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Isz Amerikos
—■ ♦

26 Sužeisti
i Nelaimėje Tnikije
’ LAKE CITY, MINN. — Dvi- 
deszimts-szeszi likos sužeistais 
kada trūkis ant Milwaukee ge
ležinkelio artimoje czionais isz- 
sirito isz begiu, bet tik penki 
pasiliko Jigonbuteje, kiti nuva
žiavo namo, nes likos mažai 
sužeisti.

_______________

Girtas Tėvas Isz Pitu- 
mo Nuszove Dukrele

" WAYCROSS, CEO. — Joku- 
Jbas Ferens, perimtas guzute 
taip, kad net nuo jos štaigai pa
siuto, nuszove in galva savo 
asztuniu metu dukrele Dorota.

Tėvas daugeli kartu pasielg
davo nemandagai su savo ke
turioms dukrelėms, kurios 
stengėsi atkalbėti tęva nuo ge
dimo, kuris pradėjo gerti po 
snircziai savo paczios keturis 
jmenesius adgal.

Ir taja diena pare j as namo 
girtas, pradėjo su dukterimis 
kelti nesupratimus ir visaip 
iszvadinet ir norėdamas musz- 
ti, o kada jauniause iszprudo 
jam isz ranku, pagriebė užpro- 
^inta karabina paleisdamas in 
ja szuvi. Szuvis pataikė nelai
mingai mergaitei in kakla, nu
jaudami jai in galva.

Pasiutėlis likos uždarytas 
kalėjime, o kada jo užklausta, 
kodėl taip padare tai atsake, 
kad tai buvo nelaimingas atsi
tikimas ir tiek. Szeimyna yra 
Italai.

• Nužudė Isz Bado 
Savo Vaikus

Apmalszino Pasikėlimo Su Ugninia Maszina

Kada kylo sumiszimai Mexico City, Mexico, valdžia ne
galėjo apmalszyti maisztininkus kitaip kaip turėjo panau
doti ugninia maszina su vandeniu, bet maisztininkai ja su- 

naikinoUr pasikėlimas pasibaigė.

Prakalbėjo In Savo Pa- 
cziule; Gavo In Zanda

PITTSBURGH, PA. — Pe- 
tras Sokolski, buvo nužiurę j as 
savo prisiegele, kad draugau j e 
su kitu vyru per naktis ir atei
davo namo vėlybam laike. Ana 
diena seke paskui ja ir užtėmi - 
ne kaip pacziule insmuko in tu
la narna. Vyras lauke pakol pa
cziule isžeis. Ne ilgai lauke, pa
cziule iszejo su kokiu tai vyru. 
Petrukas seke paskui juos ir 
kada daejo prie poreles, pra
kalbėjo in savo prisiegele 
klausdamas kur eina? Pacziule 
nudavė kad savo Petruko ne
pažysta o prielaidinis užsimo- 
jas trenke jam su kumsczia in 
žanda, kad tas net apsivertė. 
Atbegias aplicijantas areszta- 
vojo visus, o prielaidinis turė
jo pastatyt $500 kaucijos., Pe
trukas sugryžo in narna kuria
me pacziule radosi ir fenais už
tiko keliolika meilingu laiszku 
nuo vyru. Dabar Petrukas nau
dos tuos laiszkus kaipo davada

vaites uždarbio matino juos. 
Droyer lavona paėmė ant pa
laidojimo, o szunes palicija no
rėjo sugaudyt ir duoti in mies
to szunu prieglauda.

KARE
700,000 Nigeriu 

Tarnystoje
WASHINGTON. — Genero- 

las Oliver Davis, vienatinis 
juodas generolas, kuris randa
si Francijoj ant kariszko lau
ko, turi po savo kamanda 700,- 
000 juoduju kareiviu ir 5,000 
aficieriu.

LONDON. — Turkiszkas lai
vas plaukentis isz Konstacijos,

Rusai Paėmė 710

Vokiecziai Sudegino Francu- 
ziszka Miestą Ir Nuszove 48
Gyventoju; Vokiecziai Trauke 

Rezervu Prie Fruntu
Rumunijos, in Palestina su 287 
Žydais likos paskandytas.

Vokiecziai dabar trauke vy
rukus nuo 15 lyg 65 metu ant1 
tarnystes kuriuos siunezia ant- 
Rusiszko frunto prie Prūsinio' 
rubežiaus, kur užmuszta apie 
4,000 Vokiecziu ir sunaikinta 
apie 200 visokiu tanku. Ameri
konai paėmė miestą Mans, 
Francijoj ir viena Vokiszka 
generolą. Mans randasi netoli 
Paryžiaus.

★

Paženklino Kūdiki
Su Geležia

DORRISVILLE, PA. — Pa- 
licija jesko po visa aplinkine 
niekadejaus, kuris paženklino 

' kakta trijų metu amžiaus Ste
puko Stimpsono su inkaitusia 
gelezia ant kurio radosi “B. ” 
Kūdikis neszios taji ženklą per 
visa savo gyvenimą, taip likos 
gyliai indeginta. Tėvai kūdi
kio negali suprasti del ko tasai 
niekadejus paženklino j u kūdi
ki kaip koki gyvuli.

Burmojoj likos užmuszti 42,- 
000 Japonu, kurie bego isz 
Manipu, Indijoj, o tik saujelis 
susidedanti isz 5,000 vyru tu
rėjo giliuki iszsprusti isz fe
nais ir nubėgo in Mandale j u.

London. — Didelis plotas že
mes užsėtas su ryžais iszdžiuvo 
Japonijoj per ka tasai sklypas 
turės daug vargo, nes gyvento
jai tik konia maitinasi ryžais.

Scranton, Pa. — Palicija su
gavo Juozą Pugovski, 25 metu 
isz Buffalo, N.Y., kuris buvo 
pabegias isz kalėjimo ir buvo 
save persistates kaip laivorius.

Washington. — Pagal vald
žios surasza, tai Amerike ran
dasi 87,000 žmonių kurie jau 
susilaukė po 90 metu, o 190,- 
000 žmonių kuriems jau suėjo 
80 metu.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Daugiau kaip 20,000 Len- 
kiszku Patrijotu da, laikbsi 
drueziai gindami miestą Var- 
szava. Vokiecziai norėdami su
laikyti tuosius užklupimus, 
gaudo moteres, kurias pririsza 
isz priszakiu tanku, kad su
laikytu ju vyru nuo szaudimo.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Du Smarkus
Drebėjimai Žemes

LONDON, ANGLIJA. — Rusai kaip 
žaibas eina per Bal-Rusija ir Lietuva, pa
siekti savo tikslą ir jau randasi tik 38 my
liu nuo Prusiszko rubežiaus, kur panesze 
milžiniszkas bledes. Rusai jau randasi ar
timoje Mariampoles paimdami 710 mieste
liu ir kaimeliu. Rusai taipgi paėmė Jel
gava ir Kruopius artimoje Rigos ir jau randasi 
tik 75 myliu nuo Libavo.

NEW YORK. — Fordo ini- 
versiteto aparatas, apreiszke, 
buk smarkus drebėjimas žemes . 
atsibuvo 3,850 myliu tolumo 
nuo czionais, gal atsitiko Peru- j ...
j e. Antras atsibuvo 4,070 myliu kada pradėjo apipleszintee miesteli nuo vis- 
nuo czionais, kuris tęsęsi per ii-1 
ga laika.

Vokiecziai isz kerszto sudegino Francu- 
ziszka miesteli Baugees ir nuszove 48 gy
ventojus, kurie pasiprieszino Vokiecziams,

ko. Po sudeginimui miestelio paėmė visus

Havana, Kuba. — Septy- 
niuolika pasažieriu žuvo kada 
didelis eroplanas susidaužė 
Nipe Bay. Tik szeszi lavonai li
kos surasti.

Washington. — Kelienes ka- 
misija apgarsino buk in laika 6 
sanvaieziu, 2,277 žmonių likos 
užmuszta ant visokiu geležin
keliu.

gyvulius.

MOSKVA, RUSIJA. — Rusai staigai už
klupo ant Tilžies ir Klaipėdos, svarbus ke-
lei, vedanti in Berlyną ir paėmė daug kai
meliu ir miesteliu drauge su Szaukenais, 63 
myliu nuo Tilžies. Rusai taipgi paėmė Kur- 
szenus, 20 myliu nuo Sziauliu, Lietuvoje.

' DANBORO, MISS. — Nega
lėdama ilgiaus kentėti bada ir 
yarga ant szio svieto, Mrs. Ed
na Wilson, užlipinus visus ply- 
szius kambario, atidarė gaza ir 
atsigulus ant lovos su keturais 
mažais vaikais lauke pabaigos 
gyvenimo.

Kada atėjo palicija ir koro
neris isztirineti nelaime, rado 
jstuboje nei szmotelio duonos, 
pinigu nei drapanų. Szeimyna 
Jcente varga nuo keliu menesiu 
ir tik tuom maitinosi, ka geri 
kaimynai jiems atneszdavo. 
Motina sirguliavo per kelis me
nesius ir negalėjo uždirbti ant 
duonos sau ir vaikams. Josios 
įvyrąs buvo iszvažiaves jeszko- 
ti darbo ir visa žine apie ji din- 
įgo.

' Detroit, Mich. — Straikas 
atsinaujino Chevrolete auto
mobiliu dirbtuvėje kur iszejo 
4,000, ir dabar isz viso strai- 
fcuoje apie 28,000 žmonių.

ant persiskyrimo.

Nuliūdimas Szuniu Del
Savo Mirusio 

Geradejaus

DETROIT, MICH. — Nepa- 
prasta regėjimą rado ana die-1 
na senuosia apleistytosia na- 
mosia užmiestyje. Deszimts 
szunu, su nuleistom galvoms 
radosi aplinkui sustingusi la
voną negyvo Henriko Droyer, 
laižydami jam rankas ir veidą.

Kaip ilgai jie ten liūdėjo prie 
savo geradejaus lavono, spėja
ma kad ketures dienas ir per- 
sitikrinia, kad Droyer jau ne
atsikels, szunes pradėjo gai
lingai staugti. Kaimynai ate j a 
pamatyt, kas ten dedasi ir radę 
ta liūdna pagraba, pranesze pa- 
licijai.

Pasirodė, kad Droyer 72 me- 
' tu senukas, labai mylėjo szu- 
' nis ir isz savo 6 doleriu ant san-

Amerikonai Paima Vokieczius In Nelaisve 

Amerikonai atėmė Guam Sala, kuria Japonai buvo užėmė priesz kare. Amerikonai 
bombardavo visas Japoniszkas drutvietas ir Japonai buvo priverti apleisti ta Sala.

Dabar Rusai trauke in szali inlankio Rigos, 
kur tikisi smarkiu musziu.

Vokiecziai pradėjo prisiartineti prie Bir
žų, Lietuvoje, bet likos atstumtais per Ru
sus, kurie užmusze 6,000 Vokiecziu ir pa
ėmė 1,360 in nelaisve, taipgi paėmė 80 
miesteliu pakelyje drauge su miesteliu Radz- 
viliszkais, 13 myliu nuo Rigos.

Dabar Vokiecziai trauke savo rezervus 
isz Lenkijos, Italijos, Jugoslavijos, Vengru ir 
Norvegijos, su kuriais Vokiecziai mano užklup
ti ant Rusu isz dvieju pusiu. -

ISZ FRANCUOS. — Amerikonai su 
daugeli tankais pertrauke per Brest, Lori- 
enta, St. Nazarie ir Nanta, paimdami 13,300 
Vokiecziu in nelaisve ir užmusze 3,400.
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Kas Girdėt
Jeigu viž kožua mokama po M jj
penktuką, tai uz tuos cigarus i J
reike užmokėt 45 milijonu do
leri!.

Isz Washington, D. C. Pirmybes Laipsnis De-

Miesto gatvėm, vaikai bėgio
dami praeiviam siulinejo laik- 

,.. . . . , . raszczius pirkti; atvykus manirirmiausia iszmokime guo- . v. U . * ., m nepaznistama nuėsta ir pasidėti patįs save! . .......r_ . .. . .. 1 nore 10 vietinio larkraszczio pa-1Tarp daugelio kitu papro- 
cziu, kurie mus iszjuokina ir ‘ 
paniekina, turime paproti lai-Į 

valgindami koki tai maiszima1 ke apvaikszcziojimu, susirinki- 
isz molio, szaknu, žieves, žoles j niu, vakarienu ir kitokiu susi- 
ir kitokiu dalyku. Kaip kada > rinkimu, pasodyt ant pirmos 
atranda kokia pastipusia ster- vietos palitikierius, kandida- 
viena, kuria sudrasko ant tus ir kitus nuskurusias, ypa- 
szmoteliu ir suvalgo. Visur,1 tas a.pie kuriuos szokame ir 
kur tik akia užmeti, visur pus- klionojames ir gireme juos in 
tines, kaimai apleisti, negyvos padanges, 
dvasios niekur nesiranda, j 
Žmonis kurie valgo taji mai
szima, kaip au'kscziau minėta, 
in kėlės valandas mirszta. Gy
vuliu niekur nesiranda, viską 
jau suvalgė.

Vyrai tarnauje Rusiszkoje 
kariuomeneje, o moteres su' 
vaikais mirszta isz bado. Pas 
vaikus galima suskaityti visus 
kaulus, taip yra sudžiuvia. Žo
džiu, nesiranda ant apsakimo, 
kokis vargas vieszpatauje to
nais, o pagialbos isz niekur ne- 
aplaiko.

Padėjimas nekurie Rusiszku 
gyventoju, o ypatingai Sama- 
roja, yra taip baisus, kad ne
galima nei apraszyti. Samaro- 
ja gyventojai apmalszina bada

užeis in rašztine kur pirmu 
kartu buvo užklausimai arba 
kuomet užeis in kita U.S.E.S.

pertaisytu maudynes ir szildy- 
mo isztekliai, ir 'kainos maksi
mumas del hitu per nustatyto 
pro cento atitraukima nuo kai
nu sarasze iszdirbejo, kuomet 
naujas dalykas, duoda žinia 
OPA.

Naujas reguliavimas* (veik
lus Rugpiuczio 9 d. 1944 m.) 
padengia pardavima urmą ir 
smulkešnia prekyba, ir kainos 
bendrai lygus Kovo 1942m.

Padengti dalykai apima var
totus iszteklias maudynes ir 
szildymo, taipgi pertaisytus 
šildymui iszteklias, automa- 
tiszkus szildytuvus vandens, ir 
rankioti davinys. j

Per naujini nustatytas kai
nas, pasibaigs netvarka iszdir- 
bystes apie virszunes kainas, ir 
apsaugos pirkėja nuo mokėji
mo neįmanomas kainas. Dole
riu ir centu kainos apima mau
dykles, skalbyklas, kranus, 
“shower bath” iszrengipiai, ir 
radiatorius lieto geležies, ir ki
ta.

žiu Verslininkam
z-'p ■ —Uriv

Duoda pirmybes laipsni 
smulkmenų pardavėjams ir dė
žių verslininkam pirkimui ap
ribotas skaiezius nustatytos 
dovanu dėžės siuntimui perju- 
ras, pareoszke War Production 
Board.

Gauti dėžės tikslui siuntinė
jimo szventems dovanas,' tesis, tus buvo užtikrinta per 
smulkmenų pardavėjas ir de- ‘ kongreso $50,000,000 apropria- 
žiu verslininkas turi WPB rija ddl veikmes, sake 
FORM 2408 iszpildyti ir in-■ Administration.

Del marmeladu ir konservu: teikti WPB Paperboard Divi Į per mokyklos 1943-44 
, Stoviu ant terpgatvio vejos, Cukraus svaras de'l prirengto'zijiaj. Formos galima gauti dauginu negu 4,000,000 

vaisiaus kiekvieno 
lota ju iszdiibystei.

Del želes: 
del dvieju 
minksztumo 
vienos puskvailes 1 ' ' '
skystimo) vartota ju iszdirby- |į0 j. 
stei.

Namu konservavime vaisiu 
lėtas, bet visi atsisakė czion ir vaisu produktu iszskiriant 
parduoti. marmelada, konservas, želes ir

Nesuprasdamas to dalyko, sviestas isz vaisiu, padalinimas 
vieno isz ju paklausiau: kodėl cukraus instaigoms pagrindas 

i jie neparduoda; ar czion vieta nesimaino, del pabaigto vai- 
užginta pardavinėti laikrasz- siaus keturiu kvortų arba asz- 
czius?

Atsake man mandagiai:
— “Turime viena dranga

vaika, kuris yra Mszlaitis ir Poliuotj Dabar, NafflU 
luoszas (szlu'bas), jam labai , ,

I sunku vaikszczioti po gatves, o Savininkams Patarimas’ 
i kad per szita vieta daugiau j ———
1 praeiviu praeina, tadgi pave-i Sziuo laiku rūpestingas na- 
deme jam tik czion pardavine- mu izblavimas yra ginklas isz-i 
ti, o mes užsidraudeme, kad ne vengti ateinanezios žiemos tru- 
vienas isz musu czion neparda- kurna kuros kuris grasina A- 
vinetume. Mat mes esame svei- nierikos szeimynu patogumu ir 

galime ir po kitas gat- sveikata, sake Howard Coon- 
ley, Conservation Division of 

' the War Production Board, di
rektorius. z Pasiūlo programa 
“winterization” namu kuris, 
sake jis, atsimokėtu patogumu 
ir pinigais.

Paraginama namu savinin
kai szia vasara namus izoliuo
ti, sake Coonley, todėl kad ne
bus darbo jeigu ir izoliavimui 
iszte'ldiu, jeigu bus darbas 'kon 
centruotas rudens keletas me
nesiu.

Dabar susitvarkius isztek- 
lius ir namus isztaisius “weat
herstriping” bus galima dide
lius kiekius kuro sutaupyti a- 
teinanezia žiema, sake Coon
ley.

“Amerikos paprastas namas 
gali sutaupyti 10 iki 20 pro cen
tu kuro per “winterizing,” sa
ke Coonley. “ Apskaicziuota 
kad Amerikos savininkai na
mu gali szia žieme sutaupyti 
apie 6,000,000 tonu anglių, jei
gu prisirengs szia vasara busi- 
mui trukumos kuros.”

Tuo jaus insteigti “winteri
zing” programa, sziuos žinks- 
nius patarė Coonley:

(1) Stogą pataisyti; (2) lan
gus ir duris isztaisyti “weat
herstriping” ir pripildyti ply- 
szius; (3) patalpinti audros 

“Saules” redakcija, lai prili- duris ir langus; (4) izuluoti 
pina reikalingas pacztinesmar- pastoges, grindės ir stogą; (5)

Naujas Padalinimas
Cukraus 

- - -
Office of Price Administra- 

: skaityti, kad sužinojus bent p()11 duoda, žinia permainyta 
cukraus instai- 

naminio kon-
kiek toms aplinkybėms. j padalinimas

Prabėgo vaikucziu keletas goms vartojama 
siulydam man laikraszti, bet servavime marmelado, želes, 
asz dar tuoin syk nepirkau, su- konservu, ir sviestas isz vaisiu, 
lyg atėjau in gražesne miesto Naujas padalinimas veiklus 
dali, kur buvo turtingos krau- nuo Liepos 14 d. 1944m. ežia pa 
tuves- ir žmonių tirsztesnes mi- duotas: 
nios vaikszcziojo.

Yra tai paprastai pagyri
mai neteisingi ir kvailus.

Iszkeldami juos in padanges, 
atidavimas garbes, szokineda- 
mi apie juos su bezdžioniszku 
nusižeminimu tokiems paliti- 
kieriams, patys nužeminame 
musu tautieczius, kurie gal mo- 
raliszlkai, protiszkai ir moksle, 
pervirszina augszcziau tokius 
Amerikoniszku palitikierius.

Kur du peszasi, ten treczias 
isz to pasinaudoję. — Taip at
sibuvo South Ben, Indianoje, 
kur kylo kova tarp dvieju 
duonkepiu. Isz to kylo tas: pre
ke duonos nupuolė nuo 15 cen
tu ant 5 centu, isz ko nudžiugo 
miesto gyventojai. Bet, ne il
gai džiaugėsi žmonelei, duon- 
kepai turės 'kada susilaikyt, o■■ ’ i 
žmonis turės užmokėti už pa- 
nesztas bledes, kurie visados 
pasilieka ožeis.

Pagal prasžyma tirinetoju 
senoviszkos istorijos Arm
strongo, tai nuo istorijos svie
to buvo 2,250 karalių ir 75 val
dytoju visokiu tautu. Isz tojo 
skaitliaus, 300 likos numesti 
nuo sosto, 64 buvo priversti pa- 
deakvoti už savo dinstus, 28 
papilde savžudinstas, 23 ken
tėjo ant proto, 100 likos už- 
muszti kareses, 122 gavosi in 
nelaisve, 2 likos nukankyti ant 
smert, -151 nužudyti, per savo 
padonus, o 108 likos nukirsdy- 
ti.

J eigų kriauczius padaro
klaida, tai uiž ja ima du kart.

Jeigu advokatas padaro 
klaida, tai teismą gali atnau
jinti ir pradėti isz naujo.

Jeigu daktaras padaro klai
da, tai ja palaidoje su pagialba 
graboriaus.

Jeigu sudžia padaro klaida, 
tai pasidaro naujos tiesos po 
visa sklypą.

Jeigu kunigas padaro klai
da, tai josios niekas neužtemi- 
na.

Bet szirdeles, jeigu redak- 
torrius padaro klaida, “tai 
gud nait!”

Tolesnis Tesimas Mo 
kyklose Prieszpiecziu 

Programo

1944-45 mokyklos metai sza- 
lies programas prieszpiecziu

War

'eina vaikas su laikrasZcziu 
. glebiu, praszau viena egzem-
i plioriu. — Negaliu parduotie,” 
— atsake.

. Sztai pagretu ir kitas vai
kas su pundu laikraszcziu; pra
szau pas ta ir tas atsake: — 
“Negaliu czion parduotie.”

Man 'be stovint, praėjo ju ke-'

Palitikierai Skulkino ir kitu i 
pavietu pradeda darbuotis 
karsztai. Ant kongresmonu ir 
delegatu ant republikoniszkos 
ir demokratiszikos partijos li
kos iszstumti ant urėdu “did- 
žuves” ir kitu urėdu.

Lietuviai nei kitos tautos ne-j 
pastate nei vieno kandidato 
ant urėdo, norints ju randasi j 
keli tukstanezei balsuotoju, bet 
vis miega amžinai. Musu balsai 
kaip paprastai eis del repu'bli- 
konu ir demokratu — už ka ap- 
laikys didžiausia garbe atlygi-1 
nimo, — “stikleli guzutes ar a- 
laus arba kleis dolerius.” O ka
da ir isžeina kokis Lietuvys ant 
kokio mažo dinstelio, tai ir tai 
užvydi, o kas mums teisingai 
priguli ir privalome juos ap
laikyt. Palitikieriai prižada 
mums paszialpa, bet kada lai
kas ateina, tai greitai apie tai 
užmirszta. Ka gavo Lietuviai 
pasikutiniuosia riukimuosia ? 
“Apgraužta kaula.” Vos keli 
gavo mažiukus dinstus, kurie 
žmogui neapsimoka.

Kas mums pasilieka daryt? 
Stoti drueziai prie darbo, pa
mesti užvydėjimą ir prieszta- 
ravima viens priesz kita, rinki
me žmogų kuris yra tinkamas 
ant dinsto ir nereikauti po pa
kampes: “Anavę, ar jam to rei
kė juk jisai turi užtektinai!” 
Jeigu taip pasielginesime, tai 
niekad savo Lietuvi neiszrink- 
sime. ’ ’

ki, tai
ves bėgioti ir siutinėti lai'krasz- 
czius. Ana, atszlubuoja ir jis, 
nusipirk Tamista nuo jo.” —

Priėjau prie szlubio, ir nusi
pirkau net tris.

Universitete

Jaunas ubagas atėjo prie 
duriu gaspadindęs praszo 
almužnos.
— Ar ne sarmata tau uba

gaut? Ka veike tavo tėvas?
— Ubagauje.
— O motina?
— Teiposi ubagauje.
— O brolis?
— Yra universitete,
— Universitete? Ka jis po 

velniu ten veike?
— Nieko. Sėdi stikliniame 

gudelyje spirite inmerktas. 
Mat užgimė negyvas, nes su 
dviem galvom!

meta 
vaiku

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes. 4

PRANESZIMAS!

BSU’ Tie kurie prisiunczia 
Iaiszkus arba poste!-kartės in

Žmonis kalba, buk Amerike 
galima aplaikyt persiskyrimą 
nuo paczios -lengviau ne kaip 
kokiam sklype, bet Japonijoj 
galima aplaikyt lengviau 
kaip Amerike.

Japonijoj persiskyrinai 
dinasi ‘ ‘ Mikūdari Lan, ’ ’ 
ženklina, tris eilutes ir puse. 
Jeigu Japonas geidžia persi-! 
skirt su savo paczia, tai užteks, 
jeigu vyras paraszys savo pa
ežiai laiszka susidedanti tiktai 
isz trijų ir puses eilueziu.

ne

va- 
ka

zijiai. Formos 
svaro var- yyipg vietos rastinei. Praszy- 31,000 mokyklose visoje szali

I mas del pirmybes turi Ibuti pa-' daly vavo vietos Federal pro- 
svaras juofas tuojau, saike WPB, kad grame. Sake WFA oficialai 

kad 1944-45 metu programas 
bus iszpildytas panasziai in pe
reito meto.

Programas sudarytas veikti 
po priežiūra vietos mokyklos 
tarybos arba kito mokyklos or 
ganizacijos; mokytoju-tevu 
grupiu, miestiniu grupiu ir ki
tu orgonizaciju neapmokamu. 
WFA atmokės bendradar
biams už pirkta maista iki nu
statytos maksimumos sulig ru- 
szies prieszpiecziu.

Cukraus
svaru prirengto butu paruoszta pasinaudoji- 
vaisiaus (arba mui laike Kalėdų per jura siun- 

vaisiaus {įnejįmo Rugsėjo 15 d., iki Sipa-

tuoniu svaru suteikta vienas 
svaras cukraus.

U.S.E.S. Pristatys Iden
tifikacijos Kortas

Veteranams
—j-----

United States’ Employment 
Service vietines rasztines pri 
statys identifikacijos korta vy
rams ir moterims atleistus isz 
karo tarnybos patvirtinti ju 
padėti, ir veteranams paleng
vinti procedūra 
darbo, sake War 
Commission.

Turintis korta
giau nebus pareikalauta inro- 
dyti padėtis, nei vėliau kuomet

iesz'kojime
Manpower

nieko dau-

Kainos 
Nustatytos Maudynes 

Iszrengimamš

Doleriu ir centu virszunes 
nustatytos del 65 vartotu ir

Kainos Kontrole
Szviežiu Persiku

I J> ■ , 4 --------  ... • 17 <
Szvieži persikai paimti Off

ice of Price Administracijos po. 
kainos kontrole pirmu kartu.

Kainos maksimumas veik
lus szesztadieni, Liepos 15 d. ir 
pritaikytas visu pardavimo ly
guma, ir reiszkia sumažinimą 
apie 25 pro centu žemiau 1943 

. m. kainu.

Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už 51 vertes knygų, prisiuskite tik
50c., o aplaikysite knygas per paczta. i

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.1
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu. ~

No. 102 
minaliszka

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

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 

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

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

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

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c 

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 

; 62 puslapiu ................................. 15c
No. 120 Dvi istorijos apie Valu

kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ..........................................15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
i zerkolas; Sidabrinis 

1 grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 

( ............................15c
__  126 Penkios istorijos apie 

Doras gyvenimas; Priveržta links- 
,A imybe; Vargingo žmognus sunu; Trys

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
3oc

182 
isz-

Su pa- 
35c 

Trys istorijos, apie Ne-

Aplinkinėje Tiscolula, Mek
sike, apsirgo jauna dukrele 
kaimieczio kokio tai Andrės 
Teottitan, kuris norėjo ja nu
vežti pas daktara, bet nuo to 
atkalbino ji kūmutes, sakyda
mos tėvui idant paszau'ktu už
žadėtoju in ka Meksikonai la
bai tiki. Paszauktas užžadeto- 
ja-raganius peržiuro jas mer
gaites, pasakė 'kad pikta dva
sia apipainojo mergaite ir pa- kės, nes kitaip tokius Iaiszkus izuluoti sienas kur tik prak- 
liepe ja isz mergaites iszvaryti nepriimsime. Postkartes reika- tiszka; (6) pątalpinti žiemines stebuklingas 
sėkancziii budu: liepe mergaite Inuje marke už 1 centą; laisz- 
isztepti avies taukais ir indeti kai po 3centus; special delive- 
in pecziu ant “trijų Sveika Ma- ry po 13c., o registrąvoti laisz- 
riju,” tai yra per tiek laiko lai- kai reikalauje 18 centu.
kyti mergaite pecziuje, pakol NEUŽMIRSZKITE!—jeigu namo erdves. (8) izuluoti namo | 
jieatkalbes trijų poteriu, bet siuntinesite tokius Iaiszkus be isztekliu neapsaugotus davi-į 
pirma rekejo pririszti mergaite pacztiniu ženkleliu, taipgi jei-j nius, ir nuvalyti, pataisyti I1 I užriktos karaliaus dukters; Jonukas Į 

’ v, n ,. . „ . .... - t kuris buvo protingesnis už savo poną
.61 puslapiu ................................. 15c

127 Trvs istorijos anie Duk- 
: Peleniute: Du broloi 

guliatorius; (10) patikrinti e-4birutis ir Skunutis. 60 pus...l5e 

samas kontroles ir reguliato
rius del veikmes.

'prieangius; (7) izuluoti sienas 
( namo dali kuris retai vartoja
ma arba nevartojama, taipgi
lubas skiepo neszylldyto ir po pua.lapiu 
namo erdves. (8) izuluoti namo į No.

. X z " | ”7 -----------J.----------------------------------------------.-------------

- hint lentos ir apneszti tris kar- gu nebūna užtektinai markiu sutvarkyti visas dalis; (9) pa
tus aplink plytinyczia. Tamsus ant laiszku, tai iszdavysta ne- talpinti automatiszka tempera-1 No 
lengvatikiai, kada jau ketino priims tokes post-kartes ir turos kontrole ir szilumos re- fcp pustvuiu:

' -i • i • i VnwrYHLla !■»»

Suvienytose Vaistytose kas 
metas iszsidirba daugiau kaip 
po devinis bilijonus cigaru.

dėti mergaite in pecziu, ad’bego iaiszkus nuo paczto! 
kaimo daktaras ir iszgialbejo' . i mergaite isz ju ranku. Jeigu: 
mergaite butu inde ja in pecziu 
tai tikrai ji butu mirus.

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai .pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo. Skaitykite “Saule”

SKAITYKIT 
= “SAULE” ‘■ > t ■ ■
PLATINKIT1

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

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

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

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos anie 
Maža katilukn, 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 
Stebuklas. 74 puslapiu................20c

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Arzt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu . ............................... 15c

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield daneruje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu . ............. ................

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiriiu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 

Į Meszla-vežis; Gre.pas; apie Ėgli 
i Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

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

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. 25u

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

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

No. 171 Vieniolika puiku istorija 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaJ 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymiino mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25«

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

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

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

Keletą Juoku ir Paveikslo,, 
-------------------------------- 15<a 

---------  i

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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ŽYDAI IR JU TIKĖJIMAS■u

CZIA suraszyta insakymail 
isz szveiitos žydu knygos 

vadinamos ‘ Szulclian-Aruch. ’ 
Nemanyk, skaitytojau, jog ir 
mokytesnieji . žydai pildo tuos 
prisakymus. Ne. Žydai-inteli- 
gentai jau senai valgo kiaulie
na ir tu burtu nebepildo. Bet 
žydai-tamsuoliai, purvinu 
miesteliu gyventojai, szventai' 
užlaiko visas tas kvailybes.

Szis straipsnis raszomas ne 
žydu iszjuokimui, bet vien tik 

' tam, kad parodyti, kokiu bur
tu apginejais ir mokytojais 
yra žydu rabinai, ir kaip tamsi 
prietaringa yra musu žydi ja. O 
kaip puikiai sugeba tamsius 
gojus apgauti.

Kaip žydas privalo perleisti 
diena? Žydas turi sukalbėti 
kasdien nors szimta maldelių 
(atsidūsėjimu). Kokios-gi tos 
maldos? — Kasdien reikia kal
bėti maldele, užsibaigianezia 
žodžiais: “Acziu Tau Dieve, 
kursai nesutverei manes goju
mi, kursai nesutverei manes 
moteriszke, kursai nesutverei 
manės vergu (nevalninku) ” ir 
1.1. Taigi tarp žydu moterisz- 
ka lygi yra vergui ir gojui 
(krikszczioniui).

Žydas pabudęs isz miego dar 
lovoje gulėdamas, turi padeka- 
voti Dievui už tai, jog tebeturi 1 
dar duszia. Ankscziau keliau
tieji turi prisiminti dar Jeru- 
zolimo bažnyczios sugriovimą. 
Draudžiama lovoje sėdint vilk- 
ties marszkinais. Aunantis ko
jas, reik pirma mauti desziniji 
bata, potam kairiji.’

Žydas žengdamas iszeinamo- 
jon vieton, turi kalbėti: “Gar
be jums paszlovinti! Sergekite 
mane, sergekit, padekit, pade
kit, apginkit, apginkit, laukit 
manės, kol neiszeisiu, nes juk 
tai kiekvienam reikalinga.” 
Tais žodžiais kreipiasi in a- 
niuolus, Bet dabartinais lai
kais to galima ir nekalbėti, nes 
nejaueziames vertais, idant 
mus visur aniuolai lydėtu.

Jaigu eini laukan tokioje 
vietoje, kur nėra tvoros tave 
uždenganezios nuo žmonių, 
žiūrėk, idant 'būtumei atsikrei
pęs veidu in rytus ar in pietus. 
Mažaji reikalą gali atlikti bile 
kaip stovėdamas. Uždrausta 
yra gulėti su paezia atsikrei
pus in saulėteki ar saulėleidi. 
Toliau eina tokia patarimai, 
delei kuriu nepadaromu ežia 
neverta apie juos raszyti.

Rabinas darydamas kūdikio 
apipjaustyma (nupjovės galiu
ką) žaizda apipipla vynu, o 
kūdiki irgi isz burnos “pakra- 
pija” (apipurkszczia) vynu, 
idant vaikas “nenualptu.” 
Paskui rabinas inemes burnon 
vyno iszcziulpia žaizda (rona) 
pabarsto tam tikrais milteleis 
ir užriszta. (Žinoma tankiai at
sitinka jog rabinas savo seilė
mis užkreczia kūdiki, arba, kū
dikis savo krauju induoda ra
binui koki negerumą).

Tėvams mirus reik atsisto
jus pėnpleszti visus rubus (ir 
apatinius), mirus gentims už
tenka pleszti virszutiniji ruba. 
(Gailesio iszreiszkirfiui). Žy
das apturėjęs bloga naujiena 
irgi pleszia drabužius.

Rankas plaudamas žydas tu
ri pilti vandeni tris sykius kal
bėdamas maldele, idant piktą
ją dvasia praginti. Vandeni 
reik pilt pirmiaus ant deszne- 
sios rankos. Užtenka vieton 
mazgojimo trisyk inkiszti ran
kas sniegan. Rankos reik buti-

Patarnavo
Amerikonams

Szitas Italiszkas vaikas, 
kuris priguli prie požeminiu 
patrijotu, parode Ameriko
nams kur Vokiecziai paslėpė 
bombas Livorno mieste idant 
juos iszneszti in padanges.

ti gyvuli, bet pirmiaus reik pei
li pagalasti ir to sykiu indurti 
žemen (ko'žna karta kiton vie
ton). Jaigu pjaunant peilis isz- 
kris isz ranku — mėsos 
negalima (ne koszer).

Uždrausta gyvuli pjauti pas 
jura, ar upe idant kraujas ne- 
suteketu in vandeni. Krauja 
negalima leisti idant, negau in- 
ejus bislki žemes ar inpylus ne- 
czysto vandens. Skerdžiauti I

*-**>l-4-*4-*4-**>4-M-***M-**>***±*

Vyro ne vaiku nežiūri 
Ba užlietas akis turi.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

BALTRUVIENE

JOKIS ponelis ka po miestą 
ulycziom važinėje ir cigarą 

insikandes dumia, mausto, jog 
jis yra laimingiausias, ir nuola-

*-**-**-*-K-*

paukszczius, krauja reikia Pe*rBa]tįniorei prie vienos ulyczios
lenais užberti.

Jaigu kas radęs ant rinkos 
mėsos gabala nežino keno jo 
yra pjauta, tai tesus'kaito kiek 
yra žydu mėsininku ir kiek 
krikszczioniu; jai žydu dau
giau, tai mesa galima valgyti.

Neleista yra virti ožio mesa 
piene jo motinos. Jai ant stalo 
yra padėtas valgomas suris — 
neprivalo dėti mėsos, bet ant 
kito gretimais esanezio stale
lio galima padėti mesa.

Mėsos pavalgius — sūri ga
lima padėti mėsa.

Mėsos pavalgius — sūri ga
lima valgyti tik praėjus sze- 
szioms valandoms, bet dar rei
kia pasisergėti, ar nepaliko 
kartais tarp dantų mėsos tru
pinėlio. Kas kasnoja mesa vai-

nai plauti — pakilus isz lovos 
iszejus isz tupyklos ar pir 
nukarpitus nagus, s 
vus plaukus; nekurie-gi (rabi-', 
nai) pataria dar — kas dasily- 
tejo savo ar svetimo kūno gy
vo ar negyvo — plauti rankas. .

Kas nesiskuta, o ranku sau 
numazgojo — turės baime 3 
dienas, nežinodamas del'ko. 
Kuomet nėra vandens, gali nu
simazgoti. žemomis. Nėra už
drausta meldanties ar valgant 
dasilyteti tu . (veido, galvos) 
vietų, kurios nėra pridengtos 
rubais.

Žydui uždrausta valgyt prie 
vieno stalo (nors i f isz savo in= 
do) su ne žydu. Vankai privalo 
gerbti savo tėvus — nemelsties 
toj vietoj atsistojus, kurioj 
meldžiasi tėvas, nesesties ant 
tėvo vietos, nepriesztarauti; 
vadinti tęva jo vardu irgi 
draudžiama — reik sakyti 
“mano tėvas” “mokytojas.” 
Jaigu tėvas pasmego, (insidu- 
re) pirszta, sūnūs neturi tiesos 
rakszties (paszino) isztraukti, 
nes galėtu padaryti tėvui žaiz
da, o tai yra baisi kalte. Reik 
papraszyti svetimo rakszti isz
traukti.

Pagirtinas daiktas lankyti 
serganezius. Jaigu ligonis guli 
ant žemes, neseskis ant suolo, 
nes paps ligonio galva yra Die
vo Dvasia, o žmogus neprivalo 
sėdėti aukszcziau už Dieva. 
Prie ligonio leista yra meslties 
visose kalbose. Bet jai meldies 
iszejes nuo ligonio, tai melskis 
hcbraiszkai, nes aniuolai, ku
rie nesza Dievui maldas, nemo
ka visu kalbu, o Dievas, kurs 
yra prie ligonio, supranta vi
sas kalbas.

Kiekvienas žydas gali būti 
pjoviku (jaigu tik nealpsta pa
matęs krauja). Kurczias nega
li būti pjoviku, nes neiszgirs 
savo maldų, kurias kalba pjau
damas gyvuli. Nebylis gal būti 
skerdeju, nes gyvuli, pjaunant 
malda už ji leista yra atkalbėti 
ir kitam (nebilis vistiek gir
dės.)

Peiliu paimtu nuo nežydo 
(žmogaus peiliu) galima pjau

' Į kai irgi privalo palaukti 6 vai. 
. ^^iPo sūrio mesa valgyti nedrau- ‘tlCS v •; ’įdžiama, tik reik sergėtis ar ne- 

susiszu m į panko prikibęs kartais prie 
pirsztu sūrio szmotelis. Jaigu 
naktije yra tamsu ir priseina 
valgyti suris, tai privalo ran
kas nuplauti ir tik tuomet val
gyti sūri.

Nepridera szaltos ir karsz- 
tos dėti in viena bliudeli. Reik 
sergeties, idant duona, mesa ir 
suris neprisitiktu (neliestu) 
viens prie kito.

Jai in pieno puodeli inkrito 
mėsos gabalėlis, tai reik papra
szyti ne žydo pakasžtavoti (pa
ragauti) pieną. Jai'krikszczio- 
nis pasakys, jog pienas atsi
duoda mesa, tai pienas yra tre- 
fnas (reik iszlieti).

Puodelyje, kuriame virė mė
sa, pieną tegali virinti vos 24 
vai. praėjus. Galima gerti vy
ną, bet tik žydo dirbta, prie ku
rio nėra krikszczionis dasilyte- 
jes.

Negalima laidoti dvieju žy
du gretų, kurie gy vi būdami 
nesantaikoje gyveno.

Melsdamos nežiovauk, ne- 
žekeziok ir nesispjaudylk.(Yra 
12 patarimu, kaip reik isztarti 
meldanties žodi “amen”).

Priesz malda reik uosi iszsi- 
sznypszti ir iszsikoseti. Jai tau 
noris laukan — neprivalai 
kalbėti maldų, o atkalbėtos ne
svarbios ir turi antru syk kal
bėti. Melskis in Palestinos (Je- 
ruzolimos) szali atsisukęs. Ant 
asilo sėdėdamas gali melsties; 
o isz vežimo ar laivo — maldos 
laikui geriau iszlipti.

P. S. Czia dar toli ne visi su
raižyti burtai, kuriuos tamsuo
liai žydai pildo, bet tam sykiui 
užteks ir tiek. Ir szie burtai ga
na aiszkiai parodo, kaip žydu 
“mokyti rabinai,” nemokytus 
savo mokytinius tamsina. Szva 
rūmas (ranku mazgojimas) su
silaikymas kaikada valgiuose 
yra labai reikalinga. Bet kam 

- tai vis suriszti su tikejimisz- 
kais burtais. — Rex.

Tenai tai rots szvarios bobos, 
Dzievaž net geda,

Kaip in kroma. guzutes bėga, 
O tie biedni vaikai,

Bėga paskui ir bliauja kaip 
erukai, 

Murzini ir pusnuogiai, 
Kaip Indijonukai laukiniai.

Jau kad būda tureczia, 
Tai tuosius kūdikėlius 

paredyczia,
Ba szirdis žiūrint plyszta, 

Kaip tosios bobeles taip1 daryti 
idrysta.

Juk ir paezios iszrodo kaip 
raganos, 

Susivelia plaukai ant galvos, 
Veidas iszpustas, nosis kaip 

slyva,
Neszdama bonkute net svyra.

Vyra savo u'ž niek laiko, 
Valgi suvis nepataiko, 
Pilnos lovos blakių, 
Ir vabalui visokiu, 
Paezios suniuria, 

Purvynes ir apskuria, 
Iszrodo kaip čigonu veisle, 
Net bėga isz burnos seile;

O m is i u kės, 
Kiauliukes!

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

I
i Iszplak! Kaip laikai kvaili, ba
kaip pluptelesiu, tai net gimta 
diena atsiminsi.

Ir taip prižadinėjo jog ir rė
žė viena ypa! — Jau taikstėsi 
antra ypa. tempt, liet meisterie- 

i ne paszauke.
— Juruk! begk parneszt 

uksuso (acto) ir švara drus
kos!

Po piet velei in puca. Sumaz
gojau bluidus ir bludelius ir

Del Musu Skaitytoju!
Siuncziant pinigus'1 per ban

kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi ia iszdavysta “Sau
les,” pridėkite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima cze'kiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jum* 
dėkingi už tai ir neužmirszikita 
ateityje, kada siunsite czekiuatos juokėsi, rodos kad jau žio- UUJf“1 n umuenub n ateityje, Kada siunsite czeKiua

bovijau ta prakeikta bostra’arba ekspresinius money orde- 
lopszyja. Bostras klykia — 
asz tyliu. Meisteriene akis tri
na mes buvo užsnūdus, o ir asz 
snaudžiu. Gavau kolos kumsz- 
tes per galva, na ir man links
ma žinau, jog ant svieto gyve
nu. Meisteris da pataisė, pasz- 
turtydamas už kudlu ir nusiun
tė mane su czeverykais, kalbė
damas :

— O žiūrėk, glyndžiau, kad 
užmokėtu, pasakyk jog prigu
li 75 centai, ba buvo labai sky
lėti, kiek ant dangaus žvaigž
džių, tiek buvo skylių. Kaip ne 
užmokės, tai be pinigu nepa
lik, jis tokis filozopas!

Filozopas užmokėjo, bet man 
už atneszima nieko nedave, pa
sakė man, jog Japonai flota su- 
musze!

Ir ne nepasijutau, kaip die
na prabėgo. Vėliai po vakarie
nei siunezia iii miestą, turėjau 
nuneszt vieno gizeliaus surdota 
pas kriaueziu ir apie apykakles 
pasikalbėjom.

Deszimta valanda yakare. 
Jau asz jokio darbo neturiu 
tiktai da turiu mazgot grindis 
ir saugot bostra. Tas mazgoji
mas ir saugojimas bostro, tai 
jau butu ne mano darbas, bet 
ka galiu daryti?

Visi miega, o asz kaip szpu- 
kas triušiu. Kaip bostras pa
bunda tai asz ji baru: Miegok 
tu rakali, ba užsmaugsiu.

Ar perpykias sprandą 
suk su!

Po perkun prisidirbsiu, 
linksma ir gana; žinau jog ant 
svieto įgyvenu, ir ne yra ka po- 
nelems pavydėt ka karietosia 
važinėja. O vis galvoju, biek 
dar imbu aplaikysiu, ne mažai 
arielkos parnesziu ne mažai 
prisimazgosiu kol puspadžius 
prikalt iszmoksiu!

ts perplysz lyg ausu. O man 
taip pat linksmu norint esmių 
sziausziniu burszu, esmių kaip 
koks karalius, ar kokis susi- 
bankrutines bankieris ka pabe-l 
go in užrubeže.

5ta valanda ryte kiti tyso lo- 1 
vosia ir nežino, kaip yra fain 
ant svieto, o man meisteris jau2 
plaukszt per galva, kad kel- 
czia.

Paszoku ant lygiu kojų ir 
begu atneszt anglis viskas bėg
damas apžiurau, o meisteris ir 
gizeliai da miega. Kaip pecziu 
užkuriu ir pasidaro szilta, tada 
gizeliai iszsirabantino isz lovos 
ir tuo jaus:

— Juruk, atnešk tut už 3 
centus duonos ir už 2 centus 
pieno!

— O man kavos ir du keik-

rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.
Saule Pub. Co., Malianoy City

Į Naujas Lietuviszkas

SAPNORIŪS

sus.

Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, 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, FA.

* * *
Iii Bridgepristova nusi- 

beldžiau,
Ten rots puikiu bobelių 

pamaeziau,
Kaip tik vyrai in fabrikus’ 

iszeina, 
Bobeles in viena vieta sueina.

Pikniką ant gero pradeda, 
Gerai, klykia ir gieda, 

O tas giedalas?
Kaip szunu istaugalais, 

Kožna saviszkai, 
Kapsiszikai ir dzukiszlkai, 

Pa siger uis r iau gezio j a, 
Už gaivu laikosi — dejuoja, 

Namon parsivelka, 
Da paima buteliuką, 
Pripilta ant žolių, 

Ant visokiu szaknu, 
O tie vargszai vyrai kiek 

prikenezia,
Tai szirdeles ai beezia, 

Ramybes jokios ne turi, 
Pasmelia isz'žįuri.

Valgis ne kam tikės, 
Nuo visu valgiu atlikęs, 

Lovos nepaklotos, 
Blakes neiszvaikytois, 

Bet ir paduszkose szvirpliai 
czirpina, 

Gulinti nėbaga ramina.
Sunku tokias bobas pataisyt, 

Ir szvarumo iszmokyt, 
Lauke gimė, lauke stips, 

Nevala lyg smert pasiliks.
* * *

Prapertninkai gerai daro, 
Jeigu niekszius isz stubois isz 

varo, 
Ba niekszius laiky ti, 

Tai gali peikimas intrenkti.
Taip ir vienoje stuboje atsitiko 

Kokis tai kucas atyko, 
Tai bosieiie laruma padare, 

Su szlape sziuota iszvare.
Sodoma fenais darėsi, 
Ne gana kad barėsi, x 

Ir vyrus pokeriais vaikosi, 
Baisybe dairosi.

O 'žinoma, kur alus liejesi, 
Ten .gy vuliszkai elgesii.

t3" Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 1 !

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

— O man arielkos.
Na ir begu kaip pasiutęs, o 

kada sugryžtu, meisteris stovi, 
ant slenkczio ir rėkia kaip kai
li lupama:

— O tu bieziau! kur tave 
kvaraba neszioja! Ar už dyka 
kaip peniusi szersiu! Jau pra
deda skurduli pamesti grei- 
cziau szluok, o szazlavas nu- 
neszlk žemyn, eidamas ne bars
tyk. O paimk, tingini su savim 
viedra tai ir vandenio parne- 
szi!

Taip tai meisteris nuolatos 
loja ir nuolate su kumszte in 
paszone duoda, na ar-gi ne 
linksma yra? Tai nors žmogus 
žino kad ant svieto gyvena! 
Paskui tuojaus gaunu gurbą ir 
slenku iii miestą. Vakar tai 
rots buvo purimas, mat asz 
mieste pirkau sau bandele, per 
tai, jog jau kojų negalėjau pa- 
vilkt ir net žarna in žarna lin
do. Tai kaip meisteriene tviks
telėjo man per terla, net akysia 
pažialavo, o asz pasakiau, jog 
bandele nusipirkau ir suėd
žiau.

Argi dievulėliau kaip meis
teriene induko!

— O, tu vagie, tu nieksze! 
ir tuojaus pas meisteri su skun
du:

— Ka tu nori kad asz su 
tuom rakaliu gala gautau? Ne 
gana, jog tinginys, da ir vagis! 

’ Meisteris kapt už paezengo- 
cziaus, kaip ne pradės liet, kaip 
ne pradės liet! o asz kaip pa
siutęs rėkt: tokis larumas pasi
darė, kaip rodos sudnoj! Na ir 
linksma žmogui-nors 
kad gvveni ant svieto!O v

Nuo to kliksmo, mažas bost-Į " - - 
ras meisterienes pabudo ii pra- nog sz,aiinasį TlU0 faves. 
dėjo kaip velniukas spiegt lop- 
szyja, meisteriene szoko ant1 
manes ir paszauke:

— Supk, tu rakali, Fridu- 
ka! o pervystik ir nuszluostyk 
o kaip apsimalszys, užkaisk povįnasį su tavim.
vandenio ant piet. Į JeigU esi suaugės vyras L

Meisteįis noiėjo mane pri- dar nevedes — merginos nela-

ISTORIJEapie Da 132 ma- 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
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. 150.

nu-

bet

Kaip Atsineszi Vaiki
nai In Merginas

t

v 

I
E 
i 
I I
į s
i

arba pradžia 
SKAITYMO

8

Jeigu esi mandagus ir do
ras, — tad visos merginos ta
vimi gėrisi.

Jeigu esi iszmintingas ir mo
ki pridereneziai savo luome ap
sieiti, — merginos tave nerei- 
kalingai neužkabina.

Jeigu esi darbsztus, — mer
ginos turi aki ant tavęs.

Jeigu esi neiszmetes skati-
1 ((kus, ir juos taupini, — tai tave 

žinai, mergjI10S priskaito prie geru 
vyru.

Jeigu esi tinginys, — mergi-

Jeigu esi vėjavaikis, — mer
ginos abejoja apie tavo būda.

Jeigu esi nesusipratėliu, — 
merginos pyksta ant tavęs.

Jeigu esi kvailas, — tai jos

traukt prie darbo, bet meiste- 
riene nedave ba turėjau striekt 
in miestą parneszt kruopu. Ka
da sugryžau, tai jau turėjau 
sėst prie darbo.

— Jau isz tavęs bus rots- 
sjįiauczius —suriko meisteris 
kaip isz szunies verszis! At- 
neszk isz kubiliczio iszmirkyta 
pada o kita-nuneszk — skubyk!

lui i apkenezia tavęs.
Jeigu esi paeziuotu — kai- 

• kurios gailisi tavęs ir užvydi, o

RASZYMO

*

I
164 pus., Did. 5x7col.|

S Tiktai, 10c. i

I
MAHANOY CITY, PA. J

I Tiktai, 10c
SAULE"

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes. , i

FOBVICTORY

Jeigu esi suaugės vyras ir

BUY
UNITED
STATES

WAR
BONDS

AND
STAMPS

•VU

kai-kurios džiaugiasi kad joms 
netekai.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus

- ir Markes.

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

20 Centai.
Saule, Malianoy City, Pa. j
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Į ■— Ateinanti Utarninka pri
puola In Dangų Ėmimas Szv. 
f. Marijos. — Žoline.

— Rugpj. (Aug.) 134a d., 
Marijonu Seminarijos Koply- 
ezioje, Hindsdale, Ill., ibus in 
kunigus inszventintas Vincas 
J. Raitelis, kuris atlaikys savo 
Pirmųjų Iszkilmingu Szv. Mi
ežiu Rugpj. (Aug.) 20-ta d., 10 
yal., Szv. Juozapo bažnyczioje.

— Diena 15, tai yra atei
nanti Utarninka, bus laikoma 
MLietuviszlka Diena” Lake
food parke ant kuriuos ketina 
suvažiuoti tukstanezia Lietu
siu isz visu szaliu, pasimatyti 
su savo pažinstamais, kūmu
tėms ir giminėms. Bus tai viena 
isz didžiausiu dienu.

— Franas Moliuszis, 312 E. 
Centre uly., likos nuvežtas in 
[Locust Mountain Ligonbute 
ant gydimo.

■—• Valdžia pranesza buk 
pradedant nuo Rugsejio 
[(Sept) 15 d., iki Spalis (Oct.) 
J5-tai diena bus įgalima siausti 
[Kalėdinius pakelius del tar- 
paujeneziu kareiviu ant kares 
Jauku. Pakelei negali būtie di- 
įdesni kaip penki svarai sunku
lio, 15 coliu ilgio ir 36 coliu ap
linkui. Galite siuntinėti dau
giau kaip viena pakeli ant san
naites lyg tam laikui.
Į — Du vyrukai isz musu 
piiesto likos užmušti laike mu- 
Isziu kur ten Franci jo j: Pvt. 
ĮNikoląj Ricli^ sūnūs Mikolo 
JRich, 1104 Ė. Centre uly., ir 
Seržantas William Blackwell, 
sunns Harry Blackwell, 118 E. 
pine uly. Valdžia pranesze te- 
yams praeita sanvaite.

— Utarninko vakara, Lie
tuviu Moterių Draugiszkas 
Kliubas, turėjo savo menesiui 
Susirinkimą in Elksu svetaine. 
Ant kurio suvažiavo moterėlės 
isz visu daliu Schuylkill pavie
to. Likos nutarta kad laikyti 
jTea Party, Rugsėjo (Sept.), 
Neco Allen hotelije, Pottsville, 
Pa,

deliam nuliudime paezia Anta
nini (po tėvais Matažinskiute) 
sunu kareivi Frana ir duktere 
Franciszka. Prigulėjo prie Lie- 
tuviszkos parapijos, ir pergy- 
venies mieste suvirszium 30 
metu. Velionis buvo senas skai
tyto jum “Saules.”

GENYS MARGAS
Per J.J.B.

euzija, atrodytu kad Amerika 
su Anglija visai atsilikusios ir 
ar nemoka ar negali Stalinui 
prisilyginti.

Stalino armijos marszuoja, 
vejasi per lyguma, kur nėra nei

Niekas neužginezys, kad Ru
sija daug pagelbėjo ir szian
dien gelbsti visiems szi kara kalnu,nei tvirtovių, nei gamtos 
laimėti. Rusijos armijos ir jos kliučziu 
toks platus ir greitas puolimas ne tik

valdžia isztremime.”
Dabar jau kito karo sekios 

yra sėjamos. Dabar jau rodos 
bus ar yra dvi lenku valdžios, 
dvi lenku armijos, dvi ginkluo
tos politikos partijos.

Bet nežiūrint visa to, tokie tus.

SHENANDOAH, PA

skelbtu kara Rusijai1? Ameri- kitas laimes ar pralaimės, nes 
ka turi apie dvylika milijonu’tada bus tik puse darbo nuo 
kareiviu: visa Lietuva turi a-!vieno apsiginti ar jo galutinai 
pie tris milijonus gyventoju.1 nusikratyti. Gera ir garbinga 
Nėr nei prilyginimo, nėr nei už tėvynė žūti, bet kai kada 
sznekos apie kokius ten protes-j kur kas naudingiau ir protin-

Amerikos valdžia ir be giau palūkėti, pakenteti ir prie
I susikritimai ar nesusipratimai musu neva vadu pyszkinimo ži- į progos ir prie likimo prisitai- 
...... „„„i: r>„ i no įr sūpratnta kas ten darosi, kinti.
sija ir jos armijos yra reikalin- bet ji taipgi invertina visos j Kai du szunes ima pjautis už 

O Europos padėti, viso pasaulio mėsos kavalka, ar tu kada gir- 
dejei kad tas mėsos kavalkas 

Ne, tegul 
nei juodu pjaujasi, o tas kuris lai- 

vilkas, nei meszka, nei draugai. Įmes gal ant to kavalko ir 
Bet kokiais didvyriais mes sta- 'pasprings, 
tomes norėdami priesz abu vie-' -----
nu sykiu pasistatyti? Nei (Jeros SZįrdjes ŽmOgUS 
Amerika, nei, Anglija, nei abi 
sykiu nedrįsta tai daryti. O 
sztai, žiūrėk, ‘Didvyriu žemes’ 
dainuszka insikandes lietuvis 
nori k a 1 n u s nuversti! 
Toks didyriszkumas yra pro- 
tiszkai suketas. Jeigu Stalin
as nori su Hitleriu pesztis už 
mus, tegu peszasi. Bus mums 
laiko pasipeszti kai vienas ar

O Amerikiecziai turi ----- - ...
Hitlerio kariuomene i turi būti pastumti in szali. Ru-į

Kun, Vincas J. Raitelis^ditrauke baisiai daug Hitlerio niuszti, bet ir bet ir gamtos 
kariuomenes nuo vakaru'frun- kliūtis pergalėti, kaip tai kai- ga viso pasaulio pergalei. C ___

i- nūs, kurie siekia in pat padan-j jeigu toks nusistatymas nepa- likimą.
Aiszkus dalykas, lietuviui, j irgi imtųsi pesztis?

tu pažymėti, kad be pergales^ Hitleris nei Stalinas 
baisiai daug nebutu nei Lenkijos, nei vienos1

Mahanoy City, Pa. Tame pat lįjOs ir Amerikos pagelbos Ru- mums padėjo ir padeda, bet tuo 
pat kartu ir baisiai daug reika
lauja. Jis, nieko nesiklausęs, 
nežiūrint nei Atlanto Cziarte- 
rio nei Teherano sutareziu, sa- 
votiszkai sau keliauja ir gana. 
Jis nustatė Lenkijos rubežius, 
ne tik ka pripažino bet grei- 
cziausia ir sutvėrė ta taip jo 
vadinama “Lenku valdžia,” 
ne tik nežiūrint, bet staeziai 
nepaisant to, kad Amerika ir 
Anglija pripažista “Lenku

M.I.C io. Bet sakyti, kad Rusija vi
sus mus iszgelbejo, laikyti ja ges, upes kurios yra ir Vokie- tinka lenkams, ne pro szali bu- 

Kunigas Vincas gimė 1918 į musu iszganytoju ar iszgelbe-
Be Ang-metais, Rugpjuczio men., 21 d., toju tai jau per daug.

mieste lanke Szvento Juozapo , sija buvo milžinas su molioko- 
„____ Tik prisiminkime kur

seselių Pranciszkiecziu. Hitleris ne taip seniai buvo nu-
pradine mokykla vedama lietu- 'jomis.
viu
Vėliau instojo in Szvento Ka- įvijęs Stalina.
nik o Airiu aukstęsnaja mokyk
la kur pasirodė esant gabiu vinasi kad Stalino armijos taip 
mokiniu; ja baigdamas 1936 |greitai ir taip toli žygiuoj mar

Kai kurie žmones baisiai dy-

ežio ir gamtos apginkluotos.
Stalinas daug,

— Prezidentas anglekasiu 
John Lewis paliepė visiems 
straikieriams suigryžti prie 
darbu in Readingo kasyklas 
tuojaus po 6 sanvaieziu bedar
bes nuo Liepos 29 d.

— Stanislovas Kanczuzev- 
skis, 248 Schuylkill avė., aplai- 
ke žine nuo valdžia, buk jo sū
nūs, Majoras Edmundas, likos 
užmusztas laike muszio Fran- 
cijoj.

— Ponia Nork, sesuo ka
reivio Vinco Daminaiczio, ap- 
laike žinia, buk josios brolis li
kos sužeistas Francijoj laike 
muszio ir likos iszvežtas in li
gonbute in Anglija ant gydy
mo.
b-------------------------

Mt. Carmel, Pa. — Visos ap
linkines kasykles tarp Ashlan- 
do ir Mount Carmel prigulin- 
czios prie Readingo kompani
jos ketina diibti Sukatomis, 
nes taip likos nutarta ant susi
rinkimo czionaitiniu angleka
siu. Kada visas ergelis bus su
taikinta, tai ir Shenandorio 
^ngelkasai pradės dirbti.

metais. Tėvai pastebėjo jo 
darbsztuma ir meile mokslui, 
pasiryžo ji įsiusti in tolimesnius 
mdkslus. Tais paežiais metais 
jis instojo in Tėvu Marijonu 
vedama Lietuviu, Kolegija, 
Thompson, Conn. Czia bebū
damas Vincas vis stengėsi kuo 
struopiausiai gilintis mokslu. 
Szitas jo stropumas nenuėjo 
veltui nes jis baigė vienas isz 
pirmutiniu moksle. Apart 
mokslo teko jam eiti kelias 
garbingas pareigas studentu 
tarpe. Viena isz ju buvo pa
skyrimas jo kaipo Marianapo- 
lio Kolegijos Alumnu sekreto
riumi.

Marianapolyj bebūdamas te
ko geriau pažinti Tėvu Marijo
nu tikslą ir darbuote Amerikos 
Lietuviu tarpe. Pasiryžo in- 
stoti juju eilese, jiems padėti 
toliau vykinti ta garbinga dar
bą lietuviu tarpe. Baigės Ma 
rianapolio Kolegija 1940 me
tais, su ankstais pažymiais in- 
sigydamas B. A. laipsni, insto
jo in Tėvu Marijonu naujoky
ną Hinsdale, Ill. Naujokavi- 
mo meta baigės tese teologija 
mokslus Marijonu Seminarijo
je.

Seminarijoj Vinco darbsztu- 
mas ir aktyvumas nebuvo pa
slėptas. Jis buvo vienas isz 
aktyviausiu Misijų kuopos na
riu. Teko eiti vice-pirmininko 
pareigas szioje kuopoje.

Jo tėvai, Petras ir Marijona 
Paserpskiute yra kilę isz Kros
nos parapijos. Užauginę dide
le szeima, vienuolika vaiku, jie 
norėjo paszvesti nors viena ju 
Kristaus vynynui. Kunigui 
Vincui pasitaikė toji laime; 
jauniausias juju szeimoje isz- 
pildo juju džiaugsma tapda
mas kunigu ir vienuoliu.

T. T. Marijonu vienuolija ti
kisi susilaukti daug ko isz ku
nigo Vinco darbuotes, nes jo 
darbsztumas kongregacijos la
bui jau pasireiszke jam dar be
būnant seminarijos rūmuose.

Iszlydint ji in vieszaji, veiki
mo darba linkime Dievo palai
mos ir pasisekimo jojo ateities 
gyvenimo dienose.

szuoja, tiek žemes užima, taip 
smarkiai Hitlerio armijas veja
si. Prilyginus ta Stalino grei
tumą su kitu alijentu lėtu 
szliaužimu per Italija ir Fran-

kitos pabaltijos tautos.
Kas darosi sziandien su Len

kija, tas pats yra ar bus su Lie
tuva. Ir kol szis karas tesis 
tol mes, iszeivijos lietuviai bu
sime bejėgiai Lietuvai padėti.

Nei peticijos, nei spyeziai, 
nei prakalbos, nei gromatos, 

, nei laiszkai, nei delegacijos, 
nei keliones in Vaszingtona 
nieko negelbės. Kuris, sveiko 
proto žmogus sziandien galėtu 

’ dristi sakyti, kad Amerika pa-

—J. J. B.

Pittsburgh, Pa. f Po ilgai li
gai persiskyrė su sziuom svietu 
gerai žinomas gyventojas Vik
toras Kuncas, nuo 1313 Juniata 
[Uly., Northside. Liepos (July) 
3-1-ta diena. Velionis paliko di-

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

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

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

Bondus ir Markes.

Tikriauses Kabalas
f he "Can -mana©s*l

tSr3 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystesa.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

JOIN UP 
NOW!

DABAR PRISTOKITE

. BUK “DINERKINIU K A

.. AMANDU, ”... per savo pa- 
darbavima detie daržoves in 
dinerkes.

Amerika reikalauje 22 
Milijonu Naminiu Viktoriu Darželiu szi- 
met ir daugelis atsiszauke ant tu j u pakie- 
timu. ’ i

Bet AUGINIMAS maisto, yra tai tik
tai pirmutinis žingsnis. Dabar, kada jau 
rugejpiute prasideda, turime suezedyt 
maista kad nebutu jo trumpa szia žiema. 
Gal būtie, kad szia žiema, kada musu Ali-

rhdy kilowatts , Vm 0Ml/ic Survan* I

jentu armija, vis bus galinga, Amerikos 
maistas bus reikalingas, . . . Amerika rei
kalaus daugybe maisto kad užtekt visiems, 
... ne tik maistas del musu kareiviu, bet 
ir musu naminio frunto, . . .bet taipgi 
daugybe del musu Alijentu ir del milijonu 
žmonių kuriuos mes paliuosuosime isz ju 
nelaisve.

Todel, lai mes visi apsiginkluokime su 
maistu, puodais, bonkoms, pradekime detie 
maista in tasais dinerkes ir iszlaimeti ka
re! Yra tai musu patrijotiszka užduotis 
kad auginti ka galime, detie maista ant to
limesnio pareikalavimo, nes Galime Ta Pa
daryti Lengvai!

Gyveno seniau vienas tur
tingas ir labai geras 'žmogus. 
Ir nenoromis kiekvienas padė
davo. Ir buvo jam neapsako
mai malonu palengvinus arti
mui vargus. Dažnai jis pietus 
pavargėliams iszkeldavo, ir 

; kiekvienas, kas tik norėjo, ga
lėjo eit tada pas ji gerti nr val
gyti.

Viena isz tokiu dienu, kada 
szis didžturtis buvo įszkeles 
neturtėliams pietus, jis užsėdo 
ant arklio ir nujojo apžiūrėti 
savo dvaro. Joje jis pagiria ir 

’mato: labai vargingas žmogus 
įiszsijuoses kerta ir laužia ku
rui sausas szakas.

Didžturtis staptelėjo ir pra- 
szneko in žmogeli:

“Ar-gi tu nežinai, kad mano 
namuose sziandien pietus pa
vargėliams. Pasiskubink, kad 
tuoj butum tenai, ten tave pa- 
valgpdis, duos tau ir pinigu.”

“Ne, pone! asz ten neisiu,” 
atsake vargszas, “asz pasiry
žau patol nevalgyti svetimos 
duonos, pakol szitos rankos 
nors ir bėdinai, bet vis-gi 
sziaip-taip gales pramaitinti 
mane ir mano szeimyna.

Didžturcziui patiko žmogaus 
atsakas ir jis tare in save:

“Asz skaieziau save nuo 
szird'žiausiu žmogumi, bet szta 
suradau žmogų dar geresnes 
szirdies.” . i ,

Arba atidengimas paslapczia 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiazku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras uždeda žmogau* ateiti. 
Su Salamono Nose.

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

OPTp VISOS TRYS 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam! 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
820 W. Centro St., Mahanoy City


