 200 likos aresztavotais. 
Ant galo kareiviai apmalszino 
maisztininkus.

Amerikonai Suszaude 
40 Eroplanu Afrikoj
London, Anglija. — Isz Afri

kos pranesza, kad Amerikom- 
szki naujausi eroplanai suszau
de 40 nevidonu eroplanus pri- 
gulincziu prie Vokiecziu. Tie 
eroplanai yra naujausio budo 
lekiojamos maszinos ir yra pa
dirbtos Amerike.-- ------- ♦ . ♦ ---

Sidney Mines, N. S. — Apie 
tūkstantis anglekasiu pamėtė 
darbus Nova Scotia Steel Co,, 
kasyklose už tai kad praszali- 
no kitus darbininkus be prie
žasties.

Prancūzai 
Paskandino

Savo Flota
■ -

Vietoje Pasiduotą VokiecziamSį 
Paskandino Savo Laivus Isz- 
neszdami In Padanges; Rusai 
Užmusze 15,000 Vokiecziu;

477 Sudege Degancziam 
Teatre Bostone ,

RUSAI UŽMUSZE 
15,000 VOKIECZIU

Paėmė 300 Miesteliu 
Artimoj Dono; Vokie
cziai Traukiasi Adgal

Moskva — Rusai pasekmin
gai iszgujo Vokieczius isz ap
linkines Dono upes ir Velyki 
Lūki prie Latvijos rubežiaus, 
užmuszdami daugiau kaip 51,- 
000 Vokiecziu ir paėmė in ne
laisve apie 66,000 kareiviu. In 
deszimts dienu muszio Rusai 
paėmė 6,000 visokiu troku; 2,- 
000 armotu, 20,000 arkliu ir 30 
maisto ir amunicijos stocziu.

Vokiecziai bėga kiek tik tu
ri pajiegu isz aplinkines Sta
lingrado laike dideliu szalcziu 
ir snieginiu viesulu. Daugelis 
isz j u suszalo ant smert o ki
tiems nuszalo kojos ir rankos, 
negalėdami toliaus bėgti ir kri
to szale keliu ir ant lauku. Apie 
10,000 Vokiszku kareiviu likos 
palikta ant lauku mirsztanti.

Rusai atmusze 300 kaimeliu 
ir miestu nuo Vokiecziu ku
riuos turėjo apleisti bėgdami 
isz tuju aplinkiniu.

Ant Solomonu Salų Ameri
konai ir Anglikai smarkiai su
pliekė Japonus kurie turėjo isz 
ten bėgti, palikdami szimtus 
užmusztuju paskui save.

Afrikoj taipgi Allijentai su
pliekė smarkiai savo prieszus1 
ant visu lauku.

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

Rymas — Žinios pranesza buk 
likos atidengta suokalbis ant 
pavogimo Mussolino ir jo im- 
pėdžio. Daugelis likos areszta- 
vota. Jeigu tai butu iszpildyta 
tai karalius Emmanuelius vela 
pasiliktu valdytojum Italijos.

J______  i

Turin, Italija .— Allijentai 
bombardavo smarkiai szi mies
tą su didėlėms bledems. Buvo 
tai vienas isz smarkiausiu bom
bardavimu kuriame žuvo dide
lis skaitlis žmonių ir padaryta 
daug bledes.

LONDON — Francuziszki laivoriai pa- 
skandino savo visa flota susidedanczia isz 62 
laivu, iszneszdami juos in padanges drauge su 
daugeliu laivoriu, kurie paaukavo savo gyvas
tis už laisve. Taja diena Vokiecziai, ant palie
pimo Hitlerio pribuvo in pristova Toulon už
imti flota po savo valdžia bet Prancūzai buvo 
ant to pasirengia. Visa pristova likos sunaikin
ta, namai bombarduoti ir daug žmonių užmusz
ta. Tik vienas submarinas pabėgo in Turkija 
kur gavo prieglauda.

Vokiecziai nedalaike savo prižadėjimo kad 
neims Toulono pristova ir flota bet to prižadė
jimo nedalaike ir netikėtai pribuvo flota užim
ti bet Prancūzai to tikėjosi ir paskandino visa 
flota kuria Vokiecziai ketino užgriebti del sa
ves. Tukstancziai žmonių apleido miestą nubėg
dami in saugesnes vietas.

477 SUDEGE DEGANCZIAM TEATRE 
Baisi Nelaime Teatre, Szimtai Sužeisti; Lavonai 

Gulėjo Po 4 Ant Krūvos; Baisus Sumiszimas 
Žmonių Begancziu Laukan

Boston, Mass. — Cocoanut likos sužeisti ir sumindžioti. 
Grove, naktiniam kliube, kilo Keli ugnagesiai taipgi likos su- 
baisi ugnis isz priežasties kada žeisti. Daug isz tuju auku buvo 
vaikas numėtė degtuką ant po- kareiviai kurie atėjo taji Su-
pierines palmos kuri užsidegė batos vakara pasilinksmint, 
ir ugnis žaibiniu budu prasi- Palicija pradėjo tyrinėti bet
platino po visa svetaine. Žmo
nes pradėjo grūstis prie mažu 
duriu bet negalėjo iszbegti in 
laika, sumiszimas buvo baisus 
tarp inbaugintu žmonių.

Kada viskas apsimalszino, 
likos suskaityta kad 477 žmo
nes pražuvo o daugiau kaip 200

London — Vokiecziai suszau
de 29 Czekus už sznipinejima ir 
pasiprieszinima Vokiecziu val
džiai. Szimtai likos aresztavo- 
ti.

London — Ministeris Chur
chill kalbėjo per reidio ir pra- 
ergejo Italus kad Italija pa
mestu kariaut nes kitaip nu- 

kas isz to, kad szimtai žmonių 
paaukavo savo gyvastis isz 
priežasties neparankiu iszeigu.

Buvo tai viena isz didžiau
siu ugniniu nelaimiu nuo kada 
Iroquois teatras Chicagoj su
dege 1903 mete, kuriame žuvo 
602 žmones.

kenstu baisiai per bombardavi
mą žymiu miestu ir gyventojai 
turės baisiai nukensti.

Washington, D. C. — Dede 
Samas reikalaus dvieju milijo
nu moterių prie visokiu karisz- 
ku. darbu, ateinanti meta. Vi
so dirbs apie 6 milijonai mote
rių prie tuju darbu.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Jau tik pasiuto nękurie sznei- 

derukai, (kriauezei), kaip 
mums įpranesza isz Filadelfijos 
vienas isz musu skaitytoju. 
Sztai du pus-smegeniai, badai 
Komunistai, insimylejo in pul
suota sžtama, davėsi pasidaryt 
ant saves operacija... na, ir pa-

Į davo savo vyrus, ypacz laikuo- Į Toki apgarsinimai davėsi 
'se kol da Krikszczioniszkos'matyt laikrasztyje ‘‘Journal”, 
kultūros nepažinojo kad apie, Milwaukee, Wis. Ar-gi jau da- 
neisztikimysta ir pamislyt ne- ėjo prie to, kad 'kunigai negu 
dryso o meileje buvo amžinai Ii paskubint su atkalbėjimu Mi- 
tvirtom. Buvo pavyzdingom sziu ant tuju intencijų? 
motinom, kurioms rūpėjo vien
tik -naminis triūsas ir vyro ’^nejima auku ant Misziu, ant vi 
szeimynos laibas-. Savo dukreles is0;kįu geru intencijų, ir už mi 
taip auklėjo kad tosios be mo- msiuju ypatų duszias kurios 
finos žinios negalėjo niekur randasi ezyseziuje, kas yra pa

proeziu tarpe Kataliku. Bet

Neturime nieko priesz davi

tinos žinios : 
iszeit. Kožna mergina nesziojo

j apsijuosus szniura su varpeleis. ggame prieszingi priesz talpi- 
siliko Maižiesziaus iszpažinto-1 kurie savo skambėjimu duoda
mais. O kvailei! Jau dabar pa-!vo žinia motinoms, kur ju duk

reles randasi. Be tuju varpeliu 
Lietuvaite uždrauston vieton 
žengti neiszdrysdavo kadangi

siliko tikrais jevrejais.
Tasai, kuris savo tikėjimą 

maino, neturi jokio karakto-■LLLClLlLMy llULIUl ii- j .jv.h . x .

riaus. Jeigu kas yra Žydu, te-1 jie 'buvo paliudijimu jos nesu- 
gul pasilieka Žydu o jeigu savo tersztos skaistybes ir dorybes, 
tikyba užlaiko, tai bus geru Vargas buvo tai merginai ku- 
žmogum, Žydas, kuris persi- 
kriksztina, tai szunc vertas. 
Panasziai ir su Katalikais yra.

Tiek to, tegul ir insimylejo 
in peisuoezius, bet jeigu del 
kokios tcp. Sores ar Raszeles 
davėsi save apszmelavot tai 
geda tolkiems neiszmalieliams.

iiima to'kiu apgarsinimu laik
raszcziuose, rodos kad Kūdikė
lis Jėzus, Motina Dievo, Szv. 
Juozapas ir kiti szventieji bu
tu skaitytojais ‘‘Journal”, ta, 
yra tikra kvailybe.

Užmokėją doleri ar du, už 
'tokius apgarsinimus laikrasz-

rios varpelis pasigirdo nepri-1 tyjc, kvaiki mano ,kad jau at. 
derianezioj vietoj arba laike. | sįĮy„.įno .u^ padarytas gerade-
Tokia mergina, paniekinta nuo 
visu, ant visados pasilikdavo 
nelaiminga. Savo dorybe, tam
sybes gadynėse, Lietuvaite sto

I Kuri motere negeidžia būti 
patogi? O 'bet daugelis yra to- 
Kiu kurios vėlina 'būti patogios 
ne kaip iszmintingoms ii* neno
ri būti '.b jaurioms ne senesnėms. 
O bet ant szimto vyru, vynioja
si tiktai devynios del patogu
mo o viena del to, kad jauna. 
Kiti jeszko sau turtingu mer
ginu — su pasogu, su gera szir- 
džia, iszmintingu, geru gaspa- 
diniu ir t.t., nes tiktai tas saL 
dina laime ir duoda, malszuma 
namie.

Tūlas labai nutukęs ponulis, 
Kalifornijoj, nusidavė pas gar
singa daktara specialistą ir 
melde jo rodos, tai yra, kaip 
iszsigydyt nuo to didelio nutu
kimo isz priežasties kurio ne
galėjo jau suvis jodinet raitas 
ant arklio. Daktaras davė jam 
toki patarimai

Iirikie isz ryto ant užkandžio 
visados, mažiausia nors švara 
rupesties, po tam du svarus 
gailesties sumaiszytos su asza- 
roms, ant įpiet; po tam dideli 
bliuda pilna nuliudusiu misliu, 
salotu sumaiszytu su pelenais, 
po tam ant vakarienes nors vie
na czverti tono baimes. Nakti 
praleiskie vien tik manstyda- 
mias apie nereikalingus teis
mus, apie prisiartinanezia mir
ti ir tam panaszius dalykus o 
netrukus busi tokis mitrus 
kaip niekados da nebuvai savo 
gyvenime.

Ar ligonis paklausė daktaro 
rodos ir ar tos gyduoles pa- 
gialbejo tai apie tai laiknasz- 
cziai aiepranesza. — Butu tai 
geras patarimas ir del nekuriu 
musu Lietuviszku moterėliu, 
kurios vos paeina nuo sutuki
mo.

vėjo augszcziau už viso svieto kad ,per 
merginas.

Nekalbu kad sziadien Lietu
vaite dorybes neguodoja bet 
sziadien Lietuvoje laike kares, 
randasi tukstaneziai merginu 
kurios neturi ne mažiausios da 
leles dorybes savo senovės se- 
sueziu. Kas tame kaltas?

Isztvir'kiinas tarpe moterių 
ir merginu čzionais Amerikoj 
smarkiai eina pirmyn o labiau
sia nuo kada sziadien ant svie
to užėjo tokia nerimastis. Ne
noriu būti sudžium tu musu le
lijėlių kad neužsipelnyt nuo j u 
kerszto nes kersztas jau ir mu
su moterėliu pradeda būti vy
rams labai baisus bet turiu pa
sakyt kad ‘‘moterele ar mergi
na, kuri geria visokiose urvose 
ir rodhauzese, geriau 'butu kad 
jas biesas pagriebtu ir nunesz- 
tu tiesiog iii pragarai ”

Mergina, g 
rybe, kaipgi malonu butu idant 
sektu pėdoms savo senovės se- 
sueziu, 'kurios palaike už di
džiausia nedorybe ta, kuri isz- 
dryso szaudyt meilingom aku
tėm in vyrus ir viliot anuos. 
Sziadien jos jau ne tik akutėm 
vilioja, koketuoja, kas labai 
žemina kožna moteriszke. Rasi 
tokiu ir musu Lietuvaitese, 
kurios atsižymėjo po visa Ame
rika savo nedorais pasielgi
mais, nužemindamos varda do
ru mergaieziu.

jystes ant szios aszaru pakai 
nes, per pagialba szventuju ir 
naudojima ju szventus vardus. 
Bet neatsimena toki kvailei 

savo gera pasielgimą 
ir tikra malda, gali daugiau 
iszmelsti ne kaip per toki ap- 
garsinima laikrasztyje.

VALANDA
ISZMUSZE

Pagaliau atėjo valanda su
duoti smūgi baisiai tironijai, 
kuri su’kure szi baisu pasaulini 
gaisra.
Iszkelimas kariuomenes sziau- 

rinej ir vakarinėj Afrikoj yra 
tiktai pirmieji žygiai Aniglu- 
Amerikieicziu-Rusu koalicijos 
didžiam planavime. Tai yra 
pirmas inrodymas visoms Lais
ves Fronto tautoms kad toki 
planai yra. Ikisziol galėjo rody
tis kad mes kariaujame atskir
tus ir gynimosi karus ten kur 
musu prieszai pasirenka mus

uodojauti savo do- pulti. Hitlerio geležiniai iegio

Departamentas ukysfes aip- 
reiszke kad jau pradėta parda- 
vinet Amerikoj arkliena' ir ;ne- 
užilgio prasiplatinęs pardavi
nėjimas tosios mesutes isz prie-

nai, sutraukti didžiuliame 
kaieziuje Rusijoj kruviniau
siam visu karu istorijoj puoli
mui, buvo aplamdyti ir sustab
dyti. Bet ta padare Rusu gink
lai ir Rusu planavimas. Rom- 
melis buvo sukultas Egipte. 
Bet ta padare Anglu generolai. 
Paicifike Jungtinėms Valsti
joms teko sudaužyti Japonus 
ju užkluipimu Soliomono salo
se. Be abejones, musu ginklu 
arsenalai davė sąjunginin
kams pagalba.. Bet ta pagelba 
nebuvo tokia, kokia ji galėtu 
būti kituose frontuose, kur mu- 
szasi musu sąjungininkai. Ki
tais žodžiais tariant, nebuvo 

(ikisziol inrodymo kad yra koks 
nors koalicijos planas bendram

žasties dideles stokos jautienos .prieszui sumuszti. Dabar pa
ir kitu mesu. _ jsaulis yra liudininkas, kad Lai-

Ukyštes departamentas už- byes Fronto 'didžioji sąjungą 
isznaikinti Japo- 

ir, tariant Prezi- 
Jeigu kas apie tai pasakytu dento Roosevelto žodžiais 

praeita meta kad čzionais Ame- “taip paskirstom musu jėgas, 
rikoj ateis prie to, kad žmones kad galim muszti bendra prie- 
valgyt arkliena, tai aplaikytu sza tpn, kur jam daugiausia 
paniekinimą ir jam tiesos pa- nuostoliu galima padaryti.”

Laiko suderinimas yra be už-

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

netirnu. Hitlerio laiko paskirs
tymas buvo suardytas. Tas jo 
laskirstymas, reviduotas po j 
lepasisekimo paimti Maskva 
ler-eitais metais, buvo numatęs 
lar priesz kelias savaites sn- 
laikinti Raudonąja Armija. 
3et Raudonoji Armija vis dar 
ebera nesunaikinta. Ji yra ne 
Jktai nesunaikinta bet yra už 
enkamai stipri, kad bet ku
ino metu gali pereiti in kon- 
.erpuolima, vykindama sutari 
ta plana ir derindaji su Alijanr 
tu planu Afrikoje. Augiai, pui
kiu strateginiu žygiu, pagavo 
n maisza pati didiji Rommeli. 
Aaip tik tuo laiku, kada. Hitle 
?is galėjo galvoti apie peržiūrė
jimą savo strateginu planu, ka
da Vokieeziu dora turi būti že
ma. Žvaigždes ir Juostos iszky- 
ia virsz Afrikos uostu. Ne be- 
reilkalo 
Laime 
Frontas gali stiprintis minti- I 
mi, kad Afrika greit bus iszva- 
duota isz aszies nagu ir pavers
ta in susirinkimo vieta karo 
veiksmams priesz Europa.

MARINIU KORPUSAS 
TURI 167 METUS

Kulkosvaidžiu ugnies szluo- 
jamuose Pietų Pacifiko pa- 
kraszcziuose, Jungtiniu Valsti
jų Mariniu Korpusas, per savo 
167 metus gyvavimo, kovoja 
180-a kompanija.

Korpusas Lapkr. 10 d., mi
nėjo savo gimimo diena. Nuo 
Britu Gvinėjos iki Icelandijos, 
nuo Londono iki Tulagi, sto
vyklose Jungtinėse Valstijose, 
kur mariniai iszeina griež- 
cziausi lavinimą, kokio tik isz 
kareivio galima reikalauti, 
Amerikos ko vingiausieji ir 
sekmingiausieji kariai, savo 
Koupuso gimimo diena, gryžo 
mintimis in savo istorija, da
ryta ilgos ir garbingos kariu 
eiles, kurios kariszikas žygiavi
mas po musu žvaigždėta vėlia
va, buvo girdimas visose ketu
riose pasaulio szalyse.

POPIEROS GABALAS
Ana ‘diena vienas Anglu ka

reivis dykumoj pakele nuo že
mes pOpieros gaibala. Praneszi- 
mai sako kad tai pasirodė esąs 
vieno Volkiecziu kareivio leidi
mas eiti in miestą Aleksandri
joj trims dienoms pavaliukau- 
ti. Toki popieros gaibala reikė
tų iszsaugoti ir padėti in mu- 
Zejll, kur jis galėtu būti rodo- Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;

įsos bobos. ’Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 

— ...................................... 15c
. 112 Trys apisakos apie pini

gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
i bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą: 

me jis paskelbė, kad Rusu ar- 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 aroa 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
puikus apraszymas. 119 pus. .. ,15c 

, No. 119 Keturios istorijos apie 
l.kimai krautuvėse Rugsėjo me- Gaižia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Liesi — ipaskutinis menuo del Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 

. .... 62 puslapiu ................................. 15c
kurio aipduodama skaicziai — ( No 12Q Dvi istorijos apie Valu- 
bUVO sziais metais labai dide- kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
Ii. Pagal pirkiniu skaieziu jis PuslaP'u ......................................... loc

..... „ .. No. 123 Septynios istorjos apie
eina antioj. vietoj po rekoidl- stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
nio 1941 metu Gruodžio mene- grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sena- 
sio. Didelis pirkiniu skaiczius lis: Varg0' sapn*8 ir pasaka apie,ci 

| . i. v igonus. 45 puslapiu.................... loc
I V isdicld J i a. ženklas, kad Ivaledu | No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
silintiniai ’bus gausus, sako ne Pana ir Apie Baisi istorija.

laukėme permainų, 
pasisuko ir Laisves

Pagialba Del Amerikonu Ant Solomonu

Istorija apie Amžina Žydą. 
To kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. 20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 I I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Amerikoniszkas transportinis laivas apleidineja Nauja 
Caledonija su kareiviais kad sudrutyt Amerikoniszkus ka
reivius ant solomono Salų, kurie kovoja ten smarkiai.

suomene turi bendradaibiauti orlaiviais yra žymiai a!psunkin- 
su pasztu. Bendradaibiauti ga-jtas isz priežasties didelio karo 
Įima pasiuneziant ankseziau medžiagos gabenimo, papildo- 
siuntinius ir užraszant tinka- mu sunkvežimiu veik visai na
mai adresus. Paszto departa- galima gauti, žiemos susisieki- 
mento geriausiu pastangų vie- mo klintys taip pat jau pradeda 
nu negali užtekti, sako Paszto Į skelbtis. Nemokamas paszto 
Ofisas, ypacz atsižvelgiant in!naudojimas, suteiktas'karo pa
karo laiko sunkumus, su ku-jjegu nariams, padidino laiszku 
riais paszuti tenka susidurti, 'skaieziu isz kariuomenes ir in 
Apie 25,000 paszto patyrusiu1 kariuomenes dalis o kadangi 
tarnautoju jau iszejo inkara ir 
nors 'buvo paimti tu'kstancziai 
laikinu tarnautoju 'bet ju nėra 
užtenkamai ir merą patyrusiu.
Siuntimas paszto gelžkeliais ii*

■abenimo, pąpildo-

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

i

kariuomenes skaiczius nuolat 
didėja, tai ir paszto naszta kar
tu didėja.

Office War Information, 
Washington, D. C.

i 64 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, 10c.
“SAULE”

| MAHANOY CITY, PA.

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
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, i J. 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,!

404 
50e 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 

No. 129 Keturios
Ketvirtas prieakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus 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. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 

apie i 62 puslapiu ......................................15e
, I No. 134 Dvi istorijos apie Baisi

44 pus. 15c 
istorijos apie

Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, I Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
Debesėlis. 77 puslapiu ................20c 43 puslapiu......................... 15c

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma
isto iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis

mas kartu su Hitlerio kalba, 
kurioj jis ‘žadėjo pabaigti kara' puslapiu, 
pergalingai 1941 metais, arba No.

• . .... . trni frjsu jo insa'kymu armijai, kuria- . • _ _ 1

Mahanoy City, Pa. 1
No. 160 Keturiolika istorijų apie 1 

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- I 
rguma in balta vergija; Pusiaūgavė- I 
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 ........................... ,..10c

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

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

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

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

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

■ ptybe gymimo mumisie Dievo .musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz- 100 puslapiu..........25c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną,. Vaikinas ir 

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; Arzt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’dlpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ................ 15c

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

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

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

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

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

mija yra sųtriusžkiinta ir nie
kada'nebesikels; arba ir su jo 
pranaszavimu isz Rugsėjo 30 
dienos, 'kad Stalingradas bus 
paimtas,” dėlto bukite tikri” 
— jis sake.

KALĖDŲ SIUNTINIAI
Paszto departamentas pra

nesza kad yra daviniu, jog
sziais metais Kalėdų siuntiniu1 
skaiczius bus didžiausias. Pir-|

tvirtina buk arkliena yra “ge- susirykiavo 
ra, skani ir sveika.” |Hitlei-izma

Faktu yra, kad tarpe musu 
čzionais Amerikoj, musu gra

užus palprocziai dyla suvisai, 
ypatingai jaunuomenėje jau sakytu in akis kad “You are 

: mažai randasi tu paproeziu k u ■ kreizi...”

Sierata, Stebuklas.

riais didžiavosi musu sentėviai 
ir kuriais da ir sziadien mes 
galėtumėm didžiuotis 
juos pildytumem.

i Tanikei galima patemint 
' Angliszkuose laikraszcziuose 
| mažus apgarsinimus “person- 

Pavyzdin, paimsime, skais-,al” kaip:
Lietu-1 “Acziii Saldžiausiai S'zir- 
-•-''i--. džiai Jėzaus ir Motinai Dievo 

už aplaikytas loskas.”
‘‘Dekavojam garbei Jėzaus, 

Marijos ir Juozapo, Szv. Judui 
ir Stebuklingai P. Marijai už 
pagialba suteikta mums musu 
kentejimuose. ’ ’

'‘‘Acziu Motinai Dievo ir Szv. 
Juozapui *už aplaikytas malo
nes. ’ ’

jeigu
Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
tdbe ir dorybe senovės ''' ' 

i vio ir Lietuvaites. Ak, kaip bu
vo galima didžiuotis? Bet szia
dien? O, net graudu! Nekalbant 
apie vyrus, paižiurekime in mo- 
teres ir mergeles musu, isz ku
riu laukiama busianti musu 
gentkarte. Ai^gi jos pildo tuos 
szventus paiproczius kokius 
pildė ju buvusios sesutes?

motcrcb taip guodo-

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

siuntiniai bus --------
Paszto departamentas. .puslapiu

I • • • | No- -Jeigu tu'kstancziai Jungtini J Doras gyvenimas;
Valstijų kareiviu, mariniu, ju-l— -—=■ ~ .

. . . , . v . . užeiktos karaliaus dukters; Jonukas
liniuku 11 civiliu Žmonių nori kurjs buvo protingesnis už savo poną 
gauti ju siuntinius laiku, ar kad 61 puslapiu ........................,. ...15c
dovanos laiku pasiektu tuos,1 No- 127 Trys istorijos apie Duk-

. 1 . . te pustyniu; Pelemute; Du brolei
^'kiltiems jos siuncztainos, i“ | Vargutis ii* Skupulis. 60 pus...15c

61 
15c

126 Penkios istorijos apie 
voras gyvenimą.; Praversta links- 

Imybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys
Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pcnna
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GUDRI MOTERISZKE
motore in akis vyrui pasako jog 
jis kvailas o tas neturi ka ant 
to atsakyt, tai jau gana.

Ona-gi nuo to laiko paėmė 
in savo rankas visa namo val
džia o Kaulo valdžia dingo. Ir 

Žydas, norėdamas iszsitei- iszsipilde žmonių pranaszyste. | 
sint, iszsižiojo ir jau norėjo žo
di tart, tame purvina szluota 
ulžcziaupe jam burna. Žydas kaiezio atliko su Berkum rei- 
metesi atgalios per tvora, ežia kala. Šzirnta rubliu turėjo Mo- 
vela nelaime nes per augsztus tiejiene o du szimtus paskolino 
pin uezius negali greitai persi- 
rabantint o ežia szluota be pa
liovos szvytuoja, jog net kepu
re su jermulka nuo galvos nu
puolė,

— A j vai! gevalt! — reke Žy
das, kada per tvora persiverte: 
butu gryžes 'bet pardgejo atei- 
nknezia su szluota rankoje mo- 
teria. Tada prad'jeo bėgt per 
kaima rėkdamas jog net visi 
iszbegia žiurėjo o Ona paskui 
su szluota szaūkdama:

— Asz tau, tu smirdeliaų, ne
dovanosiu už mano kūdiki!

Po valandėlei vėla buvo grin
czioje tyku ir Antanėlis vela 
darželyje bovijosi.

Neilgai trukus, inbega Anta
nėlis ir szaukia:

:— Mama, te!
Ona dirstelėjo -ant kūdikio 

ir pamate jo rankutes-e s'kuri- 
nes ma'ksztis, kokiu niekados 
nebuvo maezius. Paėmė nuo 
kūdikio ir prasketus žiurėjo.

Viduryyje buvo keli -lapai, 
Žydiszikai priteplioti o kada 
dirstelėjo in maksztu kavones, 
rado dvi baltas dideles popic- 
ras.

— O iszganytojau Pone! juk 
tai paraszai mlano Raulo, vie
nas ant 500 o kitas ant 600 rub
liu. Del Dievo! Kur mes tiek 
pinigu imsime, net 1,100 rubliu.

Taip vaikszcziodama Ona po 
griniczia dejavo ir nemato kaip 
isz puodu verdant viskas isz- 
seke. >

Tarne paregėjo einanti vidu
riu tilyc-zios profesorių Musz- 
kaiti.

— O kibą isz dangaus jis 
ežia ėmėsi!

Tai pasakius, iszbego laukan.
— Brangus ponaiti, eik szen 

ant valandėlės!
— Na 'kas ten ? Vai ko tu Ona 

taip apsižlium'bus ? ■
Insivede Ona profesorių iii 

grinezia, nuszluoste su žiurstu 
kėdute ir pasodinus apie viską 
apsakė ir prasze kad per žiuro- 
tu tais rastas ma'ksztyse ipopie- 
ras nes 'nežinojo kiek tikrai yra 
imta pinigu.

— Asz mislinu, — tarė pro
fesoriui žiūrint in popieras, — 
kad nedaugiaus kaip tris szim
tus rubliu mes tiek seserei isz- 
mokejo o man nesake kur ome 
pinigu. Asz žinau kad ne nuo 
mo-eziutes nors ji ju turi...

— Tris szimtus... tris szim
tus... — paantrino profesorius, 
— o ežia vienuolika szimtu, tai 
baisus daigtas! O vyreli, pai
kas tas Raulas kad davėsi in 
Berkaus žabangas insikiyink- 
liot.

Sztai inein-a ir Raulas in gvin- 
czia kuris isz lauku nuo darbo 
parėjo.

— O matai! pats ponas pro
fesorius sako kad tu paikas!

Raulas stovėjo kaip stovylas, 
burna iszižiodino bet žodžio ne
galėjo isztare. Rodos suprato 
kad jis paikas.’

Ir dabar datyre ta, ka savo

(Tęsinys)
i, . • ■ - t ( ■ : • II- ’.
Ant sūnelio riksmo iszbego 

Ona o paregėjus Žydą, kurio 
baisiai nekente, pagriebė szluo- 
ta ir kaip levas szoko ant Ber- 
kaus.

* * *
iStorome profesoriaus Musz-

nuo gero ūkininko. Su tais pi
nigais nuėjo Ona su profeso
rium pas Beiku, padėjo 300 
rubliu ir jo maksztis ant stalo 
o albligus akyse Žydo in szmo- 
telius sudraskė.

— Imkie, Žyde, savo pinigus 
kuriuos del maniszlkio paskoli
nai o da ežia, turi ir penkiolika 
rubliu paluku. Bus gana del ta
vęs o (langiaus negausi.

Žydas szokinejo isz piktumo, 
net jo peisai in szalis szvytavo 
bet Ona nieką sau isz to neda
rė.

— Skriaudos neturi, Žyde, o 
jeigu neimi, tai asz paimsiu ir 
visiems pasakysiu jog esi suk- 
czius.

— Gevalt! as esi suikezis ? — 
juk su'kczis, ka Žydali su szlo- 
tus peril visam kaimus isz- 
muszik; uj, chochem, a mit ga- 
nef... Tu rha.ganus!

— O tu- kas? Nedaverka ir 
Judoszius nes norėjai mano kū
diki nužudinit. Žiūrėk, smarve! 
Da jis ežia skalius...

Berkus putojo isz piktumo 
bet mate jog Musžkaitis tame 
insikiszo o jo bijodamas, apsi- 
malsžino.

Raulas lauke paezios kaip 
iszganymo o kada dažinojo jog 
viskas gerai, jaute, kad rodos 
jam akmuo nuo szirdies nu
slinko ir geriaus miegojo nes - 
jau lovoje nesivartė.

Jau nuo to laiko nieką nepra
dėjo be Onos. Laikais Raulas 
norėjo nepasiduot nes isz jo 
kaimynai juokėsi jog paežiai 
pasidavė ir pora kartu pare- 
jas isz kareziamos, pradėjo 
Vaida. Bet Ona vienu žodžiu ji 
apmalszindąvo o tai tuom: 
“paikas esi!” Raulas tada tik 
mostelėdavo su ranka tarda
mas:

— Ei, Onute! — ir daugiaus 
ne žodžio nesakydavo nes ži
nojo jog turi gera paczia ir ge
ra -gaspadine. Jiems labai gerai 
pradėjo vestis.

* * *
Perejo penki metai; jau dide

lis laikas buvo Antanėliui eiti 
in mokslaine. Bet Antanėliui 
nelabai norėjosi mokintis, veli
jo jis sau laipiot po medžius ir 
pauksztinet ne 'kaip prie ele
mentoriaus sėdėt o motina už 
tai bausdavo. Tėvas už vaika 
užstodavo nes ji labai mylėjo.

Vasara ganė jis žąsis ir be
ganydamas užmirszo ka peri 
žiema iszmoko. t

Kada atėjo vela žiema, moli 
na ji vare in mokslaine bet tė
vas vėla glamonėjosi su šune
liu 'kalbėdamas jog jis da per 
jaunas.

Viena diena tarė Ona in savo 
vyra:

— Ka tu sau geresnio misli- 
ji? Ar nori kad užaugtu ant 
laukinio?

— Tai tu vela pradedi? — 
Juk da per jaunas?

— Kvailas esi ir gania!
— Da nors meta, — tare Ran

gy venime nedatyre. Nes jeigu Ibis ir su ralnlka. mostelėjo.

Bet Ona jau žinojo ka pada 
ryt: pagriebė Antanuką už ran
kos, apvalė vaika ir nuvede in 
mokslaine nors tasai sukosi 
kaip žaltys jog motina belaiky
dama net suszilo.

Kada ji nuvede, tarė:
— Ponas profesoriau, atve

džiau ežia mano tingini.. Negai 
lauk ponas botago nes nenoriu 
turėt paika sunu. Asz namie ji 
įieglostysiu.

| Bet ponas Muszkaitis mokė
jo vaikus mokint ir be botago. 
Antanėliui isz pradžių buvo ne- 
ralmum mokslaineje ir pora 
kartu jis pabėgo'bet kožna kar
ta motina su Virvagaliu iszgujo 
o kada Raulas norėjo ulž sūneli 
užtart, tada ir jam pora ypu 
per peczius prilėkdavo.

Kada kūdikis datyre jog su 
motina ne szposas ir su ja nie
ką neinfveiks, pradėjo imtis prie 
mokslo taip, jog Muszkaitis ne- 
musze kailio.

— Ar tu 'žinai, Onuk, jog isz 
to mus Antanėlio, tai tikras 
galvoczius!

Būdavo vakarais, Antanėlis,, 
kada, visi aipsidiibia sueidavo 
in griniczia o pradėdavo jis ko - 
kia naudinga knygeliu skaityt, 
tai ko'žnas negalėjo atsigėrėt.

— O ka, matai, nenorėjai 
leisti in mokslaine, dabar matai 
ka vaikas gali.

— Juk tu, Onute, visados ge
ra rodą duodi! Nėra geriaus 
ant svieto, kaip tavęs klausyt.

Jau Raulas nemislijo vyriau
sybes nuo ipaezios paveržt.

Perejo keli metai. Antanas 
iszaugo ant patogaus bernelio. 
Ir prie darbo ir prie szokio, 
mitras buvo prie visko o Rau
las, kaipo jau senyvas žmogus, 
turėjo visame užvada.

— Ar tu 'žinai ka, pocziule,— 
tarė Raulas viena- karta ipar- 
gryžes isz vestuvių, in savo pa- 
czia, — reiketu musu vaikina 
apipacziuot.

— Vai kas tau in galva parė
jo? Juk dar jaunas, turi gana 
laiko.

— Jaunas nejaunas; juk ga
lėtu laukt bet kas jaunas apsi
veja tai nesigraudina.

— O su 'kokia mergina norė
tai ji suvest?

— Su Andriu Franciszka.
— Juk ji da suvis jauna !
— Bet jiedu su savim myli

si.
— Tai turbut jis tau apie tai 

užsiminė ?

— Na, tegul ir taip buna.. ni o nieką nevalgydavo ir taip 
alkanas atsitraukdavo nuo sta
lo. Nuolatos dūsavo, rodos kad 
akmuo ant jo szirdies gulėjo.

Motina ta viską mate ir szir- 
di jai sopėjo nes gaila buvo su-

Tiktai prasze kad tavęs apie 
tai pa'klausczia, ka tu ant to 
pasakysi ?

— O jeigu in kariuomene pa
ims ?

— Tai ve, kam ežia taip ii- nelio nes jos iszmintis liepe tam- 
gai laukt.

— Tada turėtu dvideszimts- 
tris metus, tai pats vyras.

— O kas'žin, ar Franciszka 
uores taip ilgai laukt?

— Tai tegul nelaukia. Pažiū
rėsime per tai, ar ji myli ?

— Na, asz tik taip sakiau, — 
ir mostelėjo su ranka Raulas.

— Jau asz tau sakiau, kad esi i.. . . Ipaikas ir gana!

visam atsispirk
Už dvieju menesiu pateko 

Antanas in kariuomene. Moti
nos szirdis vos neplyszb isz' 
gailesties bet ka galėjo daryt?. 
Tuom tai tiktai raminosi jog' 
tykus laikai, tai laimingai ir. 
sveikas sugrysz namon. Oi 
Franciszke tai jau ne miegojo, 
nieko nevalgė ir nėbagele isz- 
blyszko kaip drobe; ir su Anta-

— Na jau tu vela! — Raulas nu ne kitaip buvo o Raulas, 
nustojo kaip isz proto ėjo.

duikto, 
Neture- 
szeszio- 
per ka

su ranka mostelėjo ir 
kalbejas.

Franciszke, Andriu 
buvo patogi mergaite, 
jo daugiau metu kaip 
li'ka bet 'kaip nendre,
ant patogios iszrode. Buvo tai 
Raulienes Krikszto-dukto ir 
nuo mažens laibai Ona ja mylėjo 
o tankiai m išlijo ir tai, jog gal 
bus jos marti. Bet žinojo ir apie 
tai jog moteriszkes būna smut- 
nas gyvenimas, kaičia vyra pa
ima in kariuomene.

— Kas-žin, — mislijo sau, — 
ar jos 'būdas nepersimainys o 
gal ir Antano noras persimai
nys ir ar kitos nepamyles ?

Ant rytojaus po tai kalbai, 
ka Raulas su Ona kalbėjo, atė
jo Franciszke ir rado Ona besi- 
triusiant grinczioje. Ona su
prato ant akiu merginos jog ji 
verke.

— Kas tau, Franciszkele, ar 
tu laikais neveikiai?

-— Nė, motinėlė, tai taip, — 
nuo vėjo...

— Kaip rodos, kas kitas tau 
kenkia nes sziadien jokio vėjo 
laukia neturime.

— Tai man kaip kada trupu
ti skauda...

— Turi akutes saugot, idant 
ant kitu nežiūrėtai, kaip Anta
nas ineis in kariuomene.

Franciszke nieką meatsake, 
tiktai ipasilenke nevos malku, 
kad pecziu pa'kurt o tame asza- 
ras su 'žiursteliu nusiszluoste.

Ona tai suprato bet nudavė 
jog nielka neimate nes nenorėjo 
dauginus rūpint.

Antanas labai nuliūdo. Per 
visa sanvaite mažai ka valgė. 
Būdavo, kada sėsdavo su kitais 
prie stalo valgyt, tai pusdavo 
ir įpūsdavo in valgi, kaip in ug-

Kareiviai Pasilinksmina Ant Kariszku Lauku

Norints kareiviai Afrike' yra užimti apsigynimu prie- 
szais nevidonus, bet kaip kada turi laiko ant pasilinksmi
nimo, ypatingai ant “boksavimo.” Czionais matome žymu 
kumsztininka Jimmy Wilde, kuris kumszcziuojasi su savo 
draugu ant pralinksminimo savo draugu.

Antana atleido da ant keleto 
dienu namon, pakol nesurinks 
reikalinga skaitliu rekrutu.

Jo motina nuvažiavo’su viso
kiais reikalais in miešta ir 
prick tam pirko sidabrini žie
deli.

Sugryžus isz miesto, nuėjo 
tiesiog pas Andriejiene ir ilgai 
su savim sznabždejosi bet taip 
jog ne Franciszke negirdėjo o 
nors ir nenorėjo nevos klausyti, 
vienok ausis pastate ir stengė
si nors žodeli iszgirst.

Atėjo vakaras. Rauliene su 
tarnaite triusesi prie vakarie
nes. Tame parėjo ir Antanėlis 
isz miesto.

Kada inejo Raulas in grin- 
czia, jiradejo uostyt su nosia. ‘

— O ka- tu ežia, paežiui, ver
di, 'kad taip grinczioje pakvi
po ? Ar tik ne deszrele ?

— Tegul kvepia, /gardžiau 
valgysis...

— Ar tu nori kriksztynas 
kelti, ka? Juk Antanas didėlis.

r
— Kvailas esi ir gana. Eitum 

veluk pas Andrius papraszyt 
idant jie albudu ateitu ir atsi
vestu Franciszkele nes sziadien 
padarysime sugertuves.

— Na, vela! Paežiu t, kas ta
vo per protas? — paszau'ke 
linksmai Raulas ir net seile nu
rijo pamatęs raumenine deszra 
ant skaurados. Tuojaus pasku
bino pas Andrius.x r

Ant tu sugertu'viu -buvo pa- 
praszytas ir profesorius Musz
kaitis. Andriejiene taipgi atsi- 
nesze su savim žiedą del Anta
no o Rauliene turėjo naujai nu
pirkta kita žiedą del Francisz- 
kos. O žibėjo, kad net akys 
Francisžkos džiauigesi kada ji 
pamate.

Muszkaitis sumainė žiedas ir 
taip prakalbėjo:

— Tu, Antanai, eini in ka
riuomene ir gal busi tarp piktu 
žmonių. Todel-gi tas žiedas del 
tavęs tegul primena jog kada 
sugryszi isz kariuomenes, busi 
tokiu, kokiu buvai kada iszcjai, 
tada gausi Franciszka už pa
czia.

'Paskui tare in Franciszka už- 
dejas žiedą:

— Tu, Franciszka, esi gera 
mergaite, neeini tarp svetimu 
žmonių, per tai ne yra 'ko ste
bėtis idant turėtai duota žodi 
permainyt. Tiktai žiūrėk iii ta' 
žiedeli ir atsimink kad prisiža-' 
dejai Antanui, per ka ant kitu 
neprivalai žiūrėt.

Visi apsivėrke o Raulas visa' 
rankove in uosi iszvoliojo.

Ona pristatė ant stalo viso-; 
k i u valgiu jog net ir ponams 
butu palikia. Nej’ei'kejb ragint 
nes 'kožnas valgė net žandai 
brasžkejo. O ant galo buvo ir 
kuom užsivilgyt per ka buvo 
linksmos sugertuves.

TOLIAUS BUS

Vaterburyje yra vyras 
netikias,

Visados moliu aplipęs, 
Niekur ji ant -bardo nelaiko, 

šluboje niekas nedalaiko.
O kad ji bala, 
Tokis nevala,

Negali niekur nueiti,
Nelaiko grinczioje, turi 

iszeiti.
Ir alnt mitingu ta padaro, 
Už tai laukan ji iszvaro,

Ir da gaspadines apkalba, 
Tasai 'begėdis nevala;

Kad visos ne kam tikia, 
Tik girksznoja namie likia.
Vaikine, bukie szvaresnis, 

Bukie sziek tiek czujnesnis, 
Tai gaspadines tave laikys, 

Nuo bardo ne vieniu neiszvarys.
* * *

Viena moterėle savo diedui ne
davė kvoteri,

Sakosi kad in koki skiepą eiti 
nori,

Tai bobele pasmaugt norėjo, 
Vidunaktyje kada visi gulėjo.

Ant rytojaus badai tyczia, 
Nusidavė in bažnyczia, 
Mat norėjo pasitaisyt, 
Kitokį gyvenimą vest.

Turbut žmogeliui gyvent ant 
svieto nubodo,

Kad ant geležinkelio 
nuvežliojo,,

Atsigulė kaip ilgas ant relių, 
Lauke atbėgant karu.
Atbėgo strytkaris, 

Konduktorius žiuri, kas toks,
Guili parvirtęs,

Ar mires ar girtas?
Dėdė su paika paszauke, 

Tas paėmęs už kojų nutrauko, 
In kozia nuvede,

Kaip žveri patupdė.
Ir kas isz to iszejo, 

Pataisa gyvenimo prižadėjo,
Namon nubėgės nuėjo,

* * *
Filadelfijos puikios mergaites, 

Kaip morezine^.kalaites, 
iSlankiodalmos po pakampes 

kniaukia,
Katinėlius szaukia.

Vai mergUczes, pasitaisykite, 
Juoku daugiau nedarykite, 
Ba kaįp mano kūma pribus,
Tada susiinlylejimo nebus,
Kaip su koczelu jums 

užskus.
* * *

Ir musu sztorninkai tankiai 
turi triubeli,

Jeigu sutinka kokia indukusia 
'bobele,

Ba

Badai vienam sztore pasisuko, 
Ir balsei, vaikine, induko. 
Jeigu 'butu su buteliu 

pataikius,
Butu sztorninika nudėjus, 

Acto pantuke butelije turėjo,.
Ir žmogeli nubaust norėjo.

Bet nepataike in sztorninika, 
Tik in pecziu net suteszkino 

bonika,
Tai vyroezi-ai labai negerai, 
Jeigu daug kenczia musu 

sztorninkai,
Kurie visiems teisingai 

tarnauja,
O bile bobele ant žmogaus 

kariauja.
Su bile boba nėra ka pradėt, 

Geriaus velniui nutylėti, 
Gal nusilakus gaila gaus,

Tada tik pasiliaus.

Sude

— Kas buvo do priežastis 
kad užmuszei savo paczia?
— Praszau augszcziausio su
džiaus, kad buvo tokia pikta 
boba jog nebuvo galima su 
ja ilgiaus gyventi.
— Tai reikėjo ja pamesti!
— Ar taip?
— Reikėjo paduoti in suda 

o butum gavės persiskyrimą.
— Bet szviesiausias sū

džiau, asz žinojau jog ta ga
liu padaryti bet...

— Na ka?
— Prislėgiau prie altoriaus 

jog ja neapleisiu lyg smert...
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Žinios Vietines|G URĄSTINUKES
Mussolini Afrike

— Utarninke pripuola pir- 
• ina diena G ruodžio—Decemibe- 
rio — paskutinis menesis meto.

— Ketverge Szv. Prancisz- 
kaus Ksavero.

— Szv; Juozapo Lietuviu 
bažnyezioje Nedelioje, Gruo
džio,. 6-ta diena prasidės 40 va
landų Atlaidai ir bus laikomi 
7ta ir 8ta dienas. Kuli. P. Czes- 
na pakvietė daug kunigu in pa- 
gialba todėl lai visi pasinaudo
ja isz tuju dvasiszku apeigų.

— Praeita Sufbata buvo 
“■bladk-out”, 10-ta vai. vakare, 
kuris tęsęsi per puse valandos.

— Nedėlios diena po piet 
nupuolė sniego kas davė mums 
suprasti kad jau žiema po Szo- 
nu.

SHENANDOAH, PA.
— Nedėliojo Szv. Jurgio 

bažnyezioje buvo paszventini- 
mas Ikariszkos vėliavos ant gar
bes 408 kareiviu kurie prigu
lėjo prie parapijos ir iszkelia- 
yo ant tarnystes. Po paszventi- 
siimui likos pagaminta užkan
džiai del svecziu.

t Jonas P. Vailionis, 47 
metu, 304 E. Mount Vernon 
ply., mire Ashlando ligoribute- 
je, kuris jautėsi nesveiku ir pri- 

, 'buvo uiamo j(sz darbo Kearney, 
N. J. Paliko paezia ir tris vai
kus. Buvo jis kareiviu Pirmu
tinėje Svietineje Karėjo.

, — Nedėliojo, 22 d. Ląpkri- 
czio, likos suriszti mazgu mo
terystes pana Ona Smalikiute, 
isz Heights su Vincu Grigu, 
Szv. Jurgio bažnycziojo per 
Kunigą Lu'kszi. Jaunavedžiai 
yra žymus veikėjai ir darbuo
tojai del Lietuvystes labo.

Milijonierka Priėmė 
Ant Iszauginimo; Pali
ko Jai Penkes-deszimts
Tukstancziu Doleriu
San Francisco, Calif. — De- 

szimts metu migai, kokia tai 
varginga motore eidama namo 
užtiko ant trepu gurbą su ma- 
žiuleliu kūdikiu, kuri motina 
buvo apleidus — buvo tai mer-. 
gait e apie dvieju sanvaieziu se
numo. Motore paszauke palici- 
jarita, kuris nuncsze gurbą su | 
kūdikiu in apleist u vaiku prie
glauda.

Tula milijonierka Mrs. Ade
le Morston eidama per prie
glauda, užtemino maža rašti
ninke, tuojaus Ikarsztai pamy
lėjo ir paėmė ant iszauginimo 
kaipo s avo kūdiki. Patalpino 
mergaite in mokykla, kur lyg 
sziai dienai randasi (turėdama 
keturiolika metu.

Ana diena likos atidarytas 
testamentas Mrs. Morston, ku
ri mirė nuo žaiduluiu aplaikytu 
automoibiliaus nelaimėjo. Tes
tamente paraszyta kad paliko 
rastinukei, (kuriai davė varda 
Vera Morston], 50 tukstancziu 
doleriu, daug visokiu brangen
ybių, o po mireziai josios vyro 
visa ineiga dvieju milijonu do
leriu jai teks.

Jeigu motina mergaites, ku
rį iszsižadejo savo kūdikėlio, 
da yra gyva, gal sziadien 
džiauguiasi isz giliuko savo du
kreles bet gal ir šzirdi skau
da vargsziai, kad sziadien ne
gali spaust savo mylimo kūdi
kio prie motiniszkos szirdios. 
O gal ir dukrele to labai trolksz- 
tu ir suszelpti savo gimdytoja.

Paveikslas perstato Musso
lini, kuris nevos veda savo 
kareivius ant muszio, bet ta
sai paveikslas yra neteisin
gas, tik indetas del didesnio 
pakurstinimo Italu ant di
desnio ūpo musziuose Afri
koje.

TĖVAI NUSIŽUDĖ

Aut Kapo Savo 
Dukters

MOTERE NORĖJO
JI MUSZT

Pasislėpė Po Lova

Meile Tolimam Kraszte

Brooklyn, N. Y. —Poniuto 
Elviną Santilla, nesuradus sa 
vo vyro namie, labai įperši gan 
do ir nubėgus prie telefono pa 
szau'ke palicija: “Susimylėkit 
suraskite mano vyra,, nes ma 
nau kad jisai turėjo atimti sai 
gyvastį, nes nekarta man kal
bėjo kad nusižudys!’’

Kada palicija pribuvo in jo
sios narna, Santilla iszlindo isz 
po lovos juokdamasis: “Pasi 
slėpiau po lova nes mano szir- 
dele norėjo mane sumuszti, 
nes duoda man ji in kaili kožna 
diena o ir sziadien norėjo pa- 
naszci. padaryti, bet asz nuo 
josios pasislėpiau.’’ Nežino ai 
poniute Saintillo iszpere jam 
kaili >po iszejimui palicijos ar 
ne, nes apie tai mes da negirde- 
jome.

Szunu Paroda Ant 
Naudos Kareiviu

ir vfe muszti,’’ kaip Preziden
tas nesenai sake, mes turim bū
ti gerai ginkluoti, gerai iszla- 
vinti ir visiszkai suderinti. 
Taigi, sziuo laiku mes atsilie
kame inums reikalingu laiviniu 
mechaniku žvilgsniu. Dabar-

DIEVAS YRA 
:: AMŽINAS :: į
Vienas žmogus turėjo labaiv M daug vargu ir nelaimiu, todėl < 

jis visuomet vaikszcziodavb * 
nuliūdęs. Jo žmona, nors gi. ir;

Kearney, N. J. -į- Lapkriczio 
(Nov.) IG-tą diena, tėvai Juo
zas ir Juzefina Macziulskei ap- 

, laike liūdna žinia kad ju sūnūs, 
kapralius Vincas, likos užmusz- 
tas nelaimėje su bombiniu ero- 
planu, artimoje Columbia, N. 
C., Laipkr. 15-ta d. Velionis bu
vo 22 metu amžiaus, paliko di
džiausiam nubudime tėvelius, 
paezia ir, 4 menesiu dukrele, 
tris seseres ir daug giminiu. 
Buvo visados linksmaus ’budo 
ir mylėtu per tuos kurie ji pa
žinojo ir draugavo. Kūnas li
kos parsiunstas ir likos palai
dotas 23 diena su apeigomis 
Sopulingos Dievo Motinos baž
nyezioje ant kuriu dalyvavo 
daugelis žmonių 75 automobi
liuose. Daugybe 'žiedu likos pa
aukauta kaipo ir Misziu inten
cijos. Likusi szeimyna szirdin- 
gai dekavoja visiems už daly- 
vavima laidotuvėse, už Miszias 
ir žiedus. Taipgi dekavoja gra- 
boriui už iparengima puikiu 
laidotuvių ir kunigui Vaicie- 
kauskui už atėjima iii namus ir 
palydejima lavono ant kapi
niu. Nuliudia tėvai, motore ir 
dukrele, brolei ir seserys kaipo 
ir Ona Jociene, 205 Elm St., 
Newark, N. J.

TRUMPOS ŽINUTES

Stengsis Paliuosuoti 
Italija Isz Nelaisvės

Sioux City, Iowa. — Edwar- 
das Barnett ir jo pati, turtingi 
žmonys, nusiszove at kapo savo 
vienatines dukters, kuri likos 
užmušta per automobiliu kė
lės sanvaites adgal. Tėvai ta 
diena iszklatTse szv. misziu pa
rapinėje bažnyezioje kurioje ta 
diena atsibuvo pamaldos už 
duszia mylimos dukreles, po 
tam nuvažiavo ant kapiniu, at
siklaupė ir albudu nusiszove.

Lavonus surado burmistras 
miesto, pas kuri ketino po mi
sziu valgyti pietus. Ant kruti
nės tėvo surado laiszkeli kuria
me buvo paraszyta, buk jiems 
daugiau nieko nepasiliko dary
ti kaip mirti ir drauge silsėtis 
su savo mylima dukrele, nes ju 
visas džiaugsmais guli szaltoje 
žemelyje.

Pulkauninkas Lloyd Thom
pson isz Troy, Texas, kuris 
randasi jau koki tai laika 
Naujoj Guinoje, ana diena 
susitiko su dažiuretoja ligo
niu Maude Patterson isz 
Weatherley, Pa., ir vienas 
kita szirdingai pasveikino, ir 
kaip rodos neužilgio bus su
riszti mazgu moterystes.

MECHANIKAI SUV. 
VALSTIJŲ ARMIJOS 
ARSENALU IR SIG

NALIZACIJOS

ZINUTĖS
Minden, La. — Penki darbi

ninkai likos užmuszti ir dauge
lis sužeista eksplozijoj kuri ki
lo kariszkoje dirbtuvėje.

Ana diena atsibuvo paro
da szunu, isz kurio pelnas ėjo 
ant naudos kareiviu ir juju 
szeimynu. Keli szimtai szu
nu dalyvavo toje parodoje, 
isz kurios aplaikyta dideli 
pelną.

LINKĖJIMAI
DEL KALĖDŲ IR NAUJU 

METU !

Pittston, Pa. — Apie szim- 
tas szeimynu turėjo apleisti sa
vo namus isz priežasties nusi- 
sedimo žemes in senas kasyk
las.

Perth Amboy, N. J. — Ho
tel Parker kilo ugnis kurioje 
likos sužeista trys svecziai o 
apie 100 iszbego pasekmingai 
Ihukau,

Grotas Carlo Storza, buvu- 
sis Italiszkas ministeris ku
ris sziadien randasi Ameri- 
ke, stengėsi suorganizuoti 
drauguve kuri paliuosuotu 
nelaiminga Italija isz Vokie- 
cziu nelaisvės. Jo stengi- 

mai del prieteliu yra suor
ganizuoti legioną kareiviu 
kurie susidraugautu su Alli- 
jentais ir paliuosuotu Italija.

Antanas Smetona
Lankėsi Filadelfijoj

Philadelphia, Pa. — Praeita 
Petnyczia Ant. Smetona, buvu- 
sis Lietuvos Prezidentas, lan
kėsi czionais. Majoras miesto 
ir kiti virszininkai priėmė ji su 
didelia garbe. Smetonas at
lankė daugeli dirbtuvių kurio
se dirba Lietuviai. Jo tikslas 
atsilankymo in czionais yra 
pradėti vaju ant pirkimo už mi
lijoną doleriu kares bonu, tarp 
Lietuviu.

Ponas Smetonas lankėsi ant 
Misziu katedroje, Nedelioje, 
ir buvo priimtas szirdingai per 
Kardinola Dougherty.

Calcutta, Indija — Baisi vie
sulą kuri prapute per czio
nais, užmusze 670 žmonių, kuri 
taipgi padare milžiniszkas ble- 
des namams.

t Lietuviu kalboje ir busi
te užganėdinti! Jaigu ju

mis patiks parodykite savo 
draugams. 10c už viena; 3 už j 
25c., arba 20 už $1.00 gražiu' 
Linkėjimu su Konvertoms.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

Mes kariaujame mechani
zuota kara. Tankai, radio, or
laiviai ir mechanizuota artile
rija dabar yra sprendžiami vei
ksniai kiekviename susirėmi
me.

Mil'žiniszki pasiekimai musu 
dirbtuvių, kurios pagamina 
tukstanezius orlaiviu, tanku ir 
kanuoliu, visas lavinimas vy
ru lekioti tais orlaiviais, vai
dyti tankus ir szaudyti isz tu 
kanuoliu, gali nueit niekais, jei 
nebus kas prižiūri, kad-paga
mintieji ginklai butu laikomi 
reikalingoje tvarkoje. Už kiek
vieno artilerijos karininko ir 
būrio artileristu aptarnaujan- 
cziu kanuole, turi būti fronto 
užpakalyje ir bazese tuzinai 

.vyru, kurie vaidina esminiai 
j svarbiai role karo veiksmuose.
Tai yra radio operatoriai, gink
lininkai, lydytojai, metalo dar
biu i nkai ir kitokie lavinti tech- »
nikai.

Aiszku yra, kad jai mes no
rimo 'tęsti ir didinti musu sar
gybių karo veiksmus, “muszti

Nauji Laivai Kurie Kovos Už Laisvia

tiniu laiku Signalizacijos Kor- turėjo kentėti visokius vargūs 
pasas ir Arsenalu skyrius grei-l 
tai reikalauja, 50,01)0 lavintu < 
medianiku ir techniku. Szifu : 
reikalingai mechaniku musu ap
siginklavimas ir invairiu gink
lu rusziu suderinimas neisz- 
vengiamai nukentės.

Tie reikalingieji vyrai esme- 
je yra žmones apsipratę su me- 
chaniszkais instrumentais. Tai 
yra telefono ir telegrafo žmo
nes, radio operatoriai, mecha
nikai, elektrotechnikai, metalo 
darbi įlinkai, garažu mechani
kai laikrodininkai ir tie, kurie 
liuoisiaikiais užsiiminėja kokiu 
nors mechainiszku mėgiamu 
darbu. Tokie žmones gali būti 
greitu laiku iszmokyti, kaip 
pataisyti ginklus, patikrinti 
bombų remtis, iszbandyti tai- 
syklius ir szaunamu ginklu 
mechanizmą, prižiūrėti, kad 
precizijos instrumentai ir susi
siekimo sistema butu geroj 
t valkoj.

Tai yra vyrai nuo 18 iki 44 
metu amžiaus, viengungiai ar
ba veide, kurie gali inrodyti sa
vo sugebėjimą ir yra tinkami 
fiziniai kariuomenijOs lauko 
tarnybai.

Tai yra vyrai, kurie turi už- 
siraszyti tuojau, nieko nelauk
dami, kad musu karo maszina 
galėtu gerai veikti.
VAŽIUOKIT AUTOMOBILIU 

SUSIDĖJĘ

Susidėjus važiavimas yra 
svarbiausioji dalis penkių pa
dangų programoje taupyti gu
ma. Niekas negaus papildomo 
gazolino kiekio, reikalingo vy
kti iii darba ar važinėtis biznio 
reikalais, jai jis nepriklausys 
prie kokios nors grupes, kuri 
naudojasi automobiliu susidė
jus. Arba negu tik 'tame atsi
tikime, jai jis inrodys, kad ne
galima tokia kaimjmiszka va
žiavimo susidėjus grupe suda
ryti, o kitu tinkamu susisieki
mo priemonių nėra. Darbinin
kai, kurie yra važinėjimo gru
pėmis klubu nariai, gales gaut 
leidimą pataisyti ju padangas. 
O jeigu jos 'butu nebepataiso
mos, jie gaus leidimą pirktis 
nauju padangų isz atjaunintos 
gumos. Atsargines arba “tin
gines’’ padangos, kurias iki 
Lapkriczio (Nov.) 22 diena

Valdiszkos laivu dirbtuves Kearney, N. J., ana diena užbaigė statyti szitus naujus 
laivus, kurie kovos už laisvia ir prigialbes kitoms tautoms iszsiliuosuot isz po jungo savo 
nevidonu. Laivai yra: Stevenson, Ringold, Stockton ir Schroeder.

bet savo vyro tiuli u d ima taikė*| 
didžiausia nelaime.. rjgį yij^jit > 
Stengėsi nuraminti savo vyra , 
bet negalėjo.

Viena diena ir ji la^ai pulįm | , . . '. ’įi,?, ’do ir 'buvo nusiminusi. Vyras t 
žinodamas jos liiikstnai inuią, 
klausinėjo 'kas jai yra bet nie- j 
kaip negalėjo iszklausti. PagA- | 
lios jo žmona pasakė: r i ė i

— Sziana'kt sapnavau laibai, 
liūdna sapna. Sapnavau' kad i 
Dievas numirė. Visi aniolai, i 
dideli ir maži ėjo -paskui graba : 
ir kareziai verkė. Ir dh;an pabi- ] 
dare labai nesmagu kad Dįęyas 
numirė, todėl niėkaip negaliu1 
nusiraminti. ; l.-']-

— Koks kvailas sapnas! —■ 
susuka vyras ir pradėjo juok
tis. t - i: ' ? “ d UĄ.

— Sapnas kaip sapnas, dęl 
ko jis kvailas?'

— Kaip-gi jis nekvailas! Ar-’ 
gi gali Dievas numirti? Dievas', 
juk yra amžinas. Tai kam tai 
cla'bar esi nusiminus ?

Motore aprimo, nusiszypsojo 
ir pa'kla'use:

— Ar tai mano sapnas niekok 
nereiszkia? Tai dar miTsu Die-i 
vas gyvas ?

— Žinoma, kad gyvas, — at
sake vyras. — Ar tu jau isz gal-' 
vos kraustaisi, ar kuri gala, 
kaip tu gali taip neprotingai 
manyti ? . ■

Tuomet motere tarė:
— Kadangi taip yra kaip ta 

kalbi, kadangi tasai geriauses 
ir maloniauses Dievas yra gy- 
vds ir apie mus rūpinasi tai 
kaip tu gali nusiminti ir abejo
ti jo malonėje? Taipgi nėuž- 
mirszk to geriausiojo Tėvo. Pa
sitikėk Jo gerybeje ir nė'buk 
nuliūdęs.

Vyras susigraudino, padėjo 
visa savo vilti Dievuje ir jau 
daugiau nebuvo nuliūdęs o sa
vo žmonai dėkavojo už gudru 
iszgelbejima isz nusiminimo.

reikia atiduoti, sudarys padan
gų szaltini ir gumos atsar
ga, isz kur bus imama padan
gos būtiniems reikalams. Vie
nok visi automobilistai turės 
sumažinti važinėjimas! kiek 
tik galima, jie turi pridaboti, 
kad padangos 'butu tinkamai 
iszpustos, jie turi reguliariai 
patikrinti ju padangas ir va
žiuoti ne greieziau 35 myliu per 
valanda. Tiktai taip mes ga
lėsime aptarnauti automobi
liais būtiniausia susisiekimą.

—Office of War Information, 
Washington, D. C.

L. TRASKAUSKAS
LIETLĮVISZKAS GRABORIUS

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

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Go*, 
. Mahanoy City, Pa.




