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Isz Amerikos
— ■ »

AUKSINIS
JUBILIEJUS

Szv. Kazimiero Parapi
jos, Worcester, Mass.

WORCESTER, MASS. — 
Spalio (Oct.) menesi 21, 1894, 
invyko pirmos Szventos Mi- 
szios, kaip buvo susirinkę ke
letas Lietuviu, ir instaige pir
ma Lietuviu parapija Worces
ter, Mass. Sztai Metas 1944 
Spalio 22-tra diena randa mus 
jau. Penkesdeszimts metu nuo 
tos reikszmingos dienos, ir da
bar pareina laikas ta invyki pa
minėt, su iszkilmem, paženkli
nant ta sunkia kele kuria lai
mingai perejo ir randasi in 
staigos, ir paminklai kurie liu-! 
dija Lietuviu isztikimuma ir 
lojalumą prie Tikėjimo ir Tau
tos.

Inspudingas Auksinis Jubi
liejus apvaikscziojimas iszkil- 
mingai, pirmiausia, yra rengia
mos Szventos Rekolekcijos, per 
visa sanvaite kurias laike Kun. 
Antanas Mazukna M. I. C. isz 
Millwaukee, Wisconsin.

Szesztadieni Bendras pasi
linksminimas A. O. H., svetai
nėje del visu apielinkes Lietu
viu bendrai.

Sekmadieni, susirinko Drau
gijos, mokykloj ir surengė pro
cesija, ir kaip puse po deszimt 
ėjo gatve in bažnyczia kur buvo 
laikomos Iszkilmingos Jubilie
jaus Szvento Miszios. Miszias 
laike Pralotas Kun. Jonas J. 
Ambotas, Hartford, Conn. Prie 
Misziu prigelbejo Kun. Ado
mas C. Morkūnas M. I. C., Di
rektorius Marianapolio Kole
gijos, ir Kun. M. Tamulevi- 
czius isz Athol, Mass.

Pamokslą pasakė Kun. Jo
nas Balkunas Persimainyno 
parapijos klebonas isz Mas- 
peth, N. Y. Po Szventu Misziu 
seke Palaiminimas Szvencziau- 
sio Sakramento. Po palaimini
mo buvo suteiktas Szvento Tė
vo palaiminimas per misijonie- 
ru Kun. Antana Mazukna M. L- 
C. Taipgi dalyvavo daug Kuni
gu kurie turėjo proga atnau- 
jint pažinti, po pamaldų buvo 
surengta puota del darbininku 
ir Jubiliejaus rengimo komite 
to, Putnam Thurston Restau- 
rante 5-ta valanda po pietų, ku
riame dalyvavo Miesto Mayo- 
ras, ir Mass., Valstijos Senato 
rius David I. Walsh, kurie su
teikė gražius pasveikinimus ir 
gerus linkėjimus Lietuviams.

Vakare 7:30 vai., gražiame 
Worcester Memorial Audito- 
riume buvo surengtas milžin-

NAUJA
KLASIFIKACIJA

38 METU

NEGALĖJO
ISZMAITYT

VAIKUS

Ir Vyresnio Amžiaus 
. Registrantams

Nužudė Juos
MANSVILLE, ORE. — Ne- 

galėdama ir neturėdama kuom 
iszmaityt savo ketvertą mažu

KARE 100,000
: J aponu ŽuvoPARYŽIUS, FRANCIJA -

Ant vakaru Frunto, Anglijos 
2tra armija paėmė Hollandijos 
drutvetas Tilburg ir Hertogen- 
bosch ir perkirto Vokiecziu li
nija ant 75 myliu frunto ir isz- 
vaike juos prie Meuse upe, kur 

Mrs. Selina randasi apie 70,000 Vokiecziu

WASHINGTON, D. C.
Tautines Karines Prievoles In- vaiku, kurie ir taip jau buvo ' 
staigos praneszimu, ji davusi tiktai pusgyvi, ?*““ c’~1' ’_______
savo skyriams nurodymais,: Glass, 45 metu, uždavė kožnam glaistuose.

’ Kandiecziai paėmė Bergen 
op Zoom be muszio. Anglikai 
randasi prie Breda.

CCLVU Dll J 1 1C1111J 11 U.X UU J 11 ICC AM J A.I./ T

skirti registrantus, sulauku- trucinos, po tam pati užsitru-{ 
siems 38 metu amžiaus ir vyrės- cino. Visus penkis kaimynai 
nius in klase IV-A; szis laips-' surado negyvus kada iszmusze 
nis seniau buvo teikiamas vy-. duris, 
rams, sulaukusiems 45 metu' 
amžiaus. Skyriams taip pat in- 
sakyta visus vyrus, garbingai 
atleistus isz kariniu pareigu ir 
atleistuosius garbingose aplin
kybėse palikti klasėje I-C.

Turėjo Sutrumpint
Savo Pravarde

ISZ BALKANŲ. — Bulgaria 
prisidėjo prie Alijentu, ir ka
raus priesz Vokietija.

Angliszka armija prisiarti
no prie beganeziu Vokiecziu ar- 

įti Kozane, Graikijoj.

Burmoj e
58 Japoniszku Laivu Paskan 
dyta; 1,500,000 Gyventoju Pa

SAN FRANCISCO, CALF.
— Leuieuszuieszesszes Willihi- 

„ . _ ., T ___ . , minizzessteizzii Hurrizzissteiz-Senatonus David I. Walsh,! .. „. . , . . . . .
Conoressmonas Philip J. Phil- 211 y” “zku kuko™m .Ir; Prustuose jau randasi namine 
bin, miesto Mayoras, ir “J armija, isz jamm_ir_senu žmo-,
Bennett kurie gražiai prakal-! 
bėjo kas link Lietuviu Ameri-į 
konu, kurie kaipo loyalus pi- 
liecziai laimingai gyvena szio- 
je laisvoje-szalyje ir invertina 
savo brangis tauta ir tikėjimą. Palaidojo Su 
Kiti kalbėtojai buvo vietines KarjszĮ;Oms Apeigoms 
Klebonas Kun. Augustinas Pet- s »
raitis, Kun. Kazimieras Urba-| 
naviezius isz Boston, Mass., ir 
Juozas Laucka isz Brooklyn, 
N. Y. Sudainavo Amerikos ir 
Lietuvos Hymus. .

Programas susidėjo isz Mo 
kyklos vaikucziu, iszpylde ke
lis numerius dainelių ir tautisz- 
ku szokiu, kurie buvo gražiai 
prirengti per Kazimierietes Se
sutes. Didysis Choras sudaina
vo gražiai Kantata kuri labai 
nusisekė. Vede J. Žemaitis.

Moterų Choras taipgi padai
navo keletą dainų, kurios pati
ko visiem, ant smuiko iszpylde 
kelis numerius, ir gražiai pa
dainavo Panele Susan Griska

MOSKVA, RUSIJA. — Ryt

Siamo in San Franciska. Idant nįU) bet jie nenori karaute del 
. Į butu lengviau isztarti jo pra- Hitlerio. Rusu armija kur eina' 

varde sutrumpino ja ant 
W. Hurst.

Leo ant Ryt Prusu užėmė ir Goerin- 
į go ūke.

NORFOLK, VA. — Vetera
nai svietines kares atidavė kar-j fca Rooseveltas yra kandida- 
iszka garbe, rodos kad tai buvo, tas ant Prezidento. Apie 6C0j. 
kokiam kareiviui, o buvo tai 000 mate Prezidenta 
szuo. Kareiviai ėjo paskui gra- 
ba, kuris buvo apsuptas ini WILKES-BARRE, PA. — 
Amerikoniszka vėliava o ant Apie 900 anglekasai nuo Glen 
kajo szove salva. Szuo kariavo Alden Coal Co., prie Lance ka- 
drauge su Amerikoniszkais ka- syklose strikuoje isz priežas- 
reiviais Irancijoj, likos kelis ties nesusipratimu su kompani-
kartus sužeistas ir iszgialbejo 
gyvastį del daugelio kareiviu 
už ka likos apdovanotas kelais 
medalais.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI?

liuosuoti Ant Leyte Ir Sama
ros Salų; 800 Amerikoniszku 
Eroplanu Bombardavo Cologne 
Ir Kitu Miestu Vokietijoj; Didelis 
Tiltas Sunaikintas Hollandijoj

MOSKVA RUSIJA. — Ru
sai paėmė Joblonna — Legio 
nova tik trys mylės nuo Varsa- 
vos. Isz Berlynio praneszta buk 
trys Rusu Armijos atidarė už

PHILADELPHIA, PA. — 
Apie 50 tukstancziu žmonių 
pribuvo in Shibe parka, parei
ta Petnyczia, girdėt Preziden-į puolimai ant Latvijos ir karaus 
to Roosevelto politiszka kai- ant Baltike prie Liepaja uosta.

Dideli musziai ant Rytu puse 
Prūsija.

LONDON, ANGLIJA. — Vo- 
kiecziai vela pradėjo naudote 
lekancziu bombų ant Londono 
miesto. O Belgija pranesza kad 
Vokiecziai pradėjo bombarduo- 
te j u miestus.

ja.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
Francijos kares valdyba, nori 
daugiau kariszko materijolo 
del savo armijų, kur jie karau- 
na priesz Hitlerio.

PEARL HARBOR. — Admirolas Ches
ter W. Nimitz, dabar pranesza, kad Ame
rikonai isz viso paskandino 58 Japoniszku 

I laivu ir 171 eroplanu likos nuszauti prie 
Philippinu ant Pacifiko, o Amerikonai nete
ko 6 laivu ir 11 eroplanu.

In viena sanvaite apie septyni tukstan- 
cziai Japoniszki kareiviai likos užmuszti ir 
sužeisti, už papildyma pikto darba priesz 
Amerikonus ant Bataano, prie Leyte Salos.

Kada - Amerikonai paėmė Leyte ir Sa
maros Salų Philippinuose 1,500,000 gyven
toju likos paliuosuoti nuo Japonu. ,

ISZ HOLLANDIJOS. — Apie 800 Ame
isz Hartford, Conn. Kitos solo- 
istes buvo Paneles Eleanor 
Santon, ir Julia Roglis; Ponia 
Genevive Kaneb ir Ponia Mary 
O’Toole. Pianistai buvo Rafo- 
las Yuska ir Edward Currie 
jie isz Boston, Mass. Pirminin
kas szio rengimo buvo vietinis 
Vargininkas musu Juozas Že
maitis, kuris dirbo sunkiai kad 
tik viskas ko gerausia pasisek
tu. Viskas laimingai užsibaigė 
gražu programa sudarė, ir Szv. 
Kazimerio parapija yra dėkin
ga savo žmonėms už gera para
ma del pasisekimo szio milžin- 
iszko invykio. Vakaro vedėjas 
buvo musu advokatas Ponas 
Antanas Milleris, kuris taip 
taktingai visa programa vede 
ir taip pasibaigė Auksinis Ju- 
bilejus, dabar Dievo sziai Szv. 
Kazimiero Parapijai duotu su
laukti Deimentino Jubiliejaus.

Vokiecziai Neteko Savo Puikiu Miestu rikoniszku eroplanu bombardavo miestus 
Cologne, Hamm ir Muenster Vokietijoj.

Didelis tiltas per Meuse upe prie Roed- 
mens Hollandijoj likos sunaikintas.

LONDON, ANGLIJA. — Brigados Per- 
detinis S. F. Irwin, prie Indijos armijos, 
pranesza, kad 100 tukstancziu Japonu li
kos užmusza ant Burmos rubežiaus.

Karo Gamybos Vadyba
Irgi Praszo Vengri 

Kelionių

WASHINGTON, D. C. —
Karo Gamybos Vadyba prisi
dėjo prie Apsaugos Transpor- 
tacijos Instaigos atsiszaukimo

iszkas programas Auksinio Ju
biliejaus apvaikseziojimo pa
minėjimas. Svecziu buvo gana 
jlaug, tarp svecziu buvo matyt

— Jonas Lukoseviczius

Pirkite Apgynimo Czedinimo

Miestas Stclberg, Vokieti oj, kuris likos smarkiai bombarduotas per Amerikoniszkus 
kareivus nukente gana kaip matom ant paveikslo, bet ir miestai ant kaireses nukentejo 
gana daug kur Amerikoniai norėjo iszguiti Vokieczius isz tenais.

in tauta vengti nesvarbiu ke
lionių, kad liktu daugiau vie
tos būtiniems kariuomenes per
vežiojimams, kare sužeistųjų

veteranu kelionėms ir asme
nims, keliaujantiems būtinais 
karo reikalais.

LOS ANGELES, CALIF.
— J. Thomas, kuris yra szesziu 
pėdu ir devynių coliu augszczio 
likos aresztavotas už valkaty- 
sta, kada ji palicijantas surado 
mieganti ant suolelio parke. 
Kada stojo priesz sudžia, pasa-> 
ke, buk jisai yra priverstas gu
lėti parke, nes niekur negalėjo 
surasti tinkamos lovos. Sudžia 
ji praleido.
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Kas Girdėt
Nuo kokio tai laiko Najoriki- 

niai Žydeliai pajudino agitaci 
ja suvienyti in viena mazga vi- Treczias Prisakymas Dievo Ar-igi ir tasai prisakymas yra 

tiktai del vaiku, o ne del suau
gusiu ?

— Ba asz taip tikiu kaip ir 
tu. Kas turi Imti, tai bus ir ne
reikė rūpintis. Jeigu mano su-

jog ka turėjo padirbti Panede- 
lyje, tai padarydavo Nodelioje 
o ir savo vaikus prisipirdavo

Mrs. Mabel Mayers isz Cin
cinnati, Ohio, yra tikrai pavyz
dinga moterele. Užvedė ji skun
da priesz savo vyra ant persi
skyrimo, apie ka josios vyras 
nieko nežinojo. Laike kada jo 
“geresne puse” sėdėjo jam ant 
keliu ir su juom glamonėjosi, 
inejo palicijantas isz sūdo pra- 
neszdamas ‘ ‘ mylimu i vy ru i ’ j 
buk sūdąs ji perskyrė nuo pa- 
cziules.

sus iszpažinimus ant svieto, 
davadžiodami isz szalies pra-į 
monystes, kad isz tokio susi-j 
vienijimo pasinaudotu varg- 
szai, nes susimažintu skaitlis 
bažnycziu, (kuriu sziadien ran-! 
dasi apie 2,000 tuszcziu) skait-Į 
lis kunigu, vietos mąldnamiu 
didesniuosia miestuosia, per ka( 
dieviszka tarnysta butu piges
ne.

Pamokinanti Apraszymai Isz 
Tikrųjų Atsitikimu

Priežastis Musu
Nelaimiu

gerus pietų prie darbo. Vaikai matydami 
savo draugus pasiredžiusius

Tėvas nežinojo ka ant to at-nūs ketina gauti
sakyt. Sūnelis nedirbo ir nuėjo tai gaus ir be manes, o jeigu ne
ant Szv. Misziu; iszeidamas isz Jai ir be to apsieis. įeinant Nedelioje ant Misziu,

į verkdavo graudžiai. Viena die
na apsirgo 
tojo netikėlio.

! Suims dasiprato ir tarė:
Tegul mama duoda, pietus, o 

ateinanczia Nedelia. abudu ei
simo in bažnyczia.

bažnyczios paregėjo, jog ir te-' 
vas iszeina isz bažnyežios. Tė
vas priėjus prie sunaus tarė:

vyriausioji duktė 
Liga tęsęsi il

gai, nuo ko mergaite tare in tę
va.

— Tėvuli, žinau isz kate- 
j kizmo, jog Dievas labai 'baud
žia tuosius ka laužo treczia pri
sakymą. Ne dir'bkie daugiau 
teveli Nedeliomis, o Dievas 
man sugrąžys sveikata.

j Tėvas nepaklausė žodžiu 
serganezios dukreles ir nuo to

aszarosia. Jauna panele stai- 
:gai pertrauke malszuma, pasa- 
| kydama ta, ka jau senai josios 
szirdele slogino:

— Sztai vaisiai szventa-

— Turi teisybių sūneli, rei-;sime 111 »uiznv ežia.
ke visados taip daryt, ka Die-!
vas prisako. Nuo szios dienos Nubaustas Darbininkas' 
(kitaip gyvensiu!

Kada Nekalto Prasidėjimo 
į Panele apsireiszke miniszkai 
‘Katrei Laboure, 19 Liepos 18- 

vienas ^0 mete, apsakė jai apie garsin
anti nelaime del Francijos. In 
16 metu po tam Motina miela- 
szirdystes apsireiszke vela 
dviem mažom pieme nukems 
ant kalno de la Salette, ipanau- , 
jindama savo persergejimus:

“Jeigu žmonis mano, nenori 
elgtis pagal mano persergeji-, ° 
mus, turėsiu ant ju užleisti rus- 
tyhia Sunaus mano. Toji rūsty
be bus taip sunki ir milžiniszka, 
jog jau negaliu josios iszlaiky- 
ti. Nuo laiko kada kencziu už 
jus, geidžiu idant Simus mano 

Į jus neapleistu, turiu be palio
vos melstis. O jus nieko sau isz 

Tūlas žmogelis isz Pittsbur- *° nedarote.
i Po tam primine Dievo tiesas,

. . . fdieninio daiibo ir Nedeliu. Die-Į Kokis tai darbininkas veže 
Nedelioje akmenis de] statymo 
karczemos. Pasitikias ji kokis 
tai dievobaimingas žmogelis 
tare in ji:

— Žmogau, bijok tu Dievo,

vas baudžia visus iprasikalti- 
mus, o ypatingai už laužimą 
treczio prisakymo.

i Tėvas iszklause tojo iszineti-j 
nejimo dukters su piktumu ir 
subaudė, jog dryso jam tai’kal- 

jbeti. Po tam puolė ant keliu 
prie loveles seriganczio kūdikio 
gylei užsimanstas.

i Staiga i kas tokis ipabaladojo 
in duris, buvo tai tarnas su žine 
buk ekanomas nori da'žinoti 
apie paskirtus darbus Nedėlio
ja. Tėvas paszoko |ant kojų 
sza ūkdamas:

— Pasakyk jam, jog nuo 
szios dienos Nedelioje pas ma
ne niekas nedirbs.

Nudžiugo duktė iszgirdus
’ tuosius žodžius ir negalėjo ti

kėti idant tėvas juos isztare, 
’ taip buvo linksma.
’i O stebuklinga geradejyste 

bia Iszganytojaus. ‘Dievo! Tame pradėjo kūdikis
, o savo moteres iszsižade- Ant nelaimes neklause per-1 pasveikt ir ant rytojaus visas 

uoszve kožnam serlgejimu Szv. Panos ir todėl pavojus praėjo. Tėvas dalaike 
kaip szitam Dievas taip baudžia Francija ir įduota žodi, ir nuo tosios dienos 

szvente szventadienius ir Nede- 
lias ir gilinki turėjo visame.

Ant svieto randasi 
miestas, kurio gyventojai nesi
rūpina apie kasztus palaidoji
mo, arba būna baimėje kad po

Geras Pamokinimas i

Amerikoniszkos moterėles ir 
merginos padaugino surukyma’mireziai neturės už ka ji palai- 
papirosu Suv. Valstijose pra-1 dot. Tas miestas yra Apt, Pie- 
eita meta nuo 820 ant 856 ant1 tineje Francijoj, 'kuris palaido- 
kožnos galvos — tai yra, an J 
kožnos galvos pripuola tiek pa-! jisai butu turtingas ar vargszas 
pirosu.

Pagal valdžios raparta tai ves. Gyventojai moka kas me- 
praeita meta Suv. Vais., sum- tas po maža suma pinigu ant to 
kyta 102,765,222,728 papiro- tikslo, kaip mes mokame 
sus, kas reiszke kad czionais sus, isz to pasidaro laidotuvių 
surulkyta daugiau papirosu ne fondas isz kurio užsimoka lai- 
kaip kituose siklypuose ant dotuves. 
svieto. Vokietijoj surūkyta 32 
milijonai o Japonijoj 28 milijo
nai.

ja savo kasztu visus žmones, ar1

visiems lygiai parengė laidotu-

Kuom yra motina ?
t Akyvas yra teisybe kad mo- 
teres-motinos ir iszaukletojos 
.visuomenes užima maža dalele11 
sviętines garbes ir lakai retai' j0-_  Taigi,
buna primenamos istorijoj did-. žentui dakanka, o

ta-k

go pamėtė savo paczia ir pabe-į
go in platu svietą su savo uosz-' paliepdama septinta diena san- 
via. Po szimts knipeliu! Ture-' vaiteje atsilsėti. Neiszpildimas 
jo toji jo pati būti geras diegas treczio prisakymo, yra rusty- 
kad tasai žmogelis uoszve pa
ėmė

vyriu. Svietas vien tik mato 
laimingus garsingus didvyriu 
suims; motina yra laiptu kope- 
cziu ant kuriu josios sūnūs žen
gė in garbe.

’“Visiką, kuom esmių ir kuom 
turiu vilti būti ateityje,” kal
bėdavo prezidentas Lincolnas, 
kada pasiliko prezidentu Su
vienytųjų V alstiju: ‘1 Esmių 
dėkingas tiktai savo aniuolisz- 
kai motinai. ’ ’

“Esmių veiksmu savo moti
nos,” kalbėdavo Tamoszius 
Edisonas:
taip tikra mano pasisekimu, 
jaucziu, jog turiu del ko gyven
ti. Ji man inkvepe mano pasi
sekimą. ’ ’

“Del žmogaus, kuris turėjo 
gera motina,”
Povylas Richter: “Visos mo-

tai uoszve patiko. daug nelaimiu ant josios jau 
nusiuntė.

“O nelaiminga Francija!” 
tankiai paantrydavo Popie
žius IX, kada dagirdo ka kal
bėjo Szv. Pana ant kalno Sa- 
lette.

| Tūlas kaimuotis sugry'žo isz 
kariuomenes in savo gimtini 
kaima. Motina užklausė: ar eis .. . .,
Nedelioje in bažnvezia, o jisai- dn'bi Nedelioje ar ne.u jai idant Įaiko ])radejimas ligones buvo 
... . ' j tave Dievas nubaustu. Ar nebi-silieje: i . .. 1 jai peklos/— Ne motin, macziau koma d 1

I puse svieto ir už daug iszmo-' 
kati kone puse svieto ir 
daug- iszmokau, 
kaip sena boba.

— Ar tu manai, jog apsieiti j 
be Dievo ?

— Ne, tiktai persitikrinau, 
jog visados bus taip kas turi i 
būti ir neužsimoka nieko pra-1 
szyt ir lysti Dievui in akis.

Nuliūdus motina tokiu atsa-i 
kymu savo sunaus, nuėjo m 
ba'žnyczia, nepagamindama jo
kiu pietų.

Atėjo valanda pietų. Motina' 
pietų nepadare. Sūnelis tuomį

,usi į Gailestis Ir Užmokestis
Motin, del ko neduodi, viunauie Ikaime laciUBi ziiLU-

pietu? I gelis, kuris turėjo papratiina,

blogesnis. Ant galo suėmus vi
sas savo pajiegas pasikėlė nuo 

Ha, ha! juk pekloje ii Įovos ir isztraukus rankas in tę
va paszauke su aszaromis:

— Teveli, neužilgio aplei- 
I siu jus; Szvencziausia Panele 
mane szau'ke pas save. Pakol 
eisiu in dangų, prižadėk man, 
jog Nedeliomis nedirbsi, o ga- 

• užganė-

taip nesiranda vietos, nno se- 
. , , i ' nei pripildyta grieszninkaisidant melstis 11 ■ ° .j del manes nėra ten vietos.

Vos isztare tuosius žodžius,1 
krito nuo vežimo ir nusilaužė 
sau sprandu. Kėlės dienas n-...  ----- - -- ■
priesz tai, kada jam kunigas Įesįu mjrfį lengvai ir 

i primine, del ko ne eina in baž- ’ pppn.
nyczia atsake:

— Paregėsi tu mane kuni- 
• I geli bažnyczioje kaip mane i u 

lenais atnesz.

dinta.
Tėvas tuom labai susijudino, 

l1' j prisiege dukterei, jog iszpildys 
josios praszyma ir dalaike sa
vo prisiega. Nuo tos dienos 

Ir isz tiki uju likos atnesztas Syeįkata sugryžo mergaitei o 
in bažnyežiai, nes Dievas u'ž jo ju kejes sanvaites visiszkai pa- 
liežuvi baisiai nu'baude. ! sveiko

—BUS DAUGIAU— /'

V rename kaime radosi žmo- Pirkite Apgynimo Czedinimo
- - > Bondus ir Markes.

Teisybe turėjo vienas Meto
distu kunigužis kada iszsitare: 
“Szitas musu laisvas sklypas 
eina staeziai iri pragara tūk
stanti myliu ant valandos.” 
Ana diena tėvai isz aplinkines; 
Pittsibuilgho melde palicijos 
idant toji surinktu ju dukreles 
isz pekliszku urvu ir rodhau- 
ziu. Palicija in trumpa laika 
surinko suvirszum penkesde- 

------------ szimts paklydusiu aveliu ku-
“Buvo ji darhszi, rios pribuvo isz mažu miesteliu, lankydamas tankiai ant Mis-

I žiu. Kaimynas karta jo už'klau- 
Tankiai pasitaiko skaityt se:

kad surasta žuviu viduriuose. _ pamanstyk sau, jog tu- 
dalys žmogiszko kūno bet ži- nu kiszeniuje 7 dolerius o suti
ntos isz Cape Verde, portugali- j<es anf pe]į0 

kalbėjo Jonas jos skelbe buk vietiniai žuvi ‘ - - - •
įlinkai isztrauke ana diena su kytum? 

teres, ant josios atminties, yra lenciūgais isz mariu didele žu-! 
szventos.”

Pirkimas Nedeliomis
Kokis tai iszmintingas žmo

gelis kartą iszsitare, jog darbas 
Nedelioje da nieką nepadare 
turtingu. Isz kitos szalies, už
laikymas Nedeliu yra szuliniui Puikus Prilyginimas

Tūlas žmogelis juokėsi isz! paka jaus, turto ir dorybe.
savo kaimyno, jog ne nori Ne
deliomis dirbti ant lauko, o 
szvenczia szventadienius, atsi-

vargsza, duotau
jam 6 dolerius. Ka ant to ipasa-

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

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

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

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa- 
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 

— Nes asz turiu iszkeliaut bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 
isz miesto ryto.

Tūlas aficierius prilbuvias in 
Varszava, daugeli metu adgal, 
norėjo pirkti sau žiedą. Buvo 
tai Nedelia. Inejas in kroma, 
nusistėbejo iszgirdes, buk kup- 

j ežius Nedeliomis niekad nieko 
nepardavinėja.

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
iaz 

isz-

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

sakyti tamistai, bet duoto žod
žio nepermainysiu.

— Bet noriu įpirkti deiman- 
privalo 'būti tau labai dėkingu, tu už keliolika tukstaneziu rub- 

užmusze žuvi o kada ja j — q jeigu jisai vietoje man’ Ii u. 
rado^ padekavot, mestusi ant manes

Lakai man nemalonu at-■ Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

Jog esi labai geradejin- 
jvi vadinama “sarda.” Kaime-1 gas> 0 tasai kuri apdovanojai,

“Pabucziavimas mano moti-l^0 gyventojai su peiliais ir kir
uos padare mane garsingu ar-'viais 
tistu,” sztai žodžiai garsingo perpjovė tai viduriuose 
malioriaus Benjamino West, j aįpsireng‘usia baltai jauna mo- įy norėtu atimti paskutini do- pagunda.

Daugelis garsingu vyru szia- 1
dieri garbina savo motinas ir s^os aplinkines dingtų kokia 
yra joms dėkingi už gera isz- 
auklejima ir auginimu, nes per 
jaises tik pastojo vyrais. To
dėl, guodolkime savo motinas ir 
niekados neužmirszkime kiel 
jokios panesze vargo ir pasi- 
szventimo del užauginimo mu
su.

tere. Negirdėt buvo idant isz to-' leri?
Pasakytum,

, rnotere ir manoma kad žuvis 
nurijo ja tolimose szalyse.

‘Didžiausiu tikėjimu pas Žy
dus yra giszeftas. Del giszefto 
Žydeliai net pereina, ant Kata I 
likiszko tikėjimo, o ypatingai 
czionais Amerike stengėsi tu
rėti pirmybe viso'kiuosia pra- 
monystesia o senoviszkas iM- 
mudas pas didesnia dali Žydu 
iszejo isz mados.

Nekurie Žydai insimaisze

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz 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 katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .................................. 20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas; 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 daneuje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ........................ .. 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
15c j Po laikui; Onytės laime; Per aeatsa-

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

No. 161 Keturios istorijos apie An*t 
prapulties kranto; Mistras ir Krepo- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25c

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

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

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

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

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .......................................... 151

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais) ; Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu* 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke .........................    • • t®*

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

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

norejo iszpildyt liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 
No. 113 Penkios istorijos apie 

Burike ir Burikas; Kareivis ir vel-

Ir tai mane ne in ves in

Aficieris nusidavė in kita 
jog tai yra' kroma, kur kupczius su did- 

paskutinis niekadejus, kuri rei-' žiausiu noru 
ketu pakart. aficieraus reikalavima. Bet afi-

Sztai tu esi tuom nieką- į cieiius greita sau ipamanste,yais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
dejų. Dievas davė tau szeszes1 jog kupczius kuris szventadie- ‘ pasaka); Užliekos isz senovės pada- 

i sverenti tiktai 400 svarus, ap-1 dienas prie darbo, o septinta'niais kupeziavoja ir neužlaikožemga!?8^ pLs& ^Sc 
skunde bosu kompanija ant tik sau pasiliko ir liepe mums1 prisakymus Dievo, nepildys' No. 116 Istorija epie Sierata, 

už ąplaikytus -ja szvenst. O tu vietoje 'būti de- ' septinto prisakymo, kuris už-' Puikus apraszymas. 119 pus... .15c 
' . Iii*. I No. 119 Keturios istorijos apie

-o- ——■-1 UŽ taja dovana, dlaudžia aipvoginet savo arty- Qaržia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Tvirtina ji jog priesz sužeidimą vagi jam da ir taji septinta. Ar! ma. Nutarė palaukt lyg ryto-' Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 

ijausirsugryžtipas pirmutini'62 puslapiu .15c
kupeziu kuri laike už teisinges-1 
ni žmogų.

New Yorke viena moterele

20,000 doleriu i "
žaidulius, kada lipo isz'bosoJ kingu Dievui už laja dovana

svare 600 svarus, per ka pra- 
gaiszino 200 svaru, o jeigu skai
tysime po 100 doleriu už švara, 

• tai turėsime 2,000 doleriu. Aisz- 
kus dalykas kad tosios moteriu
kes mesute yra brangesne už 
a viena.

tai ne tas pats ?
Kaimynas suprato pamoki

nimą ir pasitaisė.

0“ ^Meužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, fitjilygint su prenumerata už 
laikraszti “Sriule” kurie apie tai už- 

.. . . v j tnirszo ir prasze idant nesulaikyti
tarp Amerikonu, neprisipazys- laikra„cxio. paskubinkite i i i 
ta kad yra Žydais ir noringai Į 
lankosi in bažnyczias (kitu isz- 
pažiimu idant tuom pritraukt 
daugiau (biznio. Žydai taipgi 
stovi apgynime Kataliku, mi- 
nyszku ir kunigu ; Žydiszki ad
vokatai tankiausia buna apgy
nime teismuosia Katalikiszku 
vyskupu ir kunigu.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bonduf 

ir Markes.

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

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

No, 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ..........................................15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu .....................15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ..........................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas: Priversta links- 

įmybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
' _ 3* _ *1_A 11-+- • T zi vi ii Ir o cj

dirbo net Nedeliomis. Turėjo myne tėvui, jog prisakymai įjūris buvo protingesnis už savo poną 
jisai tris vaikus. Dievas jam ai-j Dievo uždraudžia darba Nede- 
eme jauniausi palikdamas ji liomis. Tėvas su piktumu 
dideliam rūpestyje. Sztai ir an-'szauke: 
tras pavojingai apsirgo, tėvai 
ir vyriausioji duktė sergėjo tiktai del vaiku, o tu jau 
serganti diena ir naktį, neap- vyru, 
leisdami jo ne ant valandelis,' — Tai-gi prisakymai liepe 
Visa szeimyna buvo pagrindus guodoti tęva ir motina savo.'

Geras Pastanavijimas
Tūlas turtingas ponas, isz- 

aukletas katalikiszkam tikėji
me, apsileido iszpildime tikeji-
miszku privalumu. Dvare nie-'munijos, norėjo ji priversti prie

Atsakymas Vaiko
Kokis tai kalvis, kurio 13 me

tinis vaikas taja Nedelia pirma 
karta priėjo prie Szventos Ko-

kas netemmo ant szvencziu nyiarno Aedelioje. Sūnelis pn-’užeiktog karaliaus dukters; Jonukas 
■vi/'kl- XI z-» JI /-»1 i vv-i * -v»r\ tza wiTTYi/i LnYTiii m-ii lx n It'Ytw'i • 11 Iriivic llŽ SSVO DOna

į 61 puslapiu ................................. 15c
j No. 127 Trvs istorijos anie Duk- 
to pustvniu: Peleniute: Du brnlei 
Varputis ir Skunutis. 60 pus. ..15r

Prisakymai Dievo

pa-

yra 
esi SKAITYKIT

PLATINKIT!

Adresas: '

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.



SAULE*’ MAHANOY CITY, PA.

GUDRI MOTERISZKE
(Tasa)

Kada inejo Raidas in grin- 
czia, pradėjo uost su nosia.

— Vai ka tu ežia, paežiui, 
verdi, kad taip grinezioja pa
kvipo? ar tik ne deszrelia?

— Tegul kvepia, gardžiau 
valgisis.

— Ar tu nori kriksztinas 
kelt, ka? Juk Antanas didelis.

—■ Kvailas esi ir gana. Ei
tum velyt pas Andrius, idant 
jie abadu ateitu ir atsivestu

Rauliene tuojaus dasiprote- 
jo, jog ežia kas yra negero ir 
tuojaus paklausė.

— Ponas profesoriau! Ka 
sakote ant tos laiszkds? Pirma 
būdavo girdavot, nes dabar 
perskaitė nieką nepasakote, 
tiktai su galva palingavote.

Muszkaitis nevos negirdejo, 
nes Ona prisispyrus klausė.

— Kad jau taip norite žinot 
tai ir pasakysiu. Szitai turiu 
pripažint, kad tie laiszkai man

r O 
tai del to, jog isz pradžių skun
dėsi ant kareiviszkos tarnyste, 
jog poteri kalbėt, ne in bažny- 
czia eit negali ir jog labai isz- 
siilgo. Piriniaus prasze, kad 
jam nusiunst szkaplierius ir ra- 
žaneziu ir tai kas kelios nedė
lios.

— Na taip, tai teisybe.
— Jau dabar taip kaip ne

norėdamas raszo, o apie pote
rėli ir bažny'czia, suvis nemina- 
voja ir nuo visko atszalias.

— Tai teisybe, teisybe. Na 
ka jus ponas profesoriau apie 
tai manate.

— O taip asz maustau, jog 
turėjo su niekam netikusiais 
draugais susibrolinot ir gal 

riuomenia ir gal busi tarp pik- prie viso pikto priprato, ir ka
tu žmonių. Deltogi tegul tas žie- Į žiu, ar nepersiims Maskoliszka 
das del tavęs primena, jog kada dvasia.
sugryžszi isz kariaunos, busi 
tokiu, kokiu iszejai, tada gausi 
Franciszka už paezia.

Paskui tare in Franciszka už
de jas žiedą:

— Tu, Franciszka, esi gera 
mergaite, neeini tarp svetimu 
žmonių, per tai ne yra ka stebė
tis, idant turėtai duota žodi 
permainyt. Tiktai žiūrėk in ta 
žiedeli ir atsimink, kad prisiža
dėjai Antanui, per ka ant kitu 
neprivalai žiūrėt.

Visi apsiverke, o Raulas visa 
rankove in nosia iszvo'liojo.

Ona pristatė ant stalo viso
kiu valgiu, jofg ir ponams pa
tiktu. Nereikejo ragint, ba kož- 
nas valgė, net žandai braszkejo. 
O ant galo 'buvo ir kuom užsi- 
vilgint, per ka buvo linksmos 
sugertuves.

5fC * '

Antanas pateko in kariuome
ne. Iszleisdama motina insake, 
kad kas keturios nedėlios laisz
ka raszytu. Taip ir buvo.

Antanas raszo ir kožnoj laisz
ka sveikino Franciszka, taipos- 
gi jos tėvus, o po draugiai ir 
Muszkaiti. Ant kožnos laiszikos 
gavo antrasza, ba kožna karta 
Muszkaitis adresovojo, kad ge
idaus daeitu. Kožna įkarta pro
fesorius taipgi ir skaitydavo 
laiszkas ir vis gyre, jog gerai 
raszytos.

Po kokiam tai laikui, kada 
skaitė laiszka, nieką nesake, 
tiktai su galva palingavo.

Franciszkelia, ba sziadien pa- kas ,kartas la'biaus nepatinka
darysime sugertuves.

tavo per protas ? — paszauke 
linksmai Raidas ir net seile nu- 
ryjo pamatias raumeninia ant 
skaurados deszra. Tuojaus pa- 
sikubino pas Andrius.

Ant tu sugertuviu 'buvo pa- 
praszytas ir profesorius Musz
kaitis. Andriejiene taipgi at 
sinesze su savim žiedą del An
tano, o Rauliene turėjo naujai 
nupirkta kita žiedą del Fran
ciszkes. O 'žibėjo, kad net akys 
Franciszkes džiaugėsi, kada 
pamate.

Muszkaitis sumainė žiedus ir 
taip prakalbėjo:

— Tu, Antanai, eini in ka-

ISTORIJEapie Ila 1SZ 
-----------------  iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už 
laikyti sveikata ir apsaugot 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 101 
metu, Pamokinimai, Apie bobs 
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^. 
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Ant gyliuko gydytojas pasi- tas, nevos kytras sūnelis pasa- 
Lskufoino ir tuojaus jam paleng- kojo ir tik galva tėvas lin'guo- 
vino, bet pasakė kad ilgai da damas maustojo.
gules. j — (J, vyruti, Salemonas isz

Ilgai gulėjo, o kada pradėjo to mano Antanėlio, Salemonas! 
pasikelinet, tai taip iszrode, jog Tuom laik motinos kitokios 
niekas nebūtu galėjas pažint, buvo mintis. Szirdi jai sopėjo, 
Prie darbo netiko, o ežia sėjos jog suims kada inejo in grin- 
la ikas.

Antanas parasze laiszka, jog
ne p o i 1 ga m p a r k e 1 i a u s.

Ona tuojaus nubėgo pas pro- gimta kalba.
fesoriu, kad padekavot už jo bėjo. Stebėjosi ir isz to, jog An- 
gera ir kad perskaitytu laiszka. tanas apie Franciszka nieką ne-

Kada perskaitė laiszka, imsi- klausė.
! džiaugė, jog Antanas sugryž
nes apie laiszka nieką nesake. • tojo savyje —

— Na, o kaip laiszkas, po-j

i ežia, nepagarbino Dievo ir kad 
ne pdbucziavo motinai ir tėvui 

j rankos, ir kad užmirszo savo 
Nes nieką nekal-

nas ?

Na palauk!— pamans-
- ji tau prisimins.

Antanas isz laik atsigulė, ba 
buvo kelionių nuvargias, o ant 
rytojaus, norint da buvo anks-— Taip kaip laiszkas!

— Na, ar kiek geriau para- ti motina iszgujo in darba. Rau- 
szyta, kaip pirmutines? Jas užtaravo už sunu, jog atpra-

— Na taip — nevos geresne tias nuo darbo, tai sunku, nes

— O tegul ji Dievas sergsti 
nuo tos nelaimes ! — paszauke 
Rauliene. — Tada ir Francisz
ka jo nenorėtu, jeigu tokiu su- 
gryžsztu, o ypacz tokiu, kaip 
Bruožiu Jokūbas, kuris persie- 
mias degutu ir apie Dieva už- 
mirszias; nieką daugiaus nesu
pranta, kaip tik: “czto choc- 
zesz,” “tv swolacz” ir t.t., o 
nuo darbo bėga, kaip szuo nuo 
mušiu. Jeigu tokiu sugryžtu ir 
mano Antanėlis, tai duoezia 
jam pipiru ir isz’girstu ta, ka 
kariuomenėje negirdejo'.

Ir Muszkaitis gailavo vaiki
no, nes ka galėjo daryt? Tuom 
laik reikia atsiduot ant Dievo 
valios.

Ona nuo to laiko labai rūpi
nosi. Niekam nieką nekalbėjo 
— savyja užlaikė.

Rautui be Antano buvo var
gas, o ve ir nedrūtas, o ežia dar
bo pilna.

Viena diena rengėsi Raulas 
su bernu in giria, o jo pati tarė:

— Ar- girdi, Raidai, tu ne 
važiuok, pasipraszyk koki žmo
gų, tai jis su bernu nuvažiuos, 
ba t u neva losi.

— Tai ve, da žmogaus jesz- 
kosiu! Ne tokias kaladas vežio
jau, o nieką nesistojo.

— O asz tau sakau, kad im
tai žmogų.

Bet Raidas užsimaukė kepu
rių ant ausu ir eidamas per du
ris pamuštojo:

— Ne visada tavęs klausy
siu — norint karta ant savo pa
statysiu.

Raulas iszvažiavo ir ant savo 
negiliuko patruko. Vos parva
žiavo namo, gule in lova. Subė
go kūmos ir kaiminkos ir pra
dėjo visokias patarimus davi- 
net: viena arielkos su senais la- 
szinais, kita puodynia ant pilvo 
pastate, treczia trukžolias viro,' 
nes Ona kaipo iszmintingiausia 
žmona, nieką neklausdama, lie
pė pakinkyt arklius ir nusiun
tė, kad parvežtu gydytoja. Ir 
gerai padare, ba Raulas vos 
kvėpavo ir ka tik galėjo kvapu 
atgaut.

ir negeresne.
— O ar džiaugiasi, jog na

mo gryžta ?
— Nelabai. Raszo, jog butu 

likus gifreiteriu. :
— O kas tai gifreiteris ?
— Truputi vyresnis nuo 

prasto kareivio.
— Ir del ko jis tuom džiau

gėsi ?
— Tai, žinoma.
Ponas Muszkaitis nenorėjo 

daug ka kalbėt, bet Ona supra
to, ba tai buvo akyva motere.

Kada gryžo namon, užėjo 
pas Franciszka, kuri net apkai
to, kada dažinojo apie ta nau
jiena, jog Antanas isz karino-- 
meno pareina.

— Ar girdi, Franciszka, ar 
tu eitum už Maskoliaus?

— O kas ežia vela per nau
jiena?

— Na asz tiktai taip klau
siu: ar tu eitum už tokio, kuris 
pavirsta in Maskolių?

— Kam ta pasaka? Asz ant 
tokio ne nežiureczia.

— Na tai sėsk, asz tau ka 
pasakysiu.

Ir ilgai su savim sznabždejo- 
si, o Franciszka ant galo su gal
va palingavo ir buvo linksma.

In dvi dienas, atsirado ir An
tanas. Turėjo ant galvos karei
vio kepuria, sena mandiera, o 
kelnes baisiai sulopintos. Ant 
pecziu turėjo punduleli ir4kada 
ėjo per kaima, tai net visi kai
mo szunias pradėjo staugt ir 
būdose kavotis.

— “Zdrastvujtia babusz- 
ka!” — paszauke inejas in 
grinezia Antanas.

Motina net pabalo ir valan
dėlė stovėjo, nes motiszka szir- 
dis nedalaike — persigalėjo ir 
sunu prie saves prispaudė. Nes 
paskui atsitraukė nuo jo, ap
žiurėjo nuo galvos lyg kojų, bet, 
nieką nekalbėjo.

Tuom laik Raulas augo kaip 
ant mielių. Negalėjo apsi
džiaugt su šuneliu ir prasze, 
kad papasakotu apie svetinius 
žmonis ir didelius miestus.

Antanas gerai pasidrutinias, 
susiriesdamas melavo maiszy- 
damas kalba su maskoliszka.

Raulas ne kiek nesuprato, ka

motina tarė:
— Tai papras, ne ponas, 

prie darbo sutvertas.
Kada sėdo prie pietų, raukė

si kaip pamate žirnius ir kopūs
tus, ha nudavė, kad nepratas 
prie tokio valgio, ka motina už
sikarę :

— Ar asz tau visztukus 
kepsiu? Ka? Žiūrėkis tu jo! O 
ta pasmirdusią pipkia mesk, ba 
asz tau dantis iszmusziu. Už- 
kiszk burna su duona, o grin
ezios nesmardyk!

Antanas nevos užpyko, nes 
žinojo, jog su motina nieką ne
veiks.

Nepoilgam atėjo Franciszka. 
Pamatas ta Antanas paszoiko, 
iszsitiese kaip Striūna ir pa
szauke :

— “Kak pražyvajesz lu- 
beznaja maja!”

— Asz nesuprantu masko- 
liszikai — atsake mergina.

— Na tai turi iszmokt.
— Asz to nereikalauju! ma

no prigimta kalba del manes 
mielesne.

Tai pasakius, žiurėjo ant jo 
ranku, o nepamaezius ant pirsz
to žiedo, greitai nusiėmė savo 
ir in tosziukia insidejo.

Antanas stovėjo kaip muilą 
nuryjąs, nes nuo Franciszkes 
akiu nenuleido.

— “Prekrasnaja, prakras- 
naja, — murmėjo in save.

Franciszka nudavė, jog iji ji 
nežiūri. Pasisznabždejo kasžin 
ka su kriksztumotina ir laukan 
iszbege.

Antanui nežine kas pasidarė 
rodos, kad kas spraktuka per 
uosi davė.

— O kas tai Franciszkiai 
pasidarė ?

— Oka? kaip tu darai, taip 
ir ji daro.

— O ka asz darau?
—- Kur padėjai Franciszkes 

žiedeli?
— “Ach ty svolacz!” —tu

riu paslepiąs.
— Del ko ne neszioji ant

g TARADAIKA g

Vienam pleise susipesze vyras 
su boba, 

Nuplesze nuo galvos kuodą,
Bobelei niekas daugiau 

nepasiliko,
Kada plika liko,

Su peiliu antaki vyrui 
perpjovė,

Ka tik aki neiszmove, 
Vyras varanta iszpirko, 
Boba pas vaita nuvilko, 
Bet ir vyras apkaltino, 

Abudu in koza pasodino, 
Bausme abudu užmokėjo, 

Keliolika doleriuku padėjo.
Pagirti! tokio darbelio negali, 

Ba abudu kvaili,
O per* savo kvailumą

Ir tamsuma,
Butu sziadien tureja ant 

duonos.
* * *

Teisybe, kad biaurus bobos v 7
liežuvis,

Vargai ar turi toki szunes, 
Duoda savisžkiui pipiru, 
Neaplenke nei kitu vyru.

Už tai burdingieriu neturi, 
Ba ant ju plusta ir nežiūri, 
Nesenei atsibuvo koks ten 

baliukas,
Lakavanos paviete ne kas, 
Užmirszau kokia tai buvo 

diena,

Paliko nelaimėje palioką ir 
lietuvi viena,

Vienam name tas dėjosi, 
Kraujas puikiai liejosi, 

Priežastis buvo girtybe, 
Tai didžiausia kvailybe. 
Juk be to negali apsieiti, 

O paskui turi po suda eiti, 
Su paika nuvaro, 
Ir in koza uždaro, 

Liepei gerai užmokėti, 
Arba atsėdėti.

Vienam brangiai kasztavo, 
O to neiszims kiek in kaili gavo, 

’Nes lietuviai nemažai gėdos 
turėjo, 

Ba daugelis angliku tai 
regėjo.

Nekurie besmegeniai, 
Kvaili avingalviai, 

Skaitymu suvis neužsiima, 
Visi pripratę in gėrimą, 

Ir merginos ten kelios yra, 
Kurios guzule gerai sriaubė, 

O jeigu greitai nepaliaus, 
iNuo mano kūmos gerai gaus.

# * *
Isz Giriu miesto reidio gavau,

- Tuojau su byliam in ten 
nupleszkejau, 

Nereikejo man daug jeszkoti,
Po visa miestą trepsėti, 

Ba isz tolo riksmą girdėjau, 
Kada prie vienos vietos 

priėjau, 
Darbe 'buvo stiklai dideli, 
O keli berniokai kruvini, 

Badai paežius batalija pradėjo, 
Mat einiki traukti norėjo, 

Nuo kito doleriuka pagriebė,
Ant stalo pastūmė, 
O-gi buvo kliksmo,

Ir žveriszko riksmo, 
Kraujas tekejo,

Ir stenėjo, 
Gydytojas turėjo darbo 

invales,
Pakol paezioeziui susiuvo 

skyles.

Į Ona.
J — Juk žinau, jog visada 
j buvo gerai, bus ir dabar gerai 
; pritarė Raulas. — O tu mano 
paeziule, idant visos moteres 
turėtu takias galvas, kaip tu, 
tai galėtu 'būtie isz bobų kara
tai ir vaitai.

O dievulėliau! kas per Vesel
ka buvo Antano su Franciszka, 
tai negalima apraszyt.

Muzikantai reže nuo ausies; 
sveteliu buvo pilna, o ir keturi 
kunigėliai atsilankė, taipos-gi 
ir ponas vaitas su sekretorium.

Raulas in pabaiga truputi 
užsigėrė ir prisispyrias kalbino 
savo paezia yalca szokt:

— Na, Ona, eme valca pasi
suk t!

— Kvailas esi ir gana! — 
tarė Ona, rodymą savo vyrui 
lova.

— Na tai vela! — mostelėjo 
su ranka Raulas, virto in lova1 
ir gardžiai užmigo.

— GALAS —

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

ata-

— Pasakyk motinėlė, jog 
asz neeisiu prie jo, pakol nenu- 
mes tais sulopintas kelnes ir 
nuszutusia mandiera.

Antanas norėjo teisintis, nes 
kada dirstelėjo ant kelnių, su
drėbėjo.

— Po budeliu — tare in sa
ve — baisias iszrodau! Reikes 
paimtie sermėga.

Ant rytojaus jau buvo Anta
nas kitaip aipsiredias, o ir žie
das ant pirszto radosi; nes mas- 
koliszkos kepures nenumete.

Motina nudavė, jog permai
nos jame nemato, nes Francisz
kiai danesze, jog Antanas pra
deda atvirstie prie senovės pa
pratimu.

Vakare vela nuėjo Antanas 
pas Franciszka, kurie jau da
bar rado grinezioja.

Antanas dabar buvo drąses
nis ir suvis kitaip kalbėjo. Pra
dėjo pasakot szi ir ta, o nuola
tos maisze maskoliszkus žod
žius.

— Tik tu nemaiszyk ta mas- 
kolisz'ka kalba — tarė Fran
ciszka — ba asz suvis nesupran
tu.

— Tai, juk tai labai gražai 
iszrodo, kaip kas ka maiszo.

— Kalbi, pats nežinai ka,

f
ba tu nemoki gerai maskolisz-

I .kai, tai neprivalai ir maiszyt.
— Na, kad jau tu taip nori, 

tai asz viską padarysiu, kad ir 
nuo tilto in vandeni szoksiu ir 
maskoliszka žodi niekados ne- 
isztarsiu.

— Na, tada man patiksi!
— O kada bus mudviejų 

vestuvia?
— Kokia vestuvia?
— Julk mudviejų buvo su

gertuves !
— O kur žiedas ?
Antanas atkiszo ranka net in 

panosia Franciszkiai.
— Da lyg veseiliai
— Del ko ?
— B a neturi kepures,

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

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

Tikriausia Burykla
toli. Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru- 

• bina Sulva. Del vyru ir metam.

paausį,

— Kam klausi?
— Nežine, ar vela užsidėsi.
— Kaip tai?
— Ba ir Franciszka turėjo 

kam kitam savo žiedeli 
duot.

— Kitam?
— Tai'p, kitam.
Antanas pasikasė

paskui iszejo prie darbo.
— Vakare nueisiu pas 

Franciszka — tare in save — 
tada perpraszysiu. Tegul ja 
kvaraba!

Vakare nuėjo Antanas pas 
tėvus Franciszkes, nes tos nera
do — pasislėpė.

— E j, Franciszka! ar girdi, 
Franciszka! eikie in grinezia,1 
Antanas atėjo! — szauke moti-' 
na.

FQBVICTORY

BUY
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o ži
nai, jog reikes prisegt rutu vai
niką; ar gal ant szitos, ha-ha!

Saldžiai nusijuokus, pagrie
bė nuo Antano galvos masko- 
liszka ketpuria ir kūrina ntisi 
pecziu inmete. Paskui isžbego 
isz grinezios.

— O kad ja paralei — pa- 
mansto Antanas — julk už toki 
darba galėtu gautis jai in Sibe- 
rija.

Dar ta pati vakara Antanas 
užsidėjo ant galvos lietuviszka 
kepuria, ka pamaezius motina 
labai džiaugėsi.

* *
—- Ar girdi, tėvai! — tarė 

1 motina: — muzikantus turi im- 
tie isz miesto ir tame reikale 
turi keliaut in miestą. Nes Ra
sistui pasakyk, kad turėtu vi
sas ant boso striunas, ba ant 
musu Veselkos grieže tik ant 
dvieju, asz gana gerai pamenu.

— Na, na, motin, jau asz 
pampinsiu — atsake Raidas:— 
musu Antanėlis turės gerus isz 
miesto muzikantus. O ant galo.

— Ant galo viskas ant ma
no galvos ir bus gerai, pabaigė Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

nr visos trys 
KNYGUTES 
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Žinios Vietinesį
Seredoje pirma diena 

menes is

Karo-

apie

Laipkriczio (Nov.), 
Lapkritis paszventas ant at
mintos Dusziu Czyscziuje, taip
gi pripuola Visu Szventuju.

— Ketverge, Užduszines.
■— Petnyczioje, Szv. Huber

to Vyskupo.
—• Sukatoje, Szv. 

liaus Borronojo, Vysk.
t Aplaikeme žinia

mirti seno gyventojaus a. a- 
Juozą Žukausko (Jacusky), 
kuris mirė pareita Ketverga 
ryta, pas savo duktere Eva Sa- 
vits'kiene, Detroite, Mieli. Lai
dotuves atsibuvo Sukatoje, su 
bažnytinėmis apeigomis Det
roite, o kūnas likos parvežtas 
in Mahanoy City, Nedelioje pas 
J. Juozupaviczius, 612 W. Cen
tre Uly., o Panedeli ryta palai
dotas ant Szv. Juozapo parapi
jos kapuose. L. Trauskauslkas 
laidojo. 1 i

A.A. Juozas Žukauskas, gi
męs Lietuvoje, pribuvo in Ame
rika 50 metu adgal. Gyveno 
Mahanojuje per daugeli metu, 
po tam apsigyveno per asztuo- 
nis metus pas savo duktere 
Eva, pati S. Svitskio, praleis
damas savo paskutines dienas 
Detroite. Velionis paliko: — 
4 dukteris Eva, pati S. Savits- 
kio; R. Busznauskiene, A. La- 
Ikavicziene visi isz Detroit, 
Mich., K. Mokoniene, Cleve
land, O. Du sūnūs Kazys, Palo 
land, O. Du sūnūs Kazy’s, Palo 
Alto, ir Sgt. kareivis Vincas, 
prie tarnystes Anglijoje. 23 
anulku ir 9 pra-anuku.

Amžina Atsilsi!
— Sukatos ryta 5:45 vai., 

likos iszszaukti miesto ugna- 
gesiai. Ugnis kilo kambariuose 
Fred Maurer name, 136-138 E. 
Pine Uly. Bledes mažai padary
ta, tik per durnus ir vandeni.

— Ponstva Ant. Sluzevi- 
cziai nuo 1115 E. Pine Uly., ap- 
laike telegrama isz Kariszko 
Biuro, Washinlgtone, pranesz- 
damas kad ju sūnūs Lieuten- 
antas Jonas, 25 metu amžiaus, 
užmusztas Spalio 9 d., kares 
lauko Hollandijoje. Lieut. Jo
nas instojo in tarnyste Spalio 
20 d., 1941jn., jisai tarnavo prie 
Paratrooperiu pulko. Paliko 
dideliam nuliudime savo tėve
lius, du brolius, S/Sgt. Juozas, 
kuris tarnauja Sheppard Field, 
Teksosie ir Pfc. kareivis Anta
nas, kuris tarnauje ant karisz
ko franto Vokietijoje. Taipgi 3 
seseris, H. Pieva, mieste; Adel
le ir A. Kovickiene namie. Ve
lionis prigulėjo prie Szv. Juo
zapo parapijos.
, — Lieut. Pulkauninkas Dak
taras P. Kapo, su paezia ir szei- 
myna, ana diena iszsikrauste 
isz miesto ir apsigyvens Paci
fic G r o ve, Kalifornijoj. Dakta
ras tarnauja prie Fort Ord Ka- 
riszka ligoribute kaipo perdeti- 
nis Ex-rei Chirurgijos.

SHENANDOAH, PA

Ginies Mahanoy City, 74 Metu Savanoris Įlaika.
pribuvo czionais deszimts metu 
adgal. Prigulėjo prie Szv. Jur
gio parapijos. Paliko savo ipa- 
ezia Blanche (po tėvais Mesz- 
kiute), dvi dukteris Helena ir 
Leona, viena sunu Edvardu.P’ aciJa 

Į Taipgi tris 'brolius, Robertą,
Ravenna, Ohio, Prana ir Juozą, - 
viena seseri S. Juodeszkiene isz 
Mahanoy City. Laidotuves at
sibuvo Panedeli ryta nuo Gra-j 
boriaus Menkeviczio :
15 E. Cherry Uly., su apiegomis 
9 vai., Szv. Jurgio Ibažnyczioje. 
Kūnas palaidotas parapijos 
kapuose.

— Ponia B. Vyrulis, nuo 20 
So. Gilbert Uly., likos sužeista 
per automobilu nelaimėje ant 
Height ir Ringtown kelio. Gy
dosi name.

t Antoinetta Removagiene 
(Morris), nuo 110 E. Centre 
Uly., mirė pareita Petnyczia, 
12:05 popiet, namie. Velione 
gimė Lietuvoje, pribūdama in 
Amerika da jauna mergina. Jos 
vyras a. a. Adomas mirė szeszis 
metus adgal. Prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos. Paliko 
dideliame nuliudime viena duk
tere Ona namie; du sūnūs Vin
cas, tarnauja Francijoje ir Jo
nas, Philadelphia; taipgi 5 
anuku, viena seseri Lietuvoje 
ir broli Antana isz Rhode Is
land, N. Y. Laidotuves atsibus 
Utarninkio ryta, su bažnyti
nėms apiegomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje, ir palaidota para- 

' pijos kapuose. Graboriu's J. Va- 
lukonis laidojo.

t Gerais žinomas saliunin- 
kas Edvardas V. Rutkauskas 
(Rufus), nuo 123 So. Main Uly-, 
mire pareita Ketverga, 5 vai., 
ryta, Locust Mountain ligonbu- 
teje. Velionis sirgo per koki tai

Jurininkas

WASHINGTON, D. C
.'Karo Laivininkystes Adminis-^ 

ragindama atsargonl 
iszejusios prekybos laivyno' 
jurininkus sugrįžti in senąsias 
pareigas, stato pavyzdžiu tūla 
William Alallette, gyvenanti 
Malden, Mass., kuris, būdamas 

!jau 74 metu amžiaus, nelaiko IldlILU j I
saves per senu atsiliepti in tė
vynės pagialbos szaukma ir 
jau yra atlikęs savo prima ja 
kelione, eidamas vyriausiojo 
inžinieriaus pareigas, viename 
Laisves laivu. Praleidęs asz- 
tuoneris metus atsargoje, mi
nėtasis veteranas instojo in 
laiva SSJOHN DAVENPORT, 
kuris jau sugrįžo in Jungtines 

prekesValstybes, pristatęs 
Britu saloms.

Inspejami Žiemos 
Turistai

Karo Materijolu Palai
kykit Tebetesiamas

Ar už tai kad joms ar j u vai
kams rupi Lietuvos politika ar 
už tai kad musu vaikams to, Ant Mesog> Tauku gurio_ 

; Lietuva taip brangi? Visai ne/ Kamloni ženMiai nuo A8 iki 
Musu vaikai sziandien ant ka- h. Ag !k; K- da,bar yra geri 

j i-o lauko, mes sziandien karo ant neapr„bežiuoto ]aiko.
UIEK girdėti tai yra organi- be j imo skirtumus, apie kitokiu bonus perkame, pinigus deda-; Maistas Bleszinese — Mėlyni 

_ I 4- r-% lyrt wa ztlm in r» 4- et n --3 e e
ženkleliai A8 iki Z8 ir A5 iki 
F5 taipgi G5 iki R5 dabar, yra 
geri ant neaprubežiuoto laiko.

Cukrus— Ženkleliai Nrs. 30, 
31 ,32 ir 33, taipgi Nr. 40 yra

GENYS MARGAS
PER J. J. B.

Paskirstymas Maisto

zuojama, ar jau suorgani- partijų nusistatymus! Turėsi- me> taksas mokame už tai kad 
zuota “Lietuviu Kataliku Ve- me turėti ir liuteronu, ir meto- musu szalis AMERIKA kariau- 
teranu Legijonas. 1 
nizacijos tiklsas, rodos, inra-

Tokis orga- distu, ir episkopalu ir davynias ’ Ja- Tai pirmutine ir svarbiausia 
■ ‘ . galybes kitu tikybų legijonus J visu musu auku priežasties. Bu-

szyti visus lietuvius katalikus O paskui ir to dar neužteks. U lietuviais mums dera ir pri- 
kareivius, kurie po szio karo Reikės ir lietuvius paskirstyt valu, bet turime tuo pat sykiu ^.eras 5 svaru cukraus del

Kita organizacija sulyg partijų: reiszkia turėsi- vengti neriboto tautiszkumo, 
Lietuviu Tautininku Ka- nes kaip tik toks perdėtas ir ne- '•11 1 1 • 1 • • 1 '

gris namo.
tai, rodos, “Lietuviu Kataliku 
Kareiviu Motinu Organizaci
ja.” Ir vienos ir kitos organi
zacijos tikslas, kiek teko isz 
laikraszcziu iszsiskaityti, tai 
suorganizuoti, suvesti ir viene
tą ir kareivius ir kareiviu moti
nos.

WASHINGTON, D. C. — 
Pulk. J. Monroe Johnson, Ap
sigynimo Transportacijos In- 
staigos direktorius, inspeja 
žiemos turistus, kad szia žiema 
ir pavasari jie gali pritrukti 
priemonių atgal sugrįžti isz 
Floridos ar kitu pietiniu kuror
tu, ir kalte ‘bus ju paežiu, nes 
Amerikos transportacija tebė
ra labai užimta dvieju karu lai
mėjimo pagelbujimu ir neturi 
galimybes patenkinti visu ci
viliu reikalavimu, o ypatingai 
tu, kurie nieko bendro neturi 
su karo pastangomis.

WASHINGTON, D. C. — 
Karo Gamybos Vadybos pra
neszimu, taupymas svarbiau
siųjų karo medžiagų, kaip po- 
peris, oda ir pan., reikalingu 
karo pabūklams gaminti, bus 
visu atsidėjimu 1 
žiūrint in Lapkriczio 2 d. in- 
vyksianti Konservavimo Sky
riaus uždarymą. Vadybos da
viniais, poperio taupymo va
jus, pagal taip vadinama “po- 
periniu szveneziu” plana, da
bar yra varomas pilnu' greieziu 
ir susilaukia nuoszirdžios gy
ventoju paramos; Gruodžio 31 
d., tikimasi pasiekti užsibrėžto 
tikslo — surinkti viena milijo
ną tonu poperio. Minėtasis 
“poperiniu szveneziu” planas 
reikalauja, kad apylinkes pasi
skirtu dienas, kuriomis nupirk
tos prekes vyniojamos tik bu- 
tiniausiu atveju.

Szeszi Patarimai Norin
tiems Sutaupyti Anglis

tęsiamas, ne-

Valgymas Vietoje
Neturi Pasisekimo 

Smulkiose Fabrikuose

WASHINGTON, D. C. — 
Karo Maisto Administracija 
pareiszke, kad invedus darbi
ninku maitinima fabrikuose, 
pasiekta pastebimu rezultatu 
gamboje, darbininku sveika
tingume ir moreleje. Sziam pla
nui nuoszirdžiai pritarė darbi
ninku ir dirbtuvių vadovybe. 
Szis planas didžiausio pritari
mo susilaukė stambiose imone- 
se, kur sėkmingai veikia val
gyklos: 91 nuoszimtis fabriku 
su virsz 2,500 darbininku ir 80 
nuoszimcziu fabriku su 10,002,- 
499 darbininku. Smulkesniu 
fabriku tik 26 nuoszimcziai yra 
insitaise valgyklas.

WASHINGTON, D. C. — 
Anthracite ir pietų Appalachu 
anglių trukumas paragino Ka
ro laiko Kietojo Kuro Admini
stracija suteikti szeszis patari
mus namu savininkams, norin
tiems gauti kuo daugiau szili- 
mos isz kaip galima mažesnio 
kiekio augliu. Administracija 
pareiszke, kad sanlygos priver
tė sumažinti pristatymą an
thracite anglių iki nedaugiau 
87 ir puses nuoszimczio norma
laus žiemos meto atsargu kie
kio ir Appalachu anglių iki ne
daugiau, kaip 90 nuoszimcziu.

Patarimai yra szie:
1. Gerai apkamszyk namus ir 

kitus pastatus, juos pataisyda
mas, instatydamas dvigubus 
langus ‘bei duris ir uždangsty- 
damas plyszius.

2. Apžiūrėk szildymo intai- 
sus: iszvalyk, pataisyk, netin
kamas dalis pakeisk naujomis, 
intaisyk temperatūrai valdinio 
instrumentą.

3. Kambario temperatūra te
būna žema, kiek reikalinga 
sveikatai ir patogumui.

4. Valyk pecziu tvarkoje.
5. Neatdarinek daru ir langu 

be reikalo.
6. Neszildoma erdve uždaryk.

Pasiskaiczius ar iszgirdus a- 
pie tokias ar panaszias organi
zacijas, rodos ir gera ir smagu 
matyti toki gražu darba.

Organizuotis, szaukti mitin
gus, daryti gražiai skamban- 
czius ir dar gražiau tuszczius 
nutarimus, tai isz 1 
vio būdas. Lietuvis be organi
zacijos, kaip žuvis be vandens, 
staeziai negali gyvuoti. Jeigu 
jam bažnytines draugystes ne
patinka, ar jeigu jis nuo savo 
parapijos atsisako, tai jis žūt
būt, turi kitose kampuose 
jieszkotis, knistis ir sau susi
rasti ar susitverti kita organi
zacija. Nėr žiūrėta kokia ta or
ganizacija nebutu. Jeigu ki
tokios nerada, tai bent susida
ro sau prie baro saliune orga
nizacija. Ne vienas isz kana
pių popiežiukas susidaro sau 
sekeju ir susidarė sau szilta 
vieta ir susikrovė sau turteli už 
tai kad jis pažino ta musu lie
tuviu silpnybe ir ja mokėjo 
kaip isznaudoti ir sykiu sau ki- 
szeniu prisipilti.

me
reiviu Veteranu Legijona” tu 
resime “Lietuviu Sandariecziu 
Veteranu Legijona” turėsime 
“Lietuviu Smetoninku Vete
ranu Legijona,” o negalime pa- 
mirszti ir musu komunistėliu ir 
bolszevikeliu. Ir jie nepasi
liks. Galu gale prieisime prie 
to kad bus tiek legijonu, kiek 
veteranu, tiek organizacijų, 
kiek žmonių, tiek sumanymu 
kiek kuopustu.

ribotas tautiszkumas ir szi ką
rą iszperejo.

Nuomu Kontrole

tikrųjų lietu-I jonas.

Toli gražu, nesakau kad ežia 
butu toks pat tikslas, ar in ji 
bent kiek panaszus. Visai ne. 
Bet kyla kitas klausimas: Ar 
tokios, sziandien tveriamos or
ganizacijos mums reikalingos? 
Ar ju mums reikia? Ar jos de
rinant su musu kraszto dvasia?

Jau mes lietuviai tu organi
zacijų ir per daug turime. Lie- 
tuviszku kliubu, draugijų, “su- 
saidžiu,” draugyseziu, kaip pa
vasaryje grybu. Žmogui tik 
galva sukasi, kur ir prie kuriu 
prisiraszyti kuriu atsisakyti.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Naujiena Obuoliu
Sunkos Gamyboje

O antra vertus, ka mes su to
kiomis organizacijomis ketina
me nuveikti? Gerai, sakysime 
mes ežia, savo miestelyje su
tversime ‘ ‘ Lietuviu Kareiviu 
Motinu draugija.” Gerai, 
sutverėme. Ka dabar mes 
veiksime, ka darysime? Savo 
vaikams padėsime? Kiekvie
na motina ir be organizacijos 
pasirengus galva guldyti, kad 
savo vaikui pagelbėjus. Aukas 
sudesime pinigus rinksime? 
Musu vaikams na tiek pinigai 
rupi, kiek tikietas namo po szio 
karo. Melsimės už savo vai
kus? Jau tokia maldos orga
nizacija buvo du tukstaneziai 
metu atgal mums peruoszta: 
musu Bažnyczia.

O isz kitos puses, jeigu mes 
imsime viską savotiszkai or-

WAiSHINGTON, D. C. — 
Žemes Ūkio Departamento Ty- ------- - ____ _—

Įrinejimu Administracijos dėka,Iganizuotis, savo organizacijas 
greitai bus galima gauti per tvertis, tai ir kiti nei kuomi ne- 
isztisus metus natūralios giros prastesni. Jeigu mus dabar su- 
skonio obuoliu sunkos. Nauja- tversime savo “Lietuviu Vete- 

koncentruota ranu Legioną, ’ ’ tai ir lenkai, ir 
i-Įslavokai, ir airiai, ir italai, ir 

ukrainiecziai ir visi kiti ne tik 
gali, bet staeziai turi panaszius 
legijonus tvertis. O ka kai kal-

sis gaminys yra
obuoliu sunka, in kuria imai- 
szius vandens, gaunama obuo
liu sunka, nieko nesiskirianti 
nuo natūralios giros.

Yra Amerikos Veteranu or
ganizacija, — Amerikos Legi- 

Tegu tik musu vaikai 
sugrįžta sveiki ir gyvi, o orga
nizacijų jiems užteks. Pagaliau 
ne pro szali bent saves pasi
klausti, kodėl musu vaikai 
sziandien kariauja, kodėl krau
ją lieja, kodėl sziandien moti 
nos namie, be jokios organiza
cijos, karezias aszaras lieja?

WASHINGTON, D. C. — 
Kainu Reguliavimo Instaigos 
praneszimu, beveik 400 apy
linkių su virsz 14 milijonu gy
venamųjų namu ir virsz 450,- 
000 vieszbucziu ir il rooming 
houses” , pavesta federalines 
valdžios kainu kontroles glo
bai. Tose apylinkėse gyvena 
virsz 38,000,000 gyventoju. In- 
staiga skaitina namu savinin
kus ir nuomotojus laikytis nu
statytu kainu ribų, kad nebū
tu spaudimo in atsakomingas 
instaigas kainu suvaržymams 
nuimti, kas gali sugražinti nuo
mu infliacija, kuri buvo atsira
dusi tuoj po pereito karo.

— O. W. I.

sunaudojimo dedant vaisius in 
bonkas. Jis baigsis Kovo-Mar. 
1 diena 1945 mete.

Czeverykai—Ženkleliai Nrs. 
1 ir 2 (Eroplininiai ženkleliai) 
knygute Nr. 3, yra geros ant 
pora czeveryku, dabar yra geri 
ant neaprubežiuoto laiko.

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

:: 25^ ::
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes :: 
—o—

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

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

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

hČLP
^ANT£D

B% SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Out of a foxhole on to the dole-
ts this what you want for YOUR boys

sVTO ! And it isn’t what he wants, either. Is this what 
• he’s fighting for?

Yet what else can you or he hope for under the present 
administration that fears peace, a fear instilled by eight 
'ears of failure to make a single job, though it spent bil
ions without hindrance on its crack-pot, phony "pump 
iriming” theories ?

Vhat else can you expect of an administration that created 
lass consciousness, that has set friend against friend—an 
/vil that never before existed in America ?
this is the administration that has had unbridled power— 
ested in one man whose very whims he makes law under 
he thin guise of wartime economic necessity.

Set, after eight years of such arrogant power, ten million: 
»f people remained jobless. It took a war to provide jobs, 
dust we have war to make jobs? Maintain jobs?

4o! A sane government, a government that cooperates 
vith industry, labor and capital, will make this the land of 
ound prosperity . . . the land to which YOUR boy can 
eturn knowing he will partake of that prosperity and 
.ecurity under free government.

if you want that kind of government... if you want yout 
joy to enjoy the just fruits of his gallant sacrifices

VOTE REPUBLICAN
NOVEMBER /

REPUBLICAN STATE COMMITTED

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. ; i

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.


