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Isz Amerikos Perstato Washingtons

NORĖJO DIRBTI 
ISZ DOLERINES

k BUMASZKOS S2

! Neteko $6,500
. i

Newbury, N. Y. — Per dvy
lika metu Petras Koteckis ne
matė savo seseruno kuris pri
buvo pas ji in sveczius. Sese- 
runas atsivežė su savim maža 
maszinuke kuria nenorėjo pa
rodyt savo dedei. Koteckis bū
damas labai akyvu žmogum, 
melde savo seseruno idant jam 
parodytu taja stebėtina maszi-

Szitas žymus aktorius De
ny Wortman, kuris yra la
bai panaszus in Washingto-

CHAPLINAS i
ARESZTAVOTAS;

Gal Bus Nusiunstas 
Adgal In Anglija

Los Angeles, Cal. — Chalu-
kas Chaplinas, žymus juokda
rys, j adomuose paveiksluose 
kuriam prisižiurinejo milijo
nai žmonių, papuolė in beda už 
peržengimą moraliszku tiesu 
ant 24 metu amžiaus Joanos 
Berry. Mergina tvirtina buk 
Chaplinas parsigabeno ja isz 
Brooklyno in Hollywood kur 
prižadėjo padaryti isz jos ak- 
torka bet vietoje to, sužagejo 
ja ir kada dažinojo buk mergi-

Allijentai Bombardavo
Sena Kliosztori

London — Seniauses kliosz-

2,800 T onu Bom
bų Numesta Ant

Miesto
toris ant svieto, kuris priguli 
prie Benediktonu zokoninku, 
ant kalno Cassino, Italijoj, ku
ri užsme Vokiecziai ir permai
nė ji ant fortecos, likos bom
barduotas per Allijentus. Vo
kiecziai mane kad Allijentai 
neiszdrys bombarduoti kliosz- 
tori todėl ji panaudojo kaipo 
forteca isz kurio szaude ant 
Allijentu todėl Allijentai buvo 
priversti ji bombarduoti idant

Berlinas Dega Isz Visu Pusiu; 
Amerikonai Bombardavo Ja
ponu Stoti Ponape; Rusai 
Užmusze 33,000 Vokiecziu

nuke nes nieko apie tai niekam 
nekalbės.

Ant galo seserunas davėsi 
jam prisikalbint ir parode ma
šinuke su kurios pagialba sa
ke jog galima padirbti isz vie
nos dolerines bumaszkos, dvi- 
dolerines. Idant pertikrinti sa- 
yo dede jog jis kalba teisybe, 
indėj o viena dolerine bumasz- 
ka, pasuko rankena ir tuoj aus 
iszejo nauja dvi-dolerine bu- 
maszka. Dede taip nudžiugo 
taja stebuklinga maszinuke 
jog nubėgo in banka ir isztrau- 
ke savo $6,500 dolerinėmis bu- 
maszkomis, tiksle perdirbimo 
jas ant dvi-doleriniu.

Seserunas kabėjo jog pini
gai turi pergulet per visa nak
tį maszinuke j e. Nakties laike 
seserunas dingo su pinigais ir 
maszinuke o dede jeszko jo 
Su palicija.

na ir daugeli kartu losze ro
le Washington©, visokiuose 
perstatymuose, kožna meta, 
22-ra d. Sausio-Feb., dieno
je Washington© gimimo, at
sistoja jis prie Iždo namo, 
New Yorke ir nustebi dauge
li žmonių, kurie mato rodos 
gyva Washingtona.

Pardavinėjo Merginas 
In Paleistuviu Namus

Po Doleri Už Švara
New York — Doleris už šva

ra, sztai preke, kokia mokėjo 
locnininkai paleistuvingu ur 
vu del kupcziu baltojo ta voro, 
už jaunas mergaites prikalbin
tas isz visokiu namu New Yor 
ke. Taip isztyrinejo prokura
torius ir .perstatė augszcziau- 
siam sudui.

na turės kūdiki, pamėtė ja ir 
norėjo iszvežti ja in kita vals
tija.

Jeigu Chaplinas bus iszras- 
tas kaltu tai gali būti nuteis
tas ant 23 metu kalėjimo ir už
mokėjimo bausmes 26 tukstan- 
cziu doleriu, priek tam gali bū
ti iszsiunstas adgal in Anglija 
isz kur pribuvo 30 metu adgal 
ir niekados neprasze ukesisz- 
ku popieru. Per taji laika juok
darys Chalukas uždirbo dau- 
.giau kai asztuonis milijonus 
Amerikoniszku doleriu kuriuos 
praszvilpe ant geru laiku, mo
terių, girtuoklystes ir paleis
tuvystes ir badai paniekino 
Amerikoniszka valdžia.

iszvaryti isz ten Vokieczius.

Vokiecziai Iszskerde 
Visus Žydus Pinske

London — Lenkiszkas rei- 
dio apreiszke buk Vokiecziai 
iszskerde visus Žydus Pinske 
ir aplinkiniuose miesteliuose. 
Miestas Pinsk prifesz kare tu
rėjo apie 32 tukstanczius gy
ventoju, isz kuriu didesne da
lis buvo Žydai. Mieste radosi 
daug visokiu fabriku. Taisės 
skerdynes iszpilde Vokiszki 
pulkai, paskirti ant skerdimo 
nekaltu žmonių.

Portsmouth, N. H. — Ang- 
liszkas laivas, laike viesulos 
prie czionaitinio pakraszczio, 
sulužo pusiau ir 24 laivorei nu-

Svietas nuliūdo kad senovęs 
kliosztoris, ant kalno Cassino, 
likos bombarduotas per Alli 
jentus, bet nebuvo kitokio isz 
ėjimo kaip bombardavimas, kad 
Vokieczius isz ten iszguiti ku-

Pristatys 1,500,000
I Svaru Mėsos Kas

Menesi

Dažinojo jis buk tieji kup- 
cziai gyvojo tavoro laike na
rna ant 22-ros ulyczios, kuria 
me jaunas merginas, apnuo 
gintas, pardavinėjo ant licita-

skendo. Laivas buvo atplaukęs rie padare isz kliosztoriaus gin- 
isz Anglijos. kluota forteca.

Vatikanas paliepė visiems 
gyventojams Popiežiaus vasa
rinio miestelio Gandolfo, iszsi- 
kraustyt, kur da randasi apie 
10,000 gyventoju, kurie nega
lėjo apleisti miesteli. Vokiecziai 
kerszina sunaikinimą viso mies
telio jeigu gyventojai pradės ji 
apleidinet.

Rusai padavė savo iszlygas 
Finiecziams ant kokiu iszlygu 
padarys taika, kuri skamba 
sekancziai:

1—Finai turi pasiduoti be 
jokiu iszlygu, nuginkluoti sa
vo kareivius ir atiduoti visus 
ginklus Rusams. 2— Pavelint 
Rusams užimti visus miestus 
ir miestelius ir geležinkelius ir 
pristovas. 3— Gvarantuoti kad 
visi Vokiszki kareiviai kurie 
ten randasi kad nepabėgtu ir 
butu atiduoti in rankas Rusu. 
4—Atiduoti in rankas Rusu
Finlandijos inlunke ir atiduo
ti visus laivus.

Kerta Kelia Per Burma Tankumynus

LONDON — Seredos diena Allijentai 
bombardavo miestą Berlina numesdami ant jo 
net 2,800 bombų in laika 30 minutu. Gyventojai 
po bombardavimui iszlindo isz požeminiu skie
pu iszbauginti kaip zuikei ir apsiverkia kad ne
seko visko. Daug žmonių likos užmuszta ir su
žeista tame bombardavime. Užklupime ant 
miesto dalyvavo net 800 eroplanu isz kuriu 32 
nesugryžo.

Amerikonai užklupo ant Japoniszkos sto
ties Ponape ant Karolinu Salų ant Pacifiko ma
riu. Miestas dega daugeliose vietose. Daug Ja
ponu užmuszta. Amerikonai po tam nulėkė in 
Kavienga kur bombardavo miestą ir žymesnes 
vietas.

Chicago, Ill. — Czionaitines 
mesinyczios aplaike randavisz 
kus kontraktus ant pristatymo 
del Amerikoniszkos kariuome
nes kas menesi po pusantro 
milijono svaru mėsos del ka
reiviu Fort Sam Houston ir EI 
Paso. Priek tam siuntines mi
lijoną svaru mėsos dežukese ir 
240,000 svaru lasziniu tuojaus.

Vela Žeme Ingriuvo 
In Kasyklas

Pittston, Pa. — Panedelio 
diena gyventojai szio mieste
lio persieme vela baime kada 
yirszune žemes ingriuvo ant 10 
pėdu ploczio ir 10 pėdu gilu
mo. Szitas ingriuvimas atsiti
ko netoli tos paczios vietos kur 
maža mergaite likos nuryta 
praeita sanvaite in kasyklas. 
Žinunai tvirtina buk kompa
nija iszkase anglis isz tosios 
vietos per ka nesiranda jokiu 
paramų kad sulaikyti žeme nuo 
ingriuvimo.

cijos. Vienam isz tokiu namu 
du agentai susipesze už preke 
merginos. Ant galo sutiko ne 
laiminga mergina pasverti ir 
už kožna švara užmokėti po 
doleri ir nuo to laiko beveik 
visas merginas pardavinėjo 
ant svaru.

Prokuratorius kalba buk 
daugiausia merginu gaudavo
si in paleistuviu namus, pribu- 
nanczios isz mažesniu mieste
liu jeszkodamos darbu New 
Yorke. Tokios tai daugiausia 
papuldavo in rankas tuju ra- 
kaliu.

Prokuratorius Smithas isz
tyrinejo apie viena mergina 
kuri “uždirbdavo” paleistu
viu name net 302 dolerius per 
sanvaite. Isz to aplaikydavo 
$122, bet turėjo užmokėti lici- 
tatoriui $12.20 už burda, $25 
locnininkiai paleistuviu urvosj 
kuri taipgi paimdavo $155 isz 
tuju 302 doleriu. Taip, jog 
merginai mažai pasilikdavo.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondas ir Markes.

Taip kaip senovės Amerikonai kirto kelius per pusty- 
nes, panasziai daro musu Amerikoniszki kareiviai kirsda
mi pustynes Burmoje in Kinas kad pristatyt maista ir 
amunicija del savo draugu. Paveikslas rodo pagedusi tro- 
ka kuri traukia traktorius.

Rusai užmusze 1800 Vokiecziu musziuose 
artimoje Czerkassy, arba isz viso 33,000 in lai
ka dvieju sanvaicziu, nuo kada Rusai apsiaubė 
Vokieczius toje aplinkinėje, eidami ant Psko
vo. Tuose musziuose užmuszta 24,000 Vokie
cziai, tukstancziai likos paimta in nelaisve, 877

Amerikonai Užėmė
Naujas Salas

London — Amerikoniszka 
flota bombardavo Japoniszkas 
salas Ujelang ir Enivetok ant
Karoliaus salų, taipgi sala jankos ir daug ginklu. Artimoje Lugos Rusai 
Rooke prie Gvinos, paimdami 
Gorissi kaimeli. Taipgi bom
bardavo Rabaula ir Kavieng, 
numesdami ant ju 147 tonus 
bombų. Daug žmonių likos už
muszta.

paėmė 44 kaimelius ir miestelius. Pskove Rusai 
padare dideles bledes mieste ir užmusze kelis 
szimtus žmonių. j

--------------o--------------

Piliorine Bausme Del 
Paežiu Musztuku

Kansas City, Mo. — Tieji 
visi vyrai kurie tankei musza 
savo paezias, bus baudžiami 
pagal senoviszka papratima. 
Kaltininkai bus pririszti prie 
stulpu ant tiek dienu ant kiek 
sūdąs juos nubaus. Toki stul
pai stovės ant rinkaus idant 
visi galėtu matyti kaltininkus.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Vokiecziai pradėjo apleidinet Finlandija 
nes jiems tenais jau per karszta o priek tam, Fin- 
landai pradėjo taikinti su Rusais ir prigialbsti 
jiems kovoti prieszais Vokieczius.

Melbourne, Australija — 12 
žmonių sudege ant smert ir 200 
namu sudege laike ugnies Gip- 
seland aplinkinėje kada krū
mai pradėjo degti aplinkinėje.

March Field, Cal. — Didelis 
bombinis eroplanas, kuris isz- 
leke isz czionais, susidaužė kė
lės mylės nuo czionais ir užsi
degė. Asztuoni kareiviai sude

ge ant smert ir. keturi likos bal
sei apdeginti.

Philadelphia, Pa. — Kada 
gyventojai kenezia ant stokos 
anglių, tame paeziame laike 200 
karu su anglimis stovi jarduo
se nes nebuvo kam iszimti ang
lis isz karu nes trumpa darbi
ninku. , J
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Kas Girdėt
džiotas per svietiszka nedory
be. Tam sudžia padovanojo— 
tris menesius in kalėjimą!

----- «.----  I Ne visi Vokiecziai yra ka-
Valdžia, geisdama suezedyt, ’ ianjnirczio budo,'kaip tai pa- 

niaisto laike 'kares, krauna ji'si,Q^e Valteris Herman Ar
iu magazinus o isz to pasinau- uo^(ias, isz ( hieagos universi- 
doja pardavėjai ir pakelineja Noi thwestem, Auris ap-
prėkes ant maisto ir daro isz žinia ana diena buk jo gi
to dideli bizni.

Filadelfijoj tukstaneziai sva
ru bulvių, morkvii- ir kitokiu 
szviežiu daržovių supuvo nes 
valdžia per ilgai juos laike ma
gazinuose.

Tame visame yra kalta Mai į 
sto Administracija, AVashing- 
ione, (kuri nesupranta kaip ta
ji maista iszdalinet ir pakeli- ■ 
neja preke ant maisto kuris 
pusta ir yra niekam nevertas, 
kad tik užlaikyti auksztas 
prekes.

Filadelfijoj, magazinuose, 
Randasi, 427. yagonai visokiu 
daržovių ir vaisiu kas parodo 
kad ju nestokas, todėl kromi- 
ninkai negali ju parduoti nes 
kainos per augsztos. Randasi 
tukstaneziai žmonių kurie su 
noru pirkinėtu daržoves ir vai
sius pagal paprastas kainas to
dėl valdžiai geriau kad daržo
ves suputu ne kaip parduoti 
žmoniems už paprastas prekes.

Amerikos Lietuviu
Seime Dalyvavo

402 Delegatai

miuos Vokietijoj paliko jam 
dideli turtą. Bet Arnoldas ne
turi noro keliauti in ievyne 
neszti karabina ant pecziu ar-JI 
ba gulėti kelis menesius apka- 

| suose. Bet tpinigus Vokietijoj 
taipgi gaila palikti po apveiz- 
da Visogalio, per ka ėmėsi ant 
kito budo. Turėjo jis mylima, 

! Amerikorika, pana M. Wood o 
'kad jos Vokiecziai neims in 
kriiiomene, apsipaeziavo su ja 
ir iszsiunte in ievyne idant pa
imti palikta turtą.

Visa Amerilkoniszka tauta 
yra baisei inirszus kada dagir- 
do apie 'baibariszkus pasielgi
mus Japonu ant paimtu in ne
laisve kareiviu. Pasirodė, 'kad 
ne daug Amerikonu, paimtu in 
nelaisve ant Filipinų, pasiliko 
sziadien prie gyvasties. Reisz- 
kia kad nuo 40 lyg 50 procen
to likos iszžudinti, nukankinti, 
mirė 'badu ar mirė įprie sunkiu 
daibu. >

Amerikonai privalo dabar 
suprasti kad Japonai yra žve- 
riszko budo žmones, neturinti 
jokios jaustos ant svetimtau- 
cziu taip, 'kaip ju draugai Vo
kiecziai kurie be mielaszirdys- 
tes kankina ir žudo savo au
kas bjauriausiu budu.

Kovojame su žveriszkais 
barbarais ne tik ant vieno 
frunto bet ant abieju frantu. 
Tarp Japonu ir Vokiecziu nė
ra jokio skirtumo. Kuo grei- 
cziau Amerikoniszlka tauta su
pras taji padėjimą, tuo grei- 
cziau užsibaigs toji kruvina 
kare kuri naikina visa svietą 
ir žudo nekaltus gyventojus.

Acziu Dievui jog Lietuvei 
Amerikoj pradeda žeriklyvai 
apsiszviesti. Pradeda sutiki
mas ir meile szviesti; dievuo- 
cziai pradeda sau akis prasi- 
kraipsztinet o bedieviai ne au- 
szyt savo burnas ant tuszcziu 
agitacijų. Dingsta ginezai ir 
sznairavimai' vieni ant kitu! 
Sutikimas ir meile viską pa
taisys ir pažynima ir pataisy- 
ma savo klaidu priskubins.

Neturime už ka vaidintis ir 
skirstytis, tiktai privalome vi
si drucziai laikytis vienybes.

Kokis tai W. O. Gurskis ap
garsino An'gliszkuose laik- 
raszcziuose, buk isz 35 milijo
nu gyventoju Lenkijos, apie 
keturi milijonai pražuvo isz 
bado ir ant kares lauko. Vai
kai mažiau septynių metu visi 
iszmire nuo bado ir ligų.

Suvirszum 200 miestu yra 
isznaikintu ir 20 tiikstąucziu 
kaimeliu, 1,600 'bažnycziu su
griauta, iszdeginta ir sunai
kinta. Panaszus padėjimas ir 
Lietuvoje.

Oj tosios Amerikonkos tai 
tik padaro kaip kada juokin
gus ir stėbetinus d'aigtus.

Ana diena pribuvo in New 
Yorka isz San Francisko pa
na Amanda Prenss, atlikus tą
ją kelione in vienuolika dienu 
automobiliuje ir tai pati vie
na — 3,000 myliu. Atvežė ji 
laiszlka nuo majoro miesto San 
Francisko del majoro New 
Yorlko.

Sztai pavyzdis Ameriko- 
niszikos teisingystes kokia tan
kiai atsitinka Amerikon isz- 
kuose suduose:
“Esi per patogi idant ture- 

cziau tave nubausti bet jeigu 
priesz mane bus pristatyta ki
ta motere, po tavo iszejimui, 
tai nubausiu ja be mielaszir- 
dystes,” — taip iszsitare su- 

* džia N. V. Lyster isz Glen 
Cove, L. I. Kada in kėlės va
landas po tam likos atvesta 
priesz sudžia garsi aktorka ju- 
domu paveikslu ir apskunsta 
už ipaszelusi važiavima auto- 
mobilium, likos nubausta tik 
ant 10 doleriu. Ąpleisdama sū
dą tasai gražus žiedelis ap- 
reiszke sudžiui jog tikisi neuž- 
ilgio vėla pasimatyt su juom. 
Ant ko sudžia atsake: “Butu 
tai man labai malonu, sueiti su 
tavim.”

In san vai te po tam likos pri
statytas vargszas priesz ta pa
ti sudžia. Žmogelis pavogė 
bonkute pieno nuo duriu na
mo nes neturėjo taja diena ka 
valgyt. Slidžia neturėjo jokios 
mielaszirdystes ant vargszo 
nes buvo tai žiedelis sumin-

Vokietijoj moteres nutarė 
praplatint visuomeniszka strai- 
ka gimdymo vaiku, tiksle kad 
neaukauti ateityje savo vaiku 
del armotiniu kul'ku. — Neži- 
ne, ar moterėlėms tas pasiseks!

Lai'krasztis ‘‘Areliangels'k’’ 
raszokad mieste Perm tula lai
ka atgal buvo -pasidarė taip 
trumpa su maistu ir kitokio
mis reikmenimis, jog už cuk
raus szmoteli mokėta po 50 ka
peikų, paczios žemiausios ru- 
szies tabako ‘ ‘ macho rkos ’ ’ 
svaras kasztavo po 20 rubliu; 
juodos visai nebebuvo: valgy-
ta kvietine su visokiais prie- 
maiszais.
f _____ ..

TJeigu kam blogai sekasi gy
venti arba jau'cziasi nelaimin
gu, tegul bent tuorni save su
ramina, jog yra tokiu, kuriem 
da blogiau klojasi ir da nelai
mingesni esą už tave.

iSzįrdis moteres, yra tai 
striuna ant kurios gali grajyt 
dau'g smicziolu.

Skaitykite “Saule”

New Yolk. — Amerikds Lie 
hi viii Seimas suszauktas Lie
tuvos Nepriklausomybes gelbė
jimui, dabartiniame laike, ka 
da Lietuvai gresia didžiausia.' 
pavojus, atliko savo užduotis 
geriausia, kokias dabartinu 
laiko sanlygos reikalauja:

1— Nutarė rinkti milijone 
paraszu ant praszymu, kad 
Amerikos vyriausybe apgintu 
Lietuvos Nepriklausomybe kad 
neleistu Lietuvai patekti So
vietu vergijon,—

2— —Seimas pasisakė Lietuvii. 
tautos nuomone priesz tai ka 
paskelbė Sovietu Komisarai.' 
Molotov isz Maskvos, 'kuris 
skelbe pasauliui neva autono
mijai 
vergti tautoms, kartu ir Lietu
vai. Seimas isznesze pareisz 
kima jog mes Amerikos pilie 
ežiai Lietuviai nesutinkam si 
tokiu Sovietu planu pavergti 
Lietuva; mes reikalaujam kad 
butu iszjpildyta Atlanto Czarte- 
rio pažadai, už ka Amerika pa
siskelbė kariaujanti. Seimas 
stoja už v is is zk a pilna. Lietu
vos N eprikl a usomybe,—

3— Seimas nutarė pravesti 
$5,000,(MX) Karo Bonu vaju 
Vasario (Feb.) 16 iki Kovo 
(Mar.) 31, dar didesniam pa
rėmimui Amerikos karo pas
tangų priesza nugalėti, Sei
mo laiku parduota ar gauta 
pažadėjimu pirkti Amerikos 
Karo Bonu net už $164,000!

4— Seimas iszrinko isz vi
suomenes atstovu Vyriausi 
Vykdoma Komitetą isz 17 as
menų Seimo nutarimams vyk
dyti sanryszyje su Lietuvos 
vadavimu,

5— (Seimas gavo žinias ir pa
žadėjimus kad szimet sanry
szyje su Vasario (Feb.) 16-tos 
minėjimu Lietuvos Nepriklau
somybes (proklamacijas iszleis 
keleto valstijų gubernatoriai, 
kas reiszkia jog jie pripažys'ta 
Lietuva nepriklausoma ir 'sa- 
vistove valstybe.

6— Vienas -isz paežiu svar
biųjų Seimo tikslu: supažindi
nimas Amerikos visuomenes su 
Lietuvos laisves klausimu, pra
vestais triuimfaliszkai:

(a) Žinios apie Seimą, ir 
Lietuviu tautos troszkimus’nuo 
pat pirmos Seimo dienos pa
skleistos Amerikos spaudoje, 
visoje szailyje ir per reidio.

(b) Seimo atidarymas ir 
Angliszkos kalbos apie Lietu
va ir Amerikos Lietuviu pilie- 
cziu veikla perdėta per New 
Yorko miesto oficiale reidio 
stoti.

7— Seimas, nors trumpu lai
ku suszauktas, turėjo 402 dele
gatus, (nepris'kaitoma Lietu
vos Atstovas, Generalinis Kon
sulas ir 'kiti žymus atstovai nei 
Lietuviai sziaip atsilanko in 
Seimą kaip svecziai.)

Nuo organizacijų dalyvavo 
195 atstovai; pavieniu atvyku
siu ir užsirasziusiu delegatais 
isz invairiu kolonijų — 207.

8— Seimas, užgyre insteigi- 
ma Lietuvos Prezidento Ant. 
Smetonos Paminklo Fonda ir 
užtvirtino tam komitetą. Ta 
komisija, iszsidirbs savo tai
sykles ir atiku gavimo budus 
vėliau.

9— Seimui atiku su'siunsta ir 
Seimo laiku sudėta virsz $6,500 
ir aukos vis 'dar plaukia. Prie 
szios sumos Lietuvai Vaduoti 
Sąjungą prideda visus savo tu

savo numatytoms pa

rimus suvirsz $5,500 ankseziau 
visuomenes sudėtu aukų Liet
u-vos vadavimo darbui vykdyt 
ir paveda tam isz 17 asmenų 
iszrinktam visuomenes atstovu 
Vyriau.'lam Vykdomam j-..mi- 
vetui.

10— Nutarta pasiunisti para
ma Lietuvos atstovybėms cs- 
.mezioms nėkuriose szalyse, 
xurioms reikalingu parama.

11— Seimas parode didžiau
si norą visu Amerikos Lie- 
iiiviu bendro veikimo ir pri- 
_me tuo tikslu rezoliucija. Sei
mas supranta kad tik vieningai 
dirbdami, nesiskirstydami in 

.‘roveis ir nesmerkdami vieni 
eitu Amer. Lietuviai galės at
sekti didžiausiu pasisekimu 
ijiot. Nepriklausomybės atgav- 
rno pastangose. Taipgi numato 
būtina reikalą remti ir koope
ruoti su Liet uvos valdžios Ii ku
ziais.

VYKDOMASIS KOMITETAS

vartotojams ir pirkėjams ver
te bus tik dvieju denominaci
jų. Visos stampos deszimt 
punktu vertes visi ženkleliai 
(tokens) vieno punkto vertes.i 
Vartotojai kurie iper ilga laika 
vartojo deszimtukus ir centus 
ras kad 'bus lengviau skai- 
cziuoti negu kada jie vartojo 
racijonavimo štampas 8-5-2-1 

vertes. Bus lengviau
kraut u vninkams s u s’kai t v ti

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
atmieš. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala

Lyg sziol, apart vieno punkto 
mėsos štampas, kurios buvo 
vartojamos gražai, asz suskai- 
cziau tinkama skaicziu štampu 
duoti mano krautuvninkui ka
da pirkau racijonuota maista.

At. — Reikės turėti grąžos 
kada pradės vartoti 'ženkle
lius, nes kiekvienus raudonas 
ir kiekvienas mėlynas ženkle
lis racijonavimo 'knygoje turės jiunkto 
deszimt punktu vertes.
taip lengva duoti krautuvnin- štampas ir duoti grąžą ne'gu ka- 
kui reikalinga, skaicziu punk- da reikėdavo sprensti kiekvie-j 

uos stampos verte punktais.| 
Ženklelius bus lengviau varto
ti negu štampas.

1. — Ar man reikės sugra
žinti racijonavimo ženklelius’ 
pabaigoje kiekvieno racijona
vimo periodo ?

At. — Ne. Ženkleliai netu
rės iszsibaigimo laika.

—Office of War Inf. Wash. D. C.

Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta, Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Amerikon Lietuviu Seimas 
iszrinko sekanczius veikėjus 
iii Vykdomąjį Komitetą Seimo 
nutarimams vykdyti:

Adv. Ant. A. Olis, Juozas J. 
Bachunas, Vyt. Abraitis, P. J. 
Žiuris, Adv. W. F. Laukaitis, 
Dr. J. J on i kaitis, A J v. J. J. 
j rišli, Dr. M. J. Colney, Adv. 
M. M. Slikes, Adv. N. Raseeis, 
J. Tysliava, K. S. Karpinis, Dr.
S. T. Tamcszaitis, Dr. B. K. 
Vencius, Adv. A. C. Sto'kna 
W. Paschall (Poszka) ir Adv.
T. J. Cabehis. Jie isz savo
tarpo iszsirink's valdyba ir ko
optuos1 daugiau veikėju isz kitu 
kolonijų, kaūp Seimas juos in- 
galiojo. —D.

Klausymai Ir Atsaky
mai Apie Naujus Raci- 

jonavimo Ženklelius 
(tokens)

Racijonavimo ženkleliai (to
kens) pradės veikti Vasario 27 
d. Office of,Price Administra
tion pagamino sekamus klau
symus ir atsakymus padėti 
vartotojams suprasti kaip jie 
gales įpirkti su sziais naujais 
ra c i joną v i m o žen klelia is.

Kl. — Kada bus galima (pra
dėti vartoti naujus racijonavi
mo ženklelius (tokens) ?

At. — Vartotojai gaus sziuos 
ženklelius kaipo grąžą nuo 
krautuvninku Vasario 27 d. 
Juos bus galima tuoj vartoti.

Kl. — Ar OPĄ duos vartoto
jams nustatyta skaicziu sziu 
ženkleliu kada ta nauja pro
grama prasidės, lygiai kaip 
visi gavo racijonavimo štam
pas pirmiau?

At. — Ne. Turėsi tik tuos 
ženklelius, kuriuos gausi nuo 
krautuvninko kaipo grąžą.

Kl. — Kodėl man bus reika
linga racijonavimo grąžą?

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

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes

i ¥
*t

$ 15 coliu ploczio x 23% col. | 
★ ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 $
t Adresas:

*

★ 
I* 
I* i ★
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tu 'kaiip pirmiau su 8-5-2-1 j 
punkto įtampomis. !

Kl. — Jeigu kiekvieno ženk- ■ 
lėlio verte bus deszimts punk
tu, ar asz turėsiu daugiau 
punktu praleisti negu dabar ?

At. — Ne. Turėsi beveik tiek 
punktu kiek dabar turi. Tik 
vartosi mažiau ženkleliu per 
kiekviena racijonavimo laika. 
Nes vartojimas mažiau ženk
leliu sumažins daiJba krautuv- 
uinkui ir tavo racijonavimo 
knyga ilgiau bus vartojama.

Kl. — Jeiku kiekvieno ženk
lelio verte 'bus deszimt punktu, 
ar OPA gales sutvarkyti raci- 
jonavimo programa taip, kad 
turėsiu tiek punktu per menesi 
kiek dabar turiu %

At. — Dabar, trys serijos 
procesuoto maisto ženkleliu, 
isz viso 12 štampu turi 48 
punktu vertes. Pagal ženkleliu 
būda ipenki mėlyni ženkleliai 
(kiekvieno verte deszimt punk
tu) turės 50 punktu vertes. Szi 
maža dvieju punktu skirtumą 
bus galima pataisyti mažu pa
keitimu punktu verteje proce
suoto maisto.

Kl. — Ar mėsos ženkleliai 
irgi veiks paežiu budu?

At. — Taip. Dabar, 'kiekvie
nas vartotojas gauna 16 mėsos 
punktu per savaite arba 32 
punktu kas dvi savaites. Pagal 
ženkleliu būda, trys raudoni 
ženkleliai, kiekvienas 10 punk
tu vertes, duos 30 punktu var
tojimui (pirmoms d vie joms sa
vaitėms ženkleliu racijonavi- 
nio. Kaip ir procesuoto maisto
i acijonavimas, maža 2 punktu 
skirtumą bus 'galima pataisyti 
mažu pakeitimu punktu verte
je mėsos.

Kl. — Ka vartotojai darys 
su savo ženkleliais (tokens)?

At. — Jie juos vartos maž
daug kai}) dabar vartoja cen
tus. Vartotojas, 'kuris perka 
ka nors iki 23 mėlynu punktu, 

1 pavyzdin, duos krautuvhinkui 
dvejas mėlynas štampas (isz 
viso 20 punktu) ir tris mėlynus 
ženklelius (tokens) (kiekvieno 
verte vienas punktas). Jeigu 
jis neturi ženkleliu (tokens) 

1 jis duos kraut uvninkui tris 
mėlynas štampas (30 punktu) 
ir gaus atgal 7 mėlynus ženk
lelius (tokens).

I
Kl. — Ar yra :kokio skirtu

mo tarpe mėsos ir procesuoto 
, maisto “ženkleliu?”

At. — Skirtumas yra spalvo
je. Spalva 'ženklu bus ta pati 
kaip štampu. Mėlynos stampos
ii mėlyni “tokens” procesuo- 
tani maistui; raudonos stam
pos ir raudoni ženkleliai (to
kens) mėsai ir riebalams.

Kl. — Jeigu asz neturiu mė
lynu 'ženkleliu, ar galiu varto
ti raudonus užmokėti už pro- 
cesuota maista.

Ats. Ne. Vartosi dvieju 
I rusziu ženklelius lygiai kaip 

visada vartojai dvieju punktu 
; štampas.. .viena procesuotam 
. maistui, kita mėsai.

Kl. — Ar vartojimas ženk- 
$ lėliu 'bus naudinga?

Ats. — Tikima, kad szie

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto io 

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

Saule Publishing Co.,

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

2 % x 4 coliu Didumo, 327 Puslapiu; 
[Juodi Paauksuoti Audeklinei Apda
rai. Aiszkus drukas; labai smagi 

knygele.. Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ir 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines.

1 Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

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

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

Komunijos.
Garbinimas
Malda
Malda
Malda
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

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

I Per Procesija.

į Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministran turas.

Tiktai 98 Centai

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

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

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

ženkleliai palengvins dalykus
SAULE PUBLISHING CO.

MAHANOY CITY, PA.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

nr VISOS TRYS
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

WE BOUGHT EXTRA WAR BONDS

WAR LOAN
Sziame pavojingam laike, 

tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.

I

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

:: 25<? ::
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Keturi Puikus Kalen
doriai Tik Už 50 Centu

Szitie puikus kalendoriai su 
szventuju vardais, didumo 
6%x9i/2 yra labai puikus ir 
tinkami pakabinti visur. Ka 
lendoriai perstato sekanczius 
paveikslus:

1— Keturi Amerikoniszki ka
reiviai nesza vėliavas ir susi
deda isz kareivio, marinio ka 
reivio, eroplanisto ir laivo- 
riaus.

2— Aniolas Sargas sergsti 
vaikuczius nuo nelaimiu.

3— Kariszki laivai ir eropla- 
nai plaukia per mares dalyvau
ti kovoti priesz Japonus, Vo 

ikieczius ir kitus prieszus su 
Amerikoniszkoms vėliavoms ir 
Laisves Stovylu Liberty.

4— Maža mergaite sėdi ant 
muro ir žaidžia su visztukais.

Kalendoriai yra puikiai nu- 
pieszti ir tinkami ant pakabi 
nimo bile kur. Keturi kalendo 

' riai tik už 50 centu. Paskubin 
’ kite nes mažai j u turime todėl 
įkas pirmesnis tas bus gilink- 
: rangesnis. Galite juos padova 
inoti savo kaimynui ar gimi
nėms isz ko bus užganadinti. / 
SAULE PUBLISHING CQ„

MAHANOY CITY, PA.
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Žinios Vietines
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Bernadettes.
— Mahanojaus gyventojai 

pasirodė dideleis patrijotais 
pirkdami va'ldiszku kariszku, 
bonu, 4-to leidimo, už 640 tuks-' 
tancziu doleriu ir da pervirszi- 
jo ta ja suma ant 'keliu tukstan- 
cziu doleriu. Todėl pasirodė 
dideleis patrijotais suszelpda- 
mi savo “boisus” kares lau
kuose.

— Tieji, kurie likos priim
ti in Ikariszka tarnysta, apleis 
miestą ateinanczia Subata ant 
pradėjimo tarnystos Ikariuo- 
meneje. Tieji, kurie likos pa
skirti in laivyną, apleis miestą 
ateinanczia Sereda.

— Ponstva Juozai Želionei, 
31 S. lOtos ulyczios, ana diena 
apvaiksztinejo savo 35-tas su
kaktuves vedusio gyvenimo. 
Ponstva Želionei turi tris sū
nūs kariuomeneje: seržantas 
Juozas randasi Indijoj, Jonas 
yra Italijoj o Bernardas ma
riniam korpuse Quantico, Va.

•—• Gerai žinomas (gyvento
jas Patsey C. Fenton, kuris 
buvo czionais kasyklų inspek
torium per daugeli metu, mirė 
namie, 523 E. Market uly., 
lUtarninko vakara, sirgdamas 
koki tai laika. Velionis buvo 
kasyklų bosu keliolika vietose 
po tam likos iszrinktas kasyk
lų inspektorium kuri tai dins- 
ta laike per daugeli metu.

— Pacziule Juozo Lauczio 
randasi Locust Mountain li- 
gonbuteje, Shenandoryje, kur 
gydosi nuo kokio tai laiko.

ISZ SHENANDOAH, PA.

t Mikolas Drumblauskas, 
17 N. (Union uly., mirė Pane- 
delyje Geisinlgerio ligonbuteje, 
Danvilleje. Velionis pergyve
no mieste nuo jaunu dienu, pri
būdamas isz Lietuvos. Paliko 
paczia Mare, dvi d aktores ir 
yiena sunu kariuomeneje. Gra- 
borius Szneideris laidos.

Philadelphia, Pa.—Raudono
jo Kryžiaus ir Kares Pergales 
Komitetą metiniame susirinki- 
imd Vasario [Feb.] 10, 1944 m., 
Lietuviu Republ. Susivieniji
mo Kliube, 1218 Wallace St., 
tapo iszrinkta isz pasižymėju
siu veikėju nauja valdyba:

J. Kavalauskas, pirmin.. K. 
Žadeika, vice-pirmin., J. Grin
ius, vice-pirmin.. F. Pūkas, už
rašau rasztin., Wm. Paschall 
l[Poszka], iždin., Mrs. G. Ro
man (Ramanauskiene), Fin. 
rasztin. Board Direktoriai: 
Kun. L Valancziuiias. Kun. J. 
J. Czepukaiti'S, Kun. V. Mar- 
jtu'sevicziuis, A. Kaniuszis 
[Kanin], J. Biržietis, K. Že
maitis ir A. Dži'kas. —F. P.

Naujas Budas 
Apipleszinejimo

New York — Ana diena pen
ki pleszikai, ineja in restaura
cija, paliepė žmoniems atsisto
ti o vienas isz plesziku, atki- 
szes revolveri prie galvos loc- 
nininko, paliepė atiduoti visus 
pinigus. Toji pati gauja pleszi
ku inejo ta paczia diena in sa- 
liuna ir panasziai padare. Sa- 
liune radosi tame laike tūlas 
Rusiszkas aficierius kuris isz- 
smuko per užpakalines duris 
ir tokiu budu apsaugojo savo 
1,500 doleriu kokius turėjo su 
savim. i

B X H E E ’ ’MAHANOY CITY,'M

Kareiviai Užlaiko Pelenu Diena

Su prisiartinimu Pelenu Dienos, kuri pripuola 23 d. Va- 
sario-Feb., taja diena Katalikiszkos bažnyczios pradeda 
Gavėnios pasninką. Ant paveikslo matome kariszka kape- 
lona barstant pelenais kareiviu galvas. Koplyczios yra pri
pildytos musu vyrukais kurie sziadien daugiau yra perim
ti tikėjimu ne kaip priesz kare. Tikejimiszki žinunai tvir 
tina buk toji tikejimiszka dvasia tensis ir po karei nes 
žmones turės kitokia nuomone apie tikėjimą ir geresni gy
venimą.

Moterele Degino 
Pinigus

Yonkers, N. Y. — Taip buvo 
neiszmaninga Mrs. Howley, 
jog naudojo dvi dolerines bu- 
maszkas ant uždegimo gazo. 
Vyras negalėdamas ilgiaus isz- 
kenteti pacziules kvailumą, in- 
nesze skunda ant persiskyrimo 
ir ta ji aplaike be jokio ergelio 
nes sudžia pasakė, jeigu mote- 
re degina savo vyro uždarbi 
tai ne yra verta gyventi su vy
ru.

Tautiszki Afrikoniszki
Kareiviai

GRAŽUS PAVEIKS
LAS ANT DANGAUS

Gegužes 22tra d., 1942 m.,
sugryžes isz darbo, 11:30 vai.,
nakti, atsiguliau poilsio. In 
trumpa laika, pagulėjus, man 
akyse pasirodė nepaprasta in- 
vairiu spalvų žibanti szviesa 
ant dangaus, isz rytu in pietų 
puse. Tos grožybes ir skaisty
bes neiszgaliu apraszyti. Tarp

kia Alijentu vienybe ir galy
be. Vėliavos, nupiesztos ant 
stulpo abejose paveikslo pusė
se tai tvirtas laikymasis visu 
isz vien karėjo priesz prieszus. 
Italijos vėliava, nupieszta tusz-

KAIP TAUPYTI
KURUI ALIEJŲ

Washington, D. C. — Pasku 
liniu laiku tiek daug buvo kai

kad sulaikyti szilimois savo na
muose. kartu su kuru, kuri jus 
suvartojote tai szilumai gau
ti. Jeigu jus galvojate, kad 
negalite iszleisti pinigu insu- 
lacijai tai padarykite tai pa-

ežioje vietoje, reiszkia Italija kaina apie augliu trukumą,-tys naminiu budu: užkimszda- 
ar pasiduos Alijentams ar stos (kad daugumas gyventoju pa-jmi visus plyszius ir skyles.
in kare priesz Vokietija. Apie mirszo kad kuro aliejaus taip 
vidurį szios kares Italija pra-Įgi trūksta. Aliejaus vartotojai

Alijentuiškaitydami apie naujaja vamz- 
apie 

atsuks!tsziokius tokius kitus pagerini- 
aliejaus pergabenimui, 

galvoja szitaip: “O, aliejaus 
nupiesztas padėjimas taisosi. Dabar mes 

teturime augliu trukumą.
rai, kad asz kūrenu aliejų.” Ir

dės svyruoti ir stos J
pusėn, kas sziadien ir iszsipil-Įdžiu linija ir girdėdami 
de. Prancūzija taipgi

tu'gražiu žibaneziu spalvų ant savo ginklus visa jėga priesz! mus
dangaus pasirodė Szvencziau- Vokietija.
sios Paneles paveikslas, Ji sė
dėjo laikydama Kūdikėli Jezu
ant 'keliu ir paveikslas atrodė

Pirmas stulpas
isz pietų in rytus reiszkia kad
Hitlerio frontas Europoj bus

Pavyzdžiui, gerai apieszko- 
kit aplink langus ir duris ply- 
sziu ir apkamszykit juos gerai. 
Uždengkite langus, kada tik 
nereikia szviesos isz lauko. 
Kambariuose, kuriuos nevarto- 
jate, laikykite langus visa lai
ka uždarytus. Isz viso, užda- 

Ge- į rykite sunkiai apszildomus 
kambarius ir nenaudokite ju.

Kompanija Pajeszko
Darbininku - Gera 

Proga
Vario Valinyczia (Copper 

Refinery) Iszdirbyste, kuri 
randasi biznije jau 42 metus, 
iszdirba metala del laivu, tan
ku, ginklu ir komunikacijų 
skyrių, reikalauja dideli skait
lį darbininku, nors jie ir 
nemokėtu ta darbu. Dirbtuves 
randasi New Jersey, 20 myliu 
nuo Now Yorko. Darbas eina 
ant įsizip’tu po 48 valandų ant 
sanvaites, jeigu darbininkai 
dirbs daugiau kaip 40 valan
das, tai aplaikys pusantro lai
ko daugiau. Gera mokestis 
del pradiniu darbininku ir ge
ra proga del tu kurie nori dirb
ti. Dykas peržiūrėjimas per 
daktara Pottsville, Pa., priesz 
iszvažiavima. Kelione apmo
kama. Bardais parūpintas per 
kompanija kada pribus ant 
vietos. Pacziuoti vyrai bus 
parūpinti su namu už maža 
randa. Mokyklos del vaiku ir 
pasilinksminimo vieta, todėl 
darbas tinkamasis del paeziuo- 
tu vyru, kurie geidže pagerinti 
savo būvi ir gyvenimą. Kom
panijos agentas pribus in She
nandoah, Pa., Panedelyj ir Se- 
rėdoje, Vasario (Feb.) 21 ir 23, 
pasikalbėti su tais, kurie gei
džia iszvažiuoti in darba. At- 
siszaukito in,

U. S. Employment Service, 
of the W. M. C., Stief Building, 

Shenandoah, Pa.
ESU Bet jeigu sziadien dirbi 

dirbtuvėje kurioje valdžia rei- 
kalauje darbininku, tai neatsi- 
szaukie prie tojo darbo.

Afrikoniszki tautiszki ka
reiviai, kurie tarnauja su 
Francuziszkais kareiviais, 
vadinami “Goums,” nors tu
ri kariszkas mandieras, bet 
negali prie j u priprasti todėl 
neszioja po apaezia savo tau- 
tiszkas drapanas — andaro- 
kus. Tieji kareiviai, nors tu
ri naujausios mados ginklus 
bet nesziojasi taipgi ir smai
lus peilius kuriais ne tik 
medi pjauna bet ir nevidonu 
gerkles.

Paskirstymas Maisto
Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio— 

Rudi ženkleliai V, W, X ir Y, 
knygutėj 3 yra dabar geri. V, 
W ir X pasibaigs Vasario-Feb. 
26 d. Y litara baigsis Kovo 20 
d. Ženklelis Z bus geras nuo 
Sausio-Feb. 20 d. ir pasibaigs 
March 20 d.

Maistas bleszinese — Žali 
ženkleliai G, II, J, K, L ir M 
knygutėje nr. 4 yra dabar ge
li. G, II ir J ženkleliai baig
sis Vasario-Feb. 20 d., ženkle-, 
liai K, L ir M baigsis Kovo- 
March 20 d.

Cukrus — Ženklelis nr. 30, 
knygutėje nr. 4 yra geras ant 
penkių svaru cukraus ir bus 
geras lyg Kovo-March 31 d. 
Ženklelis nr. 40 taipgi yra da
bar geras del 5 svaru cukraus 
del sunaudojimo dedant vai
sius in bonkas. Jis baigsis Ko
vo-March 1 d.

kaip gyvas, gražiomis szvie- 
somis apsuptas, gražiais ru
bais parėdyta, ant rubli žibėjo 
invairus perlai ir deimantai. 
Paveikslo gražumo ir skaistu
mo taip pat negaliu apraszyti 
žodžiais.

Marijos paveikslo apaezioje 
buvo skaisti szviesa ir in trum
pa laika atsirado Amerikos 
vėliava su tokiu ženklu V 2. 
Vėliava buvo labai skaisti ir 
graži su 48 žibaneziomis saules 
szviesa žvaigždėmis. Vėliava 
buvo tokia diddle kad uždengė 
visa rytu dangaus puse, isz ry
tu in pietus. Ant dangaus atsi
rado didelis stulpas panaszus 
in vaivorykszte, kuris apsupo 
visa minėta paveikslu nuo ry
tu iki pietų puses.

Greitu laiku pasirodė žmo
gus ir pradėjo pieszti invairiu 
pasaulio szaliu vėliavas, pir
miausia pradėjo pieszti Fran- 
cijos vėliava. Darba vare labai 
greitai ir grąžei, arti stulpo 
vidurio pagražinęs i n va irioms 
spalvoms paliko tuszczia vie
ta. Užbaigęs pieszti ant stulpo 
iki apaezios sugryžo prie tusz- 
czios vietos ir nupiesze Italijos 
vėliava. Po to greitai artistas 
nusileido žemyn po to gražaus 
paveikslo apaezia, persimaino 
in rytu puse ir pasikėlęs iki 
virszaus stulpo vela 'pradėjo 
pieszti kariaujaneziu szaliu vė
liavas. Nupieszes be tvarkos 
labai maiszyta spalva Japoni
jos vėliava, labai tamsia. Ta 
darba užbaigęs greitai leidosi 
žemyn padarydamas dideli V 
ženklą t (T gražaus paveikslo 
apaezioj.

Tas žmogus artistas atrodė 
laibai pavargęs. Jis nusileido 
žemyn in didele žmonių mine 
kurioje pražuvo. Visi žmones 
žiurėjo in ta gražu paveiksią, 
kalbėjosi ir vieni kitus sveiki
no. Mano akys atsidarė bet toji 
graži szviesa tebesirode mano 
akyse, asz priszokau prie lan
go pažiūrėti in dangų ar tas 
regėjimas buvo tikras ar tik 
sapnas? Toji gražybe vis ne
pranyko isz mano akiu, pažiu
rėjas in rytu dangaus puse ve
la atsiguliau ir tik biski už
snūdau vėla, tas pats vaizdas 
neapsakoma gražybe ir szvie
sa mano akyse. Asz volą pa- 
szokau ir puoliau prie lango 
žiūrėti in dangų, tiesa dangus 
buvo gražus, žvaigždėtas, bu
vo tai 22 d. nakti, 1942.

Vela atsiguliau poilsiui bet 
jau negalėjau akiu užmerkti. 
Budėjau visa nakti, gražios 
mintys pynėsi mano galvoje. 
Mascziau ka reisžkia tokia gra
žybe ir szviesa ir lylg kas man 
sakyte sake tuos ežia paraszy- 
tus žodžius jog kare baigsis 
1944 m. Gegužes 22 d. Marijos 
paveikslas su Sunumi ant ke
liu reiszke kad dangiszka ga
lybe padės Alijentams laimėti 
kare su tvirtu tikėjimu ir su 
didele prieszu pergale. Stulpas 
kuris apsupo paveiksią, reisz-

sutriuszkintas. Pirma, priesz 
pabaiga kares, visu Vokiecziu 
okupuotu valstybių žmones su
kils priesz Vokieczius kariau
ti. Vokietija bus pirmiausia 
sumuszta su dideliu Alijentu 
laimėjimu ii’ tvirtu tikėjimu ir 
laisvu gyvenimu.

Artistas persimaino in rytu 
puse tai reiszkia kad Alijentai 
su visa savo karo jėga persi
kels in rytus priesz Japonus, 
su Japonais greieziau laimes 
kare. Artistas paliko didesne 
puse stulpo nupieszes, reiszkia, 
kad Japonai suklups ir pasi
duos Alijentams nelaukdami 
visiszko sumuszimo. Artistas 
nusileido žemyn palikdamas 
paveikslo apaezioje didele ‘V’. 
Reiszkia kare bus laimėta su 
didele ilVictory”. Dideles my
nios žmonių ant žemes kurie 
žiurėjo in ta gražu paveiksiu 
reiszlkia kad kariaujaneziu 
szaliu žmones laukia tos bai
sios kares pabaigos. Nusileidęs 
artistas pražuvo tarp žmonių 
dideles mynios ir paliko žmo
niems dideli džiaugsmu.

Amerikos graži ir skaisti 
vėliava, paveikslo viduryje, 
žibanti kaip saules spindulys, 
su mirganeziomis žvaigždėmis 
reiszkia jog ji žibės ir szvies 
visam pasauliui su didele gar
be dangiszkoje globoje, žibės 
pasaulio kares pabaigos isto
rijoj ir globos savo laimėtas 
szalis. Ta gražiausia szviesa ir 
skaistybių pasaulis gerbs ir 
nepamirsz niekados Amerikos 
vėliavos skaistybes ir galybes 
jos.

Į Kas ežia paraszyta taiip ir 
iszsipildys. Kares pabaiga bus 
1944 mete su didele Pergale 
Alijentams.

Dabar visi dar turime laiko. 
Kas gyvas stokime visi isz vien 
kariauti, kas kuom galime, 
ginklais ar pirkdami ko dau
giausia Karo Bonu. Padekime 
savo sunams kariauti, duoki
me jiems užtektinai ginklu o 
jie laimes kare greitu laiku. 
Dirbkime visi isz vien, taupy
kime pinigus ir pirkime ko- 
daugiausia Karo Bonu o kare 
bus tikrai musu laimėta.

—A. P. Krikszcziunas

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

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon- 
dus ir Markes.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

taip jie nieko nepaisydami to
liau degina, aliejų, taip sakant 
isz kito galo. Tai reiszkia, 
kad daugelis ju pagaliau insiti- 
kino kad aliejaus isztekliai yra 
labai ir labai žemi.

Kurui aliejus yra dar retas 
reikmuo. Toks atsiekimas kaip 
užbaigimas “big inch” trubu- 
linijois patarnauja tiktai pa
brėžimui tikrojo trukumo. Tai 
rodo, kaip rimtai vyriausybes 
valdininkai traktuoja szi tru
kumą. ir kokias iszlaidas val
džia daro, 'kad pagydžius szi 
reiszkini. Bet vis dar yra di
delis trukumas. Teisybe, musu 
tautiniai kuro aliejaus isztek
liai sziadien yra mažesni negu 
sziuo pat laiku priesz metus.

Nevien kad dabartiniai isz
tekliai maži. Kariuomenes ir 
karo iszdirbystes pareikalavi
mai isztekliu yra žymiai dides
ni. Ir niekas negali numatyti 
kiek didesni bus tie pareikala-

Nuolatos didėjanti pareika
lavimai kuro aliejaus veikia 
dviem atvejais in aliejaus ža
liava. Kadangi daugiau su- 
naudojame “high octane” ga- 
zui isz aliejaus žaliavos, lieka 
mažiau kuro aliejaus ir kerosi- 
nui. Bet tuo pat laiku musu 
karo pareikalavimai del kuro 
aliejaus nuolatos didėja ir vis 
daugiau ir daugiau kuro ir die- 
selio aliejaus reikalinga varyti 
minti laivus ir muisu tankus, 
motorizuotus inrengimus ir pa
laikyti musu iszdiibyst.a pil
nam pajėgume. Paprastai sa
kant, mes, namu pryszakys, 
esame pagauti plyszyje. Mums 
nebus daugiau alyvos. Mes tu
rime iszteseti su turimais raci- 
onavimo arba dalinimo kie
kiais. Kad sutaupius kurą ir 
tuo paežiu turėti pakankamai 
szillimos, reikia tikrint savo pe- 
czius tankiai arba regularisz- 
kai, ir žiūrėti, kad jie butu tin
kamai iszvalyti ir nustatyti. 
Szilumos ir varymo kontroles 
intaisymai turi 'būti peržiuro- 
mi, kad 'būti tikrais kad jie tin
kamai naudoja aliejaus varto 
jima. Jeigu reikia dažnai ati
darinėti langus pravėdinti per 
sziltus kambarius, reiszkia kad 
jus szildymo maszina isznau- 
doja kurą.

Nevien kaip mes deginame 
racijonuojama arba paskirta 
kurą, bet lygiai svarbu yra tai, 
ka mes darome su szilima, po 
to kaip mes ja gauname.

Daugelis jusu, be abejo, 
daug kreiipete dėmesio in savo 
namu insulacija, t. y., intaisy
mai priesz szalti. Tai yra pui-j 
ku, sveikai protaujama, žinoma1 
nes jus namai, ir tikrai, vi
si pastatai—yra szilimos laiky
tojai.” Jeigu jus leidžiate szi- 
limai nereikalingai iszsprukti, 
jus visam laikui nustojate tos I 
szilimos, kartu su kuru, kuri j 
jus suvartojote tai szilimai | 
gauti. Jeigu jus galvojate, 
kad szi laika jau per vėlu isz
leisti tiek pinigu del pataisymo ,

Laikykit indus su vandeniu 
ant radiatorių ar kitu szildyto- 
ju, kadąngi drėgnas oras atro
do sziltesnis.

Czia yra tik keli isz daugelio 
dalyku, kuriuos kiekvienas na
mu szeimininkas gali pats sau 
padaryti, kad isztekti su kuru.

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

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
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“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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KAS-GI ISZTYRE
JįUNIGAS Povylas buvęs tik

rai geru piemeniu kaimenes 
savo aveliu; duszia jo nuolatos ! 
gėrėjosi dangaus grožybėmis 
bet szirdis jo taipogi mėgo ir 
visa 'žemiszka Dievo sutvėri
mą, ’kadangi ir ant szios musu i 
žemeles vadinamos “aszarii , 
pakalne” nemaža yra grožy
bių ir smaigumynu — smagu- 
mynu szventu ir nekaltu...

Kunigas Povylas tikėjime 
buvęs tvirtu, kaip kad uola; : 
buvo tvirtai persitikrinęs jog 
savo Dieva gerai pažysta, jog 
Dievas visame ir visados duo
dasi jam Ji pažinti — taip jau- ! 
ežia jo duszia, jo protas ir szir
dis. 'Nekarta vargindavęs savo ! 
protą norėdamas isztirti kokia 
nors paslaptį Dieviszku nuta- ! 
rimu, bet vis veltui stengdavo
si, kadangi paslaptis pasilik- 1 
davo paslaptimis — ir t iek.

Dažniausia maustė, vaiksz- 1 
cziodamas placziais žingsniais 1 
po soda, kuris buvo ežia jau už 
klebonijos, arba sėdėdamas ant. • 
gonkeliu namo ir žiūrėdamas 
in melsva dangiszka slkliaus- 
ma, tada 'klausdavęs patsai sa
ves:

— Kodėl Dievas sutvėrė szi 
svietą taip, o ne kitaip? — 
Stengimaisi jo atrasti atsaky
mą ant tokiu klausymu buvo 
be pasekmių, kadangi nebuvo 
galima net ir jam ant tokio 
klausymo gerai atsakyti, tada 
su nusižeminimu kalbėdavęs:

— Vieszpatie! Nutarimai ta
vo neisztiriami. Žmogaus silp
nas protas neiszpras Tavo vei
kalu. Bet asz kaipo isztikimas 
tarnas Tavo, Dieve, privalė- 
cziau žinoti valia Tavo, Viesz
patie... Lai buna, kaip Tau pa
tinka. Taip atsakydamas sau 
nutildavo.

Viskas kas tik prigimtije 
beesa iszžiurejo jam verta 'pa
stebėjimo logika. Klausymai: 
“delko,” ir atsakymai “dėl
to,” stovėjo jam vis prieszai 
vienas kito. Lengviausia jam 
buvo suriszti klausymą su at
sakymu, sziaip kalbant: Ausz- 
ra Dievas sutvėrė dėlto, idant 
grožintu rytmeti, pradžia die
nos, idant žmogus noringiau 
apleistu savo gulta ir smagiau 
butu pradėti kasdieninis dar
bas. Dienos dėlto yra idant vis
kas augiu nes be dienines 
szviesos tas būti negali.

Lietus — dėlto, idant aug
menis žemes turėtu drėgnuma, 
be kuriu turėtu iszdžiuti. Nak
tis, dėlto, idant žmones galėtu 
ramiai miegoti, nes diena, ka
da visi beldžiasi, miegas butu 
neramus.

Viskas pagal nuomones ku
nigo Povvlo, buvo reikalingu, 
bet moteriszke — prieszingai, 
arba, jeigu ir reikalinga, tai, 
pats nežinodamas' kodėl, jis 
jos neapkentė labai. Dažnai 
kartodamas žodžius Vieszipa- 
ties Kristaus, kalbėdavo:

“Moteriszke, ar-gi yra kas 
tarp tavęs, o manes?” pridūrė 
nedavęs: “Galima manyti, jo- 
gei pats Dievas nebuvo užga
nėdintas isz to savo veikalo.” 
— Moteriszke jam buvo anuo- 
mi kūdikiu dvylika kartu ne 
czystu. “Juk moteriszke viso 
pikto yra priežastim? — kal
bėdavęs dažnai — Ji tai pir
mutini vyra Adoma instume 
iii nelaime ir varga ir dabar 
nepalliauja sėti viso pikto tarp

Galite kunigėli, 
tikrint.

žmonių. Moteriszke buitis silp
na, bet pavojinga ir kokia tai 
burtininkiszka paslapczia ap
siausta. Juk ji savo meilumu, 
savo nusiszypsojimu raganisz- 
ku, ’burviszku, daugiau gimdo 
pikto, negu piktybių; piktybes 
jos nieks neatboja, nes mote
riszke silpna, bet burviszka, 
galybe turi savyje nepergale- 
tina.”

Užtatai kunigas Povylas 
smarkiai nekente moteriszikes. 
Nors 'buvo nepergaletinu, su 
szirdžia, kaip 'kad isz tikros 
uolos iszkalta, nekarta ir jo 
szirdis jaute intekme moterisz- 
kes, nekarta ir jo szirdi dalyp- 
stejo toji slaptinga, pritrauki- 
nejanti galybe, kuri yra pana- 
szi magiiito galybei, pritrau- 
kinejaneziai prie suves plieną. 
Jeigu kunigas Povylas tuoj 
neatsispirtu jai, gal ir jo szir
di je butu uždegus meiles jaus
mus, bet jis jeigu tik pajautė 
tos ugnies karszti savo szirdy- 
je, tuoj gesino ja rūstybe, ne- 
užsiganedijimu ir neapykanta, 
tada kalbėdavęs:

— Dievas sutvėrė moterisz- 
ke tik dėlto, idant gundinti ir 
isztyrinėti vyru$ ar jie ir ta
me palaikis būti vyrais. Bet 
kiek-gi vyru pastoja tikrais 
kūdikiais, pražudo visa savo 
narsa ir vyriszkus pajautimus 
del vienos silpnos moterisz- 
kes?... Kvailiai! — Ir vengda
vo moteriszikes kaip kad kokio 
baisaus pavojaus.

Vienatines, turbut, buvo 
moteriszikes, kuriu kunigas 
Povylas neniekino — zo’konin- 
kes. Tose jis nėpatemydaves 
niekad nieko pikto bet ir juom 
buvęs 'baigtim, kunigas Povy
las, kadangi jaute, jog ir pas 
jas nors' giliai paslėptas ran
dasi jausmas meiles.
Užeidamas nekarta isz kliosz- 

toriaus iszpurtydavo savo rū
bu skvernus, ikaip kad po at- 
lankymui kokio ligonio ser- 
ganezio užsikrecziama liga.

Turejas jis seserunaite, kuri 
drauge su savo motina gyveno 
netoli nuo klebonijos mažam 
namelyj. It i ūkdamas viena isz 
dvieju pikto, kunigas Povylas 
norėjo savo seserunaite pada-

tinginys libera- 
gimdo visa ta blo-Has! reke senelis dūkdamas nuo

Sergsti Savo Nelaisvi

g-K A

& $ įi-.

Angliszkas kareivis sergs
ti du Vokiszkus nelaisvius 
kuriuos paėmė po užėmimui 
meistelio einant prie Rymo. 
Tame užklupime Allijentai 
paėmė kelis tukstanczius Vo- 
kiecziu in nelaisve netikėtai.

• Ir jos apie “lėlius” tauzija
; Kitas moteres apkalbinėja/patsai persi- in kitus palengvele galvomis 

kuždėjo tarp saves, pastebe- 
? — darni grožybe ir puikybe ste
nėti- buklingos ir pilnos paslapcziu 

nakties. Į
Oras perpildintas buvo ska

niu kvapsniu senelis kunigas 
pradėjo godžiai intraukinet in 
savo krutinę ta vešu, sveika,! 
kvapsninga orą, tarytum ne- 

juomi prisisotint,
skaniu svaiginaneziu gervinu, j 

Kaip kad apkerėtas, neat
mena nieko žemiszko, nes du-

rūstybes.
— Ka kvailas, tai nekvailas!

— Kada užgrajina ant vargonų 
ir užgieda tai tik ir buk bažny - 
czioj o kada prakalbęs protin- galėdamas

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

ryti Seseria mielaszirdystesJsu Karoliu vakare prie upes, szeszelius ir linguodami vieni 
arba zokoninki.a.

Mergaite buvo da jauna, 
linksma, graži, budri, rangi,
suga'bi, — žodžiu sakant, anot į Uždraudžiau jam... Tai 
kunigo, jos dėdės, ragane tik
ra, kuri tai 
ga, kokia jis mate sviete paei
nanti nuo moteriszkiu.

Juokdavosi, kada dede pasa
kojo jai moralus o kada szis 
užsirūstindavo ant jos už tai,

l kad ant jo pamokinimu nepai-* 
so, mesdavosi jam ant kruti
nės, apkabindavo kakla ir 
spaude bueziuodama... Dede 
stengdavosi iszsiliuosuot isz 
glėbio mergaites stengdamasis 
po draug slėpti savo duszioje 
smagumu, koki dare jam tas 
pasielgimas mergaites, paža- 
dinejantis, mieganezius ant 
dugno szirdies saldžius jaus
mus meiles.

Dažnai, ypacz szven tomis 
dienomis apie pavakare iszeis 
su ja in laukus ant prasivaiksz- 
cziojimo, rodydamas tai szi, 
tai ta, tai žiedeli, tai kokia 
augine, arba drugeli, ar ka ne
būk kito, vis ’kalbėdavęs apie 
Dievą, apie Jo visagalybe ir 
neapsakoma iszminti, kuris 
taip puikiai visa ta surėdė. Bet 
linksma mergele mažai teklau
sė jo pasakojimu, nes atyda jos 
užeminejo visos grožybes že- 
miszkos o ne dangiszkos, apie 
kurias tik žmones mena, o ne 
mato ir jauezia savo kuniszkais 
pajautimais.

Kunigas mate, 'kad mergaite 
nori vien tik gyvenimu sotin
tis. Ir dideliai nerimo, kada ji 
sugavus 
ka ‘kita 
prie jo 
dama:

— Žiūrėk, dede, žiūrėk koks 
gražus! Ak, koks szvelnutis, 
koki sparneliai — Ak!... — ir 
eme ja noras pabueziuoti ka, 
rasi, ir padarytu, jaigu kuni
gas nesubartu už ta jos norą. 
Jaute vienok ir pats ta reikalą 
bueziavimo, 'darėsi ir jam szil- 
ta krutinėję ir kokis tai jaus
lumas perpildinejo jo szirdi, 
kad nors palaikinejo tokias 
mislis už piktas, griesznas, ne
galėjo joms atsispirt ir veikei 
nuo saves nustumti; mislijo 
kai]) tai laimingi tie vyrai ku
rie turi ta laime, nuo kurios ju 
niekas neatstumineja. Atrasdi- 
nejo jis mergaitei neisznaiki- 
nama jauslumą, kokis 
d i ng s t a m o t e r i s z k o j 
Ramino save, kad mergaite gy
vendama jo globoj turės pa- 
mirszti apie svietiszkus sma- 
gumynus ir pasitaisys, girdint 
jo doros pamoki;)'mus.

Bet sztai tūlos dienos ryt
mety j s u’gry žus kunigui isz baž- naudojo laike naktiniu lariky- 
nyczios iii klebonija, ateina za- mu ligoniu, pakele ja augsztyn 
kristijoniene ir patylomis at-’° P° lam nuleido taip smarkiai 
sargiai, apsižvelgus aplink, ar'žemyn ant atloszo kėdės, kad 
kartais įkas no’klauso, pasakė,atloszas pusiau truko ir nu- 
prabaszcziui, kad jo seseriniai- puolė ant grindų.

Užsidejas skrybėlė iszejo 
isz kambario, liet da susilaikė 
ant slen'ksczio prieangio kada 

kunigo; per valanda negaleda- iszvydo ant žydrio dangaus 
mas kvapo atgauti sėdėjo be-' beszvieczianti balsgana menu-' 
veik apkvaitęs ant kėdės prie Ii, ‘kurio szviesoje visa aikszte 
kurios tarytumiai buvo pri
kaltas, kad net ne krusteli ne
gulėjo.

Pagaliais atitokęs biskeli, 
atkvepės, kaip kad po visu- 
suhkiausio dailbo suszuko:

— Neteisybe!... meluoji!...
Bet zakristijoniene padėjus nyczios, todėl tuojaus pasiju- 

ranka ant szirdies atsake tvir- to apsiaustu, paimtu, sujudin
tai :

— Tegul mane Dievas nu
baudžia jeigu meluoju! Sakau vaisingi 
jo mylistai kunigui prabasz- miai aplieti 'balta szviesa meno 
ežiui teisybe, kad pana sueina ir, tarytum, žiūrėdami in savo

gai, tai net duszioj darosi 
szviesiau. Tikes jis prie visko; 
doras ir dievuotas o priek tam 
patogus jaunikaitis — nėra ka szia jo skrajojo neapribuotoj

erdvei džiaugdamasi ir bovy-Į

manga drugeli, arba 
tam panaszu, pribeįgo 
d ži a u gsm i n g a i s za uk -

sakyti...
— Jums tai tik “patogas” damasi grožybėmis ir stebuk- 

galvoje! Plikis ir tiek! — atsa
ke supykęs kunigas.

— Kad neturtingas, tas tai 
teisybe, 'bet su seserunaite ku
nigo prabaszcziaus dasidirbs 
ii- laimingai gyvens.

— Tylėk, geriau, žmona. Mo
tina jos prižadėjo man kad jo 
per slenksti neinleis...

— E, ka ežia szneketi, kad 
motina jau seniai abudu juos 
palaimino.

— Meluoji, meluoji, eik sza- 
lin'k, eik, eik! — reke purtyda- 
inasis kunigas, kuri neapsako
mai erzino kalba zakristijonie- 
nes. — Turi pikta liežuvi, ne
noriu klausyti, eik, eik 
cziau.

Zakristijoniene iszejo.
Kunigas pasilikęs vienas 

pradėjo smarkiai vai'kszczioti 
po kam'bari. Per visa diena bu
vo susiraukęs, apsiniaukęs, 
piktas ir tylintis. Rūstybe ant 
viską pergalėtojos meiles susi- 
liejinejo su rūstybe dvasiszko 
tėvo, globejaus, sargo, turin- 
czio savo globoj duszia “kūdi
kio.”

Tas “kudikjs” prigavo ji ir 
duszia savo iszvoge jam... Szir
dis jo 'buvo perpildinta tokiais 
jausmais, kokiais būna perpil
dinta szirdis gimdytoju, kada 
dasižino, kad ju mylima duk
tė prieszingai ju norams iszte- 
ka už to-vyro, už kurio jie jos 
iszleist nelinki visai.

Po piet norėjo pasiskaityti, 
bet negalėjo mįslių sukuopin- 
ti, kurios skrajojo iszsisklais- 
te viena žodi skaitė deszimte- 
i iopu kartu ir tai nežinojo ko

lais Dievo, kaip kūdikis patin- 
kancziais jam žaislais, zobovo- 
mis.

Senelis iszejas in laukus, 
sustojo; rodėsi jam jog nupuo
lė isz augszty'biu ant žemes — 
ir apsižvelgė nusistebėjas. Bu
vo ir ežia stebuklingai smagi, 
graži regykla.

(Bus daugiau)

Du Kart Buvo Dingės 
Ant Kares Lauku

Padej > Knyga ir pradėjo vaik- 
szczioti po kambari maustyda
mas apie neisztikima seseru- 

visados,na^e paveržika, kuris paver- 
szirdyje. |ž,e Jam ja5 rustindši ir apmisli- 

nejo plena atmonijimo.
Lauke vakaro. Laikas jam 

slinko neapsakomai lėtai. Ka
da pagalinus sulaukė deszim- 
tos valandos vakaro, paėmė 
stora aržuoline lazda, kuria

te mylisi su ju kaimynu varga- 
mistra Karoliu.

Ta žinia sukrėtė visa kuna

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Pulk. Tommy Harmon, žy
mus futbolininkas, sugryžo 
du kartus prie savo pulko 
kada buvo dingės ir kuri vi
si laike už žuvusi. Karta jis 
buvo dingės laike musziu 
French Guiana o antra kar
ta Kinuose bet abu kartus 
sugryžo sveikas ir gyvas.

Geras Atsakymas

Mamyte: — Vaikeli, jeigu 
tu nori iszmokti bent ka, tai 
visados pradek isz dugno.
Jonukas: — Taip, mamy

te, bet asz noriu mokytis 
plaukt, ar reikia pradėt isz 
dugno?

Gera Plaukike

neapsakomai gražiai ir puikiai' 
iszrode.

O kad dvasia jo apdovano
ta, dovanomis mūzos, 'kad ap-' 
dovanojo ji Twarszlis protu 
isznasziu, isz kurio turėjo 
plaukt in'kvepimas Tėvu Baž-

tu poezija stebuklu Dievo. »
Nedideliame sode klebonijos

medžiai stovėjo ra-

Estera Williams, žymi ju- 
domu paveikslu aktorka ap- 
laike titila “Geriausia Plau
kike” nes ji laimėjo daugeli 
plaukimo kontestu.

Mama klausė dukreles:
“Ka bažnyczioje taip ilgai 

veikei,
Katras kunigas Miszias laike, 

ar matei?”
“Asz mamele bažnyczioje 

buvau,
Ir Palaiminimo laukiau.”
“Na, kad ant visko buvai,

Tai ir kunigėli 'žinai,
Katras Miszipara laike;

Ar gali pasakyti?”
“ Kad kaip giedojau,

Tai užsimerkus buvau, 
O kunigo nemaeziau.” 

Tėvas dukreles ir užklausė:
“Kur dukrele užtrukai, 
Kur taip ilgai buvai?” 

“Dudorius taip ilgai vilkino, 
Ilgai giedoti mokino.”

Tai gerai, gali praktikaut, 
Tiktai ne bomeriaut.

Bepiga meluoti,
Jeigu eina giedoti;

Bet kad tu, leve, norėtum, 
Taja praktika pamatytum.

* * #
Puikios bobeles vaikine, 

Tam garsingam Brukline, 
Grinczias kaip tvartus užlaiko, 
Burdingieriu daugybe laiko, 
Grincziu niekad neszluoja,

Ir da ant vyru loja.
Lovos baisiai iszrodo — 

ne klotos, 
Blakių ant lovų traukia rotas,

Nežino žmogelis ar gulti, 
Ar kur ant grindų pulti.

Jeigu vyrai Skundžiasi tai 
neklauso,

Ir da tyczia lovų netaiso,
O kaip menesis sueina,

’Su szturmu ant 'žmogaus 
užeina,

Pinigu už kvatiera provinasi, 
Ir da su kumszczia grasinasi.

Sunkus buvimas vaikino, 
Ka turi daryti, nežino.

Ne pamesti, ne būti, 
Turi nebagdliai pakutavoti.

Raszo vienas szitaip:
“ Baltruvienele susimilk, 

Musu merginoms kaili iszpilk,
Ka josios szposu iszdaro, 

Ir komedijų pridaro, 
Negaliu no apraszyti,

Ne žodžiu apsakyti.
Merginos isz gaivu eina, 

Kaip in bažnyczia ateina, 
O kad ir maldaknyge turi, 

Tai suvis in ja nežiūri, 
Dantis rodo, Ikožna perkrato, 
Rodos ne kunigo nemato. 

Puikios — nes dingo ju geda, 
C) kaip pas sztorninka ad'bega, 
Praszo už penkis centuis sar- 

diriku geru,
Ant pusrycziu ir pietų.

Viena aukszta ir sutukus, 
Niekam szirdeles netikus, 
Visus per dantis traukia, 

ir ant praeigiu szaukia, 
O tai vis audinines,

Arba fabrikines, 
Neužsiduoda su kitom, 

!Kad ir geriausiom merginom,! 
! Kunigėlis kelis kartus ragino,1 

Kad susirinktu ant giedalo, 
Tai nenori ne iszsižioti,
O gal nemoka giedoti, 
f) ka, u'ždusia ir senos,

Tai ka po budeliu giedos.
C) ir kolbeles niekam netikia, 

Nes ant stryto pasitikia,

• Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimta 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jum* 
dėkingi už tai ir neužmirszkita 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada paeztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: —o-
tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

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

ISTORIJEapie Da isz 
-----------------  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 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15<J. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

Del Musu Skaitytoju!
Jeigu persikraustote in nau

ja vieta, visados atsimykite 
prisiunsti nauja adresa drauge 
su senu. Jeigu turite numara 
kokioje dalyje miesto gyvena 
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 
budu aplaikysite greicziau ju- 
su paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus. 
Acziu visiems.

PUIKI ISTORIJA J

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Bondus ir Markes.

3Ti


