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Anglikai Prie Duisburga
Isz Amerikos Nauji Musziai Philippinuose

Dekavone Diena Arba 
Thanksgiving Day Bns Amerikonai P a-

6-tas Kares Paskolas 
t Vajus Prasidės

Lapkr. 20 D.
WASHINGTON, D. C. — 

Suv. Valstijos 6-tas Paskola 
Kares Bonu Vajus prasidės 
Panedelyje, Lapkr., Nov. 20 d. 
ir tesis iki Gruodžio - Dec. 16 d. 
Amerikos žmones dar karta 
turi indeti kita savo sutaupy- 
ma in besitęsianti darba jeigu; 
Amerika nori laimėti szi kare. 
Privaloma, kad kiekvienas vy
ras, moteris ir vaikas Suv. Val
stybėse paremtu szia vaju, per 
pirkimą daugiau Suv. Vals., 
Karo Bonu!

Moterys Šukele 
j Revoliucija 
i ___

NORTON, VA. — Kada czio- 
naitines moteres dagirdo buk 
tūlas kromininkas parduoda 
cukriu po švara kožnam kostu- 
meriui, susirinko j u daugybia 
in kroma kožna norėdama gau
ti savo dalelia. Revolucija pa- 
kylo kaip ant bolszeviku seimo. 
Moters stojo ant stalu ir iszver- 
te tavora. Ant galo palicija pri
buvo ir apmalszino revoliucijo- 
nierkas.

Žemlapis parodo Philippinu Salų su Leyte Sala vidury
je. Taipgi parodo kaip Amerikonai stengėsi supliekti Ja
ponus ant Mindana’os ir kitu Salų.

Lapkr.,-Nov. 23 ir 30 d.
WASHINGTON, D. C. — 

Szimet Prezidentas Fr. D. Roo- 
seveltas iszdave paliepima kad 
“Dekavone Diena” arba 
‘ ‘ Thanksgiving Day ’ ’ bus 
szveneziama viena sanvaite 
ankseziau, tai yra Lapkriczio 
(Nov.) 23 d., bet daugelis žmo
nių nepames senoviszko papro- 
czio szventime tosios dienos 
paskutini Ketverga, Lapkri
czio kur pripuola 30 diena.

Užmusze Mergina;
Sudegino

ASHLAND, MAINE. — Bai
si žmogžudyste atsibuvo ežia 
praeita sanvaite. Jaunos mer
ginos kaulai rastas pecziuje. 
Policija pradėjus jeszkoti, kas 
toki, surado, kad tai pana L. I. 
MacDonald. Ji dirbo krautuve-

eme Daug Drut-
vietes Prie Metz

24 Japoniszku Laivu Paskan- 
dy ta; Amerikonai Neužilgio Pa
ims Metz Nuo Vokiecziu; Ang
likai Paskandino Vokiecziu Di~

džiausiąs Kariszkas Laivas 
“TIRPITZ” Prie Norvegijos

Pribuvo In New Yorka’ PARYŽIUS FRANCIJA. — Amerikos

Vaikai Sudegė
Degancziam Name

HASTINGS, COLO. — Ketu- 
ri vaikai, turinti nuo 2 lyg 5 
metu, sudege ant smert degan
cziam name Ant. Radovak, ka
da ekspliodavo lampa. Motinos 
tame laike nesirado namie j e, 
kuri iszejo užrakindama duris. 
Jeigu butu duris neuždarytos, 
vaikai butu iszbegia laukan ir 
apsisaugo j a nuo baisios mir
ties.

Valstijos Palicija Areš
tavo jo 7,255 Ypatas

Pareita Meta

' HARRISBURG, PA. — 
Pennsylvanijos vals., palicija 
praeita meta aresztavojo 7,255 
ypatas už visokius prasižengi
mus. Keturesdeszimts areszta
vojo už žudinstas. Ir da neku- 
rie žmonis rūgo j e ant j u, buk 
jie yra nereikalingi. Jeigu ne 
vaistiniai palicijantai tai Penn- 
sylvanijoj prasiplatintu viso
kios piktadarystes, nes ka ne
gali vietinei palicijantai suras
ti, tai vaistiniai nemiegos, pa
kol kaltininko nesujeszkos.

Pypke Priežaste 
Mirties

THOMSONVILLE, GEO. — 
Pypke buvo priežaste mirties 
91 metu senumo Mrs. Ona 
Booth, kuri sudege ant smert. 
Senuke buvo papratus rūkyti 
pypkia atsigulant in lova. Pele
nai nuo pypkės uždege kaldra 
ir liepsna taip greitai prasipla
tino, jog senuke sudege ant 
smert pakol kaimynai dasipra- 
to, jog ugnis randasi namie.

Iszkele Amerikos
Vėliava Ant 

Philippinu

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

T/Sgt. Michael J. Ryan, 
isz Brooklyn, N. Y., turėjo 
garbe, iszkelte pirmutinia 
Amerikoniszka vėliava ant 
Philippinu, kaip Generolo 
MacArthuro kareiviai pri

buvo ant Leyte Sala.

Perkytras Žydelis

SHAMOKIN, PA. — Pane- 
delyje ryte keliavo Readingo 
trukiu du Žydai (ant to paežio 
trūkio keliavo ir raporteris 
“Saules”). Vienas isz tuju Žy
du pirko bilietą in Filadelfija, 
o kitas, kaip pasirodė norėjo 
keliaut už dyka. Ate j as kun- 
duktoris rinkti bilietu, antras 
isz Žydeliu prasze pirmutinio 
idant jam parodytu savo bilie
tą, o kad tasai temino per langa 
antras Žydelis eme ir parasze 
savo pravarde ant kitos puses 
bilieto, po tam atidavė pirmuti
niam.

Trūkis artinosi prie Exsei- 
sior, antrasis Žydelis norėjo isz 
eiti in rūkanti vagona nes kun- 
duktoris ji sulaikė kalbėdamas 
jog da nuo jo nepaeme bilieto.

“Ny koki bilietą? juk asz 
misteriui savo bilietą jau atida
viau.

“Meluoji! suriko kundukto- 
ris.
• “Mister kunduktor, asz ne
meluoju, nes jeigu peržiuręs! 
savo bilietus tai rasi ir mano, 
ant kurio parasziau savo pra
varde.

Kunduktoris peržiurėjo ran
koje bilietus ir isztikruju rado 
viena su Žydo pravarde. Per- 
prasze Žydeli, iszsikalbedamas, 
jog padare klaida.

“Vie ha j st! ar kas mate toki 
nužeminimą, asz paduosiu 
skunda iii kompanija už toki 
nužeminimą. Asz tave pamoky
siu, už paniekinimą citizeno. A 
dummer go j! Hast du gesejen! 
Negalėjau isztyrinet kas to- 
liaus dėjosi, nes turėjau iszses- 
ti Mahanojuj.

je. Tos krautuves pecziuje ji su
deginta.

Policija aresztavo James M. 
Mitchell, 21 m., kuris taipgi 
dirbo toje krautuvėje. Jis prisi
pažinęs nužudyme. Pirmiausia 
jai kirtęs in galva geležine 
sztanga už tai, kad ji jam kirtus 
in veidą. Kada mergina jau bu
vo apsvaiginta, pagriebęs lavo
ną inkiszo in pecziu ir apdejes 
malkomis uždege. Ta padaręs 
apie dvi valandai laiko dar vis 
neva dirbo arti pecziaus.

Naktinis sargas atėjės už
kurtę pecziu visai neužtemino 
kaulus.

Policijos inspektorius suse
kė viską ir pradėjus žiūrinėti 
rastas merginos žiedas ir pini
gai, kuriuos ji turėjo likusius 
nuo algų.

Mitchell aresztuotas prad
žioje gynėsi, bet vėliau prisipa-

armija gavosi arti Drianto ir Jean d’Arco 
Vokiecziu drutvietes ir pacme daug kitu 
drutvietes arba fertus. Musu kareiviai 
dabar eina prie Vokiecziu didžiausia drut- 
viete Metz, ir neužilgio bus paimtas. Kru
vini musziai tęsęsi, daug užmuszta ir paimta 
in nelaisve. Kaip žinios praneszta nuo tu 
fruntu tai Vokiecziai pradėjo apleidinete 
prie Siegfred linijos nuo Hollandijos prie 
Vosges kalnu. Angliszka armija eina gi
lyn in Vokietija ir jau randasi netoli nuo 
Vokiecziu didžiausia fabriku miestą Duis
burga. Prancūzai atidarė nauja užpuolimą 
ant Belfort Gap.

MOSKVA, RUSIJA. — Rusai paėmė
žines. Jis aiszkinosi, kad jis ja 
mylejes, bet ji jo nepaisius, ir 
todėl jis gavės veidan taip su- 
miszes, kad ne nežinojęs ka da
ro.

Sūnūs Nužudė Tęva 
Už Paskola

MILFORD, DEL. — Ralph, 
sūnūs turtingo ūkininko likos 
uždarytas kalėjime už nužudi- 
nima savo tėvo. Sūnelis likos 
suimtas, kada važiavo su dar
žovėms in artima miestą. Sū
naus ūke randasi szale tėvo. 
Badai sūnūs paskolino nuo tė
vo pinigu ir davė už tai abliga, 
o kada per ilga laika neatmoke- 
jo skolos, tėvas nenorėjo atnau- 
jint abligo, sūnūs insigaves 
nakties laike in tėvo narna ir 
nužudė ji.

ATLAS, PA. — Seredoje po
piet eksplozija kylo parako 
dirbtuvėse Atlas Power Co.' 
Trys darbininkai likos užmusz-. 

'ii. I

Lieut. Pulkauninkas Sta
nislaw Skalski, 28 metu, 
Lenku garsingas lakūnas, 
kuris nuszove 18 Vokiszku 
kariszku eroplanu musziuo- 
se. Jisai kariauja nuo 1939 
metu ir dalyvavo musziuose 
Lenkijoj, Afrikoj, Italijoj ir 
Francijoj, ana diena pribuvo 

in New Yorka.

TAI IR TEISYBE
Daktaras: — Ar žinai ka 

ponas asz ne mėgstu slėpti, 
pasakysiu teisybe, pono pa
ti man nepatinka.

Vyras: — Lyginai ir man 
ponas daktare, ne patinka, 
tai abudu turiva vienok bū
da.

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

Bondus ir Markes.

nuo Vokiecziu Jaszbereny miestą, 30 my
liu nuo Budapešto, taipgi Juogoslavijos kom
unikacijos vieta prie Skopljos miesto.

ANT PACIFIKO. — Anglikai pranesza 
kad ju submarinai paskandino 24 Japon
iszku laivu. Prie Leyte Sala Amerikonai 
nukirto Ormoc kelio, ir prie tos vietos li
kos apsiaubta tukstaneziai Japonu.

LONDON, ANGLIJA. — Angliszki ero- 
planai užpuolė ant Vokiecziu aliejaus dirbtuves 
prie Dortmundo miesto, taipgi Berlynas vela 
baisiai bombarduotas.

Italiszki eroplanai bombardavo miestus 
Austrijoj. Praeita Panedeli Anglikai pas
kandino Vokietijos didžiausias kariszkas laivas 
“Tirpitz” prie Tromsoe Tjord inlankio Norveg
ijoje. Szitas laivas kainavo del Vokiecziams 
50 milijonu doleriu. ,
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Kas Girdėt
193 kuriuos iszdalino tarp liku
sios savo szeimvnos.

'Amerike priskaityta nei tuks- 
! tantis atskyriu kalbu Indijo 
' nu. Pietiniam tik Amerike, nuo

WILLKIE, SMITH 
AMERIKOS 

TRACICIJA
Musu svietas susideda is

197,000,000 keturkampiniu my-| vakaru Meksiko, randasi ju sa
liu. Suvirszum ketvirta dalele 
virszunes susideda isz 55 mili
jonu keturkampiniu myliu že
mes, o isz to vos 28 milijonai 
keturkampiniu myliu yra tin
kama ant užlaikymo ir užsegi
mo, o szaip likusia dalis suside
da isz kalnu, pustyniu ir szalta

Musu tauta neteko dvieju • ‘ f Jj pavyzdingu ir garbingu ameri- 
kiecziu, žymiu asmenybių, Al-

Amerikoniszki dienraszcziai freJ F. Smith ir Wendell M ill- 
sunaudoje kasdien po 75,000 kie. Skirtingos tikybos, politi- 
tonu popieros. Ant padirbimo-niu insitikinimu ir praeities, 
popieros, fabrikantai sunaudo- vienas gimė didžiausiame pa- 
je kas metas tris milijonai kor-]sanIio mieste, 'kitas ukeje, abu
du medžio. Mėnesiniai, sanvai-'(hi atstovavo eilini pilietin, 

raszy-1 remdami žmonių valdžia žmo-

virszum 500 kalbu

aplinkiniu. Ant svieto randasi tiniai, knygos, popiera
1,600,000,000 žmonių, kurie tu- mui laiszlku ir ant apvyniosimo nems. Nors abudu buvo nepa-, venti if 
ri iszsimaityt ir gyventi isz to- sureikalauna keturis milijonus.

Todėl kordu. į
ri iszsimaityt ir g"
jo 28 milijoninio lauko.
pripuola tik margu arba akeriu 
žemes ant kožnos ypatos ant ju 
iszmaitinimo.

Suv. Valstijosia randasi su- 
virszum 50 milijonu aviu; 'bet 
vilna isz ju ne užtenka ant su- 
reikalavimu gyventoju.

sėkmingi kandidatai in prezi
dentus, vistiek isz 

_____.. į kad hi Amerikos
Didžiausius geležinkinius tapto szios szalies prezidentu, 

kukninius vagonus turi Kana- Budu tikėjo in lygias progas 
diszkas Valdžia. Ilgis tuju va-1, visiems, nepaisant gimimo, ti- 
gonu turi 
ku'koriai pagamina juosia viso
kius valgius. Tosia kukniosia1 laiku amerikiecziai. 
galima parengti in 15 minutu me New Yor’ko 
valgius del 1,500 kareiviu.

tarpiniu supratimu, pagarba ir 
I naudingumu. Musu tauta nesu- 
| daro viena rasze, tikyba arba 
kultūrinis paveldėjimas. Ne. 

;30 tautu žmones skirtiniais ti
kybos insitikinimais, fdozofi- 

\ jomis ir istorine praeczia. Juos 
suvienijo ju pasitikėjimą in 
musu demokratines ištaigas 
kaip pareikšta musu NepriJ 
klausomybes Deklaracijoje ir 
kaip Konstitucijos gvarantuo-' 
ta jiems patiems ir ju vaikams.] 
Musu valstybes suvienija lais
ve — laisve asmeniu, melstis' 
kaip nori, dirbti kaip nori, gy-j

• auginti savo vaikus 
kaip nori.

to matoma, ( Wendell Wilkie tikėjo in 
vyias, gali magumu teises. “Apart huma

nitariniu priezaszcziu, sveikas 
protas reikalauja apsaugojimu 
silpnesniu, ir mes privalome! 
saugoti teises mažumu. Demo-1

Musu Vaikai Indekie Savo Pinigus In Laisve!!’

Kiniszkas spaudejas turi tu
rėti savo “kastoje” (persky
ros kur guli visokios reides ar
ba litaros) mažiausia 10,000 vi
sokiu ženklu Kiniszkoje litera
tūroje. Kinai ne turi reidu kaip 
mes, nes tik ženklus del kožno 
isztarto žodžio, kaip tai: ženk
las del motinos, tėvo brolis, vai
kas ir t. t. Tokia perskyra del 
Kiniszku žodžiu yra 16 pėdu il
gio, 5 pėdos augszczio. Svar
biausias statytojas tuju ženklu 
stovi prie vieno stalo, o kada 
jam reike kokio žodžio tai szau- 
ke in savo pagialbininkus, ku
rie stovi kožnas prie savo per
skyros ir atnesza reikalaujama 
žodi. Kiniszkoje spaustuvėje 
vieszpatauje tokis krutėjimas 
rodos kad visi darbininkai turi 
sumiszima proto, o riksmas ne- 
iszpasakytas.

80 pėdu. Asztuoiii t kybos arba spalvos.
Smith ir M illkie buvo sziu Apatijoj mažumai visuomet yra

Smith gi- szaltinis nauju indeju, naujo 
aršiame east- mastymo ir akcijos ir visuomet 

Jo motinos pilna energijos. Musu gyveni- 
- -- _ z nio būdas Amerike yra stiprus

Atvažiavo in bet smulkus audinys. Ji sudaro 
namus iiikure labai daug siūleliu. Juos sumez-

Amerika pasielgia maloniai 
su ateiviais kurie neturi Uke- 
siszku Popierių Bet, kare tai 
kare. Malonumas persimainys 
ant rūstumo, jeigu ateiviai lys 
valdžių in akis per visokius 
straikus ir sumiszimus. Del to
kiu randasi abazai kur bus lai
kyti po priežiūra, o po karei 
bus sugražinti isz kur pribuvo.

Tekšnosią guli szeszi milijo
nai margu derlingos dirvos be 
jokios naudos. Yra tai plocziai 
žemes gulinti prie visokiu up iii, 
kurios tanker iszsilieja ir užlie
ja visas aplinkines.

Ne daug ant žemes yra tokiu 
gyvuliu, kuriais biauretusi O v z
žmones ir jiems darytu tiek 
daug nemalonumu kaip rupū
žes. Rupūže yra labai akyvas 
sutvėrimas, bet 'žmones labai 
mažai ja pažinsta. Gal but to 
del jai prisieina nuo žmonių 
kensti neapykanta, persekioji
mą. Mažai kas žino, kad rupū
že yra naudingas gyvūnas. Jos 
nepaprastumas paeina nuo to, 
kad daugelis žino, jog ji yra 
nuodinga. Rupūže isz saves 
leidžia pieno pavidale nuodin
ga skystimą, bet ji leidžia tik 
tada, kada ja kas sužeidžia ar
ba inpykina. Tie nuodai yra 
rupūžes poakiuosia, bet žmogui 
jie nėra kenksmingi, jai nein- 
trikszta in burna ir in akis. 
Tie rupūžes nuodai yra vienati- 

1 niu ginklu atsigynimui nuo už- 
puolancziu ja prieszu, o žiau
riausiu jos prieszu yra žaltys.

Kada žaltys artinasi prie ru
pūžes, ji iszsipuczia taip storai 
kad žaltys ja negalėtu apžioti

Francuziszkas matematikas 
apskaitė, kad ant viso svieto 
randasi 270 milijonu laikrode-į 
iiu. Nekure isz tuju laikrodė
liu padaro per meta 200 milijo
nus 'krutėjimu, o jeigu visus 
tuos krutėjimus sudėtu in vie
na, tai pasidarytu 750,000 my
liu. Idant tuos visus laikrodė
lius užsukti, reiketu tiktai vie-p1’ nur.vti, ir tuo paežiu laiku ji 

drūtumo tryszkia in ji savo nuodus.
Rupu'že, laikas nuo laiko

no arlklio pajiegos 
ele'ktrikini motori.

A. D. Newcomb, padirbo luo- 
tele kuri nenuskensta, norints 
butu iszversta. Taji iszradima 
arba patentą nupirko valdžia ir 
naudojo ant visu laivu. 

- • •

Kožnas žmogus ženge apie 
26 colius, tas ženklina, jog žmo
gus ženge 2,437 žingsnius ant 
mylos arba 12,185 in penikes 
mylės per diena. Žmogus sve- 
rentis 160 svaru, per diena in- 
pla'ka in czeverykus 974 tonus 
ir 1600 svaru savo kūno, kaulu 
ir ergelio. Daug žmonių perka 
3 poras czeveryku per metus.
*...1 • •

Amerikoniszkas Departa
mentas Ukystes apgarsina buk 
kas metas per neapsižiurejima 
kurios tankiai iszsilieja ir užli- 
milijonu kiausziniu.

Norints musztarda yra kar
ti, bet Charles Guiden isz Fila
delfijos turėjo isz josios saldu 
gyvenimą, nes surinko milži- 
niszka turtą per josios iszdirbi- 
pia. Mirdamas paliko $1,724,-

maino savo kaili. Senasis kai
lis, kurio apaezioje yra jau nau 
jas, trūksta ant pecziu ir ji im
simą uja per galva, lyg žmogus 
marsz'kinius, tik su tuom skir
tumu, kad ji savo kaili suryja, 
kuomet tas nusmunka iki 
snukiui.

Rupūžes daržuose yra labai 
naudingos, nes suėda ten esan- 
czius invairios veisles bledin- »

i gus vabalus ir kirmėlės. Jos la
bai mėgsta gyvus vabalus ir 
kirmėlės ir juo toki vabalai, la- 
biaus kruta juo rupūžes labiau 
tokius gando ir sunaudoja savo 
maistui. Jos juos gabiai gaudo 
su pagialba rausvos spalvos lie
žuvio, kur yra iszauges arti žio- 
cziu ir arti galo užlinkęs in vi
dų. Tas liežuis yra apsivilkės 
ypatingais lyg ir klijais, prie 
kuriu sugauti vabalai ar kirmė
lės greitai prilimpa. Todėl 
kiekvienas mažas gyvūnėlis, 
kuris tampa palytėtas rupūžes 
liežuviu, jau neisztruksta.

Pirkie Ų. S. Bonus Sziadien!

g' 
side, biednu tėvu, 
tėvai atvyko in szia szali isz 
Airijos 1841 m. 
NewYorka ir 
virsz grosernes eastsidej. Czia'ge per szimtmeczius laisvėmy- 
A1 Smith motina gimė. Ir Al lintieji žmones. Yra szvarkas 
fred E. Smith, žingsnis po kuris apsaugoja biednus ir tur- 
žingsniu, kilo politiniame pa-i 
šaulyje, visu gerbiamas, jis isz- 
tarnavo keturis terminus kaipo 
New York o valstybes guberna
torius.

Willkie užaugo ukej vid-va- 
karuose. Jo tėvukas atvyko in, susitiprino Amerikęs tradicija 
szia szali su tukstaneziais kitu kad žmones visu rasiu ir tiky- 
Vokiszku imigrantu, bejesžko-ibu gali drauge gyventi gra- 

■ ■ ‘ Jžiai ir suprantaneziai. Juinti-
s ■ kejimas ir ju pavyzdis dabar 

pasilieka dalimi Amerikos pa
veldėjimo. — C. C. F. A. U.

tingus, baltus ir juodus, žydą ir 
krikszczioni, czion-gimusi ir 
svetimszali. ”

Istorija per amžius mines Al 
Smith ir Wendell Willkie kai
po žymius ameri'kieczius. Jie

Tėvai prižadinę j a Elziu- 
kai, jog kaip bus gera, tai jai 
garnis atnesz broleli ar sese
le.

Po kokiam laikui atsiran
da namuose dvinukai.

Elziuke matydama susiru- ! 
pinusi tarė:

— Tėtuli, gal jau asz bu
vau per gera.

GERAS

— Ne eik, ponas in paka- 
ju panaites, ha panaite rėdo
si!

— Kad asz turiu svarbu 
reikalą. Papraszyk panaites, 
idant man pavėlintu tiktai 
galva per duris inkiszti.

ŽINOMAS DAIGTAS

— Del ko Juozai nesipa- 
czioji? — kaip tavo draugai 
yra laimingi isz apsipaezia- 
vimo.

Juozas: — Matai, brolau, 
jog tie j ei mano draugai pa- į 
eme visas mergas su kuriuom ; 
laimingi. į

________________
ANT ULYCZIOS

— Žiūrėk, žiūrėk, vagis 
lenda per langa in tavo narna 
o tu juokėsi?

— Juokiuosiu, ba mano 
pati manstydama jog tai asz 
sugryž tu taip vėlai, tai jam 
kaili iszlups.

darni vieteles kur vyrai gali gy 
venti ir galvoti laisvai. Se'keja 
Carl Sburz, jis atbėgo czion po 
revoliucija priesz Prusus 1848 
m. Jis apsistojo Indiana valsti
joj kur Willkie tėvas ir pats 
Willkie gimė. Jo motina irgi 
isz Vokietijos.

iSzis paveldėjimas, ir ugninis 
noras jeszkoti laisves ir progos 
naujame naujoje szalyje, pa- 
aiszkina 'Smith ir Willkie nusi
statymą kaslink tikybines 
lerencijos ir lygiu progų 
siems.

{Kada Ku Klux Klan tapo 
ti-katalikiszka ir anti-semitisz- 
ka jėga pradžioje 1920’s, abudu 
stojo kovon ji sumindžioti.'Kla
nas ypatingai persekiojo 
Smith’a, kuris buvo rimtas ka
talikas, kada jis buvo kandida
tas in prezidentus. 1941 m., ka
da anti-semitizmas kilo kalbose 
svetimoj politikoj, Smith 
priesz tai kalbėjo — “Jis griau
na pat pagrindą musu tautines 
vienybes” jis sake, “Mes visa-

JUOKAI

Stacziai Pasakė

to-
vi-

an-

— O kad norint turetau 
vilti Onute gaut tave už pa- 
czia tai tuoj aus pultau ant 
keliu priesz tave.

— Nu-gi galejei suprasti, 
jog ne del bereikalo mama 
mudu du vienu paliko namie.

Atviras
— Matai ženteli, nėra da 

menesio, kaip pas jus buvau, 
dabar vėl pribuvau!

— Tai nieko, motinėlė, jau 
nuo gimtos dienos ne turiu 
giliuko.

Karczemoje
da gyvenome ramybėje su vi
sais musu broliais Amerikie- 
cziais, tarpe ju ir Žydai, ir su 
visoms rasinėms ir tikejimisz- 
koms grupėms, ir asz esiu tik 
vienas isz daugybes žmonių ku
rie kovojo visus judėjimus, ku
rie priešingai veikia.” Kiek 
laiko priesz tai Smith sake: 
“Tikiu in sąžines pilna laisve 
visiems vyrams ir in lygybe vi
su bažnycziu, visu sektu ir vi
su tikėjimu kaipo ju teise kaipo • 
malone.” Ir tikiu in bendra 
žmonių brolyste po vienu tevu- 
Dievu.”

Wendell Willkie, irgi taip ti
kėjo. Jo “Vienas Pasaulis” pa
ra szy t as kaipo rekordas jo ke
liones aplink pasauli 1942 m. 
Jis iszreiszke savo naujai ingy- 
ta supratima. Vienoje vietoje 
jis sake: “Civilizacija pasiekta 
ne musu produkcijos sudėjimo 
linijoms, nei musu iszradimais 
nei musu iszsivystijimu, bet ga
bumais žmonių invairui tikybų, 
ir skirtingu rasiu gyventi viens 
su kitu Suv, Valstijose su savį-

Ar ir tu geri arielkele! 
Juk priguli prie draugystes 
blaiviu!

— Na, taip, tiktai da ne 
esmių pilnu sąnariu, — da ne 
suėjo szeszi menesei.

Sziksztuolis
Sziksztuolis apsvarstė nu

pirkti ka norint savo paežiai 
ant varduvių.

— Na ka nori, kad tau nu- 
pirktau ant varduvių?

— Nežinau pati isztikro.
— Na tiek to, duodu tau 

laiko visa meta!

Laime
Antanas: — Kas yra laime, 

tik žmogus gali po apsipa- 
cziavimui suprasti.

Agota: — Gerai tamista 
kalbi!

— Taip, praszau panos A ] 
gotos, nes jau tada buna per 
vėlai!

U, S, TVvaMuy Dv>artiMnit

Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie Su

Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt!!!

SKAITYKITE “SAULE”

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavome: SAULE PUBLISHING CO, Mahanoy City, Pa. ’

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50<

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 3oc

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

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
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- 
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 apisakes 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 £.pie 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 
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
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 127 Trvs istorijos apie Duk
tė pustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuuutis. 60 pus. ..15c
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1 “SAULE” ‘ 
PLATINKIT!

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu
olis 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......................................15*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 147 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 Istori jos 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; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ................ 15e

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 danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ................................. 15c

Mo. 160 Keturiolika istorijų apie 
! Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 

! Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 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 
saktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................. 10o

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.................................15c

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

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

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

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 Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu» 

Irtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
| Preke .............................................

Adresas:

Saule Publishing Co, 
Mahanoy City, Penna.
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Roželes Laimuže
tamsa iszkeliausiine!

— Nieko nenorėsi, nutarė 
visos keturios mergaites, atsi-

siu gera, sunkaus darbo nedirb- kosi atsimindama, kame esanti žada, eme klausytis. Vienas 
valgysi, linksmai baime ja apėmė, szaltas prakai- balsas žydžiuodamas kalbėjo:

sukvatojo.
Paskui atėjo kaži koks žino- si, gardžiai

gus, rankomis sklaidė kaži ka, gyvėsi, lyg kokia panele, na'ka? tas nupylė; puolė prie lango,'Ne vieno graszio pigiau! Man 
susiraukęs rode in veja, bet jos 
in ji žiurėjo tik ir szypsojo, 
žmogus supyko, kažka pamojo 
su ranka ir nuėjo.

— Ir kažin kodėl taip in mu
mis žiuri ? — pastebėjo Juozike 
szypsodama— tartum žmonių, 
nemato.

— Nežinau, asz, asz, labai mėgino atidaryti— ne isz vie-1 paežiam brangiai atsiejo, be- 
norecziau, bet Veronika. Itos, o ir atidarus kas isz to,! veik vaikas, trylikos, keturioli-

— Eikim pas mane, pama- szokti ne kaip: langas kur tai kos met, skaisti, kaip rože, po- 
kas1 nas pamatysi, asz prasto tavo-

ro tdkiai menkute ypatai nero-

J* — Nuo-gi ar ne matote, ei- 
--------------- kit su skardinėms ir man ab 

isz pakeliui kitus besilsint užėjo neszite!— Czia Veronika pa 
leido1 pauksmyj. Buvo senu, jaunu irj ^de pompa darže už geležines 

tvoros.
Roželei nesisapnavo

a-Į nebūtu nuobodu eiti, užtraukė laime, nors viena žingsni in ta-' 
Rožele smalsiai klajo-, 10ju! — paszoka ir drauges ne- 

szali, ir jo akimis linkiu, mergino ir ji1 pasiliko. Tetele, o kad mes tru-,

tysi, czia netoli, jeigu neliksi 
adgal parvesiu, rasit ir ji eiti; 
szita! — parode in Juozike.

Atneši? —- klausė Rožele j gu frukszniu, kuris g 
drauges, eikim; jeigu tiks, per-1 g-Lmdu, kaži koks vyro storas 
kalbėsim mama, tu sava ja, asz ])alsas dainavo, tai stiklai žvan-

- . i sznabždejo Rožele baksteleda- savaja, jos palaukes Veronikos,]
giedoti, bet balso truko, kaži puti tenai pasivaikszcziotu- ma Jpauge, kažka kalba! — 
kas krutinę sloge, o lygu akmuo (mem, žolynu yra gra.... 1 a? a, a ? (į<0> ij,0— užklausė jau

f ^sz 3ums, nereikia! atsi- nikaieziu stovineziu priesz.
Jau ir Vilnius. Paskutiniai gerti ir tuoj adgal, kad butume- 

besileidanczios saules spindu-te, mat ko užsimanė! 'draugai!_
Ne tiek rūpėjo Roželei mal- 'liai nutupe ant bažnytiniu bo-1 Žinojo mergelkos, kad Vero- 

dos, kaip tos didelio miesto'niu križmu ir, paszvitravus 
grožybes pamatyti. Kitos pare- kiek, geso iszlengvo brekszma 
jusios pasakojo apie Vilniauseme siausti pasauli. Neilgai ji 
miestą lygu apie tikra rojų: czia vieszpatavo: elektriszki 
daržai žiedais klėsta, visur mu- žineziai apszviete miestą.

Maldininku būrelis artinosi 
žiūrėti,'priekatedros, ju giesmes gaida, 

vargingu visai nesimato, krau- kuri taip gražiai garsėjo tarp 
t u ves visokio turto pilnos, nuo žaliu lauku, sodžiaus ramybėje, 
lango atsitraukti negalima visa Iczionai nyko užtrenktu miesto 
dieha perstovetumai ir tai ne-1bildesiu, tuo pragariniu truksz- 
gana!

Ligų apie tas gražybes ims 
Rožele motinai sakyti, szi tuoj 
ir užkirs: — vėjus gaudai ir 
ten vargo ir skurdo, nieku tai 
kalba!

Nelabai tiko Roželei, kad!Dievuli brangus! nuo tokio gra- 
motina pavede ja senos davat- žumo!

Katedros visas plotas prigu- 
buvo svietu, girdėjosi 

sznib'ždejimas maldų žodžiu, 
tai atsidūsėjimas isz gilmes su
vargusios sielos, nerimstan- 
czios laikiname apvalkale da 
didžiau suvargusio kūno, ir tie
se rankas augsztyn su kaži ko
kiu maldavimu, augsztyn in 
mėlyna erdve, kur balzganas 
menulis tarp slankiojancziu de
besų užsimanstes žiurėjo in bė
dina aszaru pakalne. — O 
Vieszpatie, iszklausyk mus!—o 
Vieszpatie, iszgirsk mus!

Ir tuoj nyko maldos žodžiai 
užtrenkti linksma kareiviu dai
na: — u-liu! u-ha-lia! Isz ant
ros szalies nuo daržo už geleži
nes tvoros girdėjosi tranki ka
ri uomeniszka muzika, trenke ji 
marsza, net žeme linko.

Daržo takais, tarp medžiu ir 
lovų pilnu žiedu vaiksztinejo 
ponybe, juokuodama kalbeda- 
mosi linksmai, bėginėjo vaikai 
iszredyti, gindami priesz save 
lanka, mėtydami margus di
džiausius obuolius, kurie nu
stebino Rožele nemažai, nes že
myn mesti szoko augsztyn.

— Tiesa kalbėjo, tiesa, tik
ras rojus czionai! — kartojo 
mengelka, klajodama akimis po 
darža.

— Klausyk, Rožele, Rožele, 
ar sukalbėjai poterius kur sa
kiau? — laikas nuo laiko klau
sė Veronika.

— Sukalbėjau, — atsakyda
vo mergaite, nors isztikro ne 
viena nesukalbėjo to pradės, 
pradės, žiūrėk kaip kiszte užki- 
szo nebeatmena nuo kurio galo 
pradėti, ir žodžiui sukalbėsiu 
visus.

— Na klausyk pavalgykim 
ir prasnaus'kim, — tarė Vero
nika dedama in ryszeli dideli 
stambu ražaneziu — ryto sulyg

O Ž E L E nesiliove 
džiaugsmo; motina

Kalvarijon eiti! visokio svieto, o kada jau bure-
Ligu Rožele in pusmerge su-i lis buvo iki szimto žmonių, kad 

augo, kas metas szirdis jos ne . isiliovc žiūrint in maldininku giesme, 
barius einan'czius pro s 
tuoj leisk, mamyte, ir leisk!

Bus laikas, melstis ir czia ga
lima, kad bucziau sveika, nu-'užgulės, 
vescziau tave — vienai nepado-j 
ru! i

ziikos grajina, žmones visi iszsi- 
szviete, net akis bijo

imu, kuris net nakčzia nenutils
ią.

Roželei szirdis daužėsi, kaži- 
ko buvo jai baisu. Placziomis 
dairėsi linkiu ir tvirtino savy
je: — nemelavo Egnieszke,

kos globai, kuri jau turėjo ko-j 
kias tris suėmusi vestis, Rožele les 
buvo ketvirta.

Veronika žinoma buvo 
siems rimta, senoka, vyru 
kente pikeziau už Besą, ir 
niai jau nei per tris žingsnius 
ne vieno neprisileido.

Szitai isztikimai merginai 
keturios motinos pavedė savo 
dukter.es insakydamos nuo sa- 
ves:

— Žiūrėk, lygu akies kak
toj dabok, jauni gyvulėliai, o 
Besąs nemiega, nuo akiu nenu
leisk! atsimeni Monika.

— Na jau, na jau nežus nie
kur, ne pirmas man žygis! — 
kalbėjo Veronika — lai pamato 
svietą ir szventa vieta aplanko, 
tam jaunyste.

* * *
Szeszias mylias, tai ne czia 

pat, tai-gi apart valgiu ir kele
to rubliniu Roželes reikalams 
indave motina Veronikai, žino
ma jauna gali pamesti, ant Mi
sziu duok, matysi pati ir apsi
verkė moteriszke.

— Nuo ko, nuo ko ? — iszei- 
sim ir pareisim! — ramino Ve
ronika, o Rožele rankas moti
nai bueziuodama kartojo, pa
reisim, dyvus papasa'kosim, ne
verk, mamele balandėlė!

— Ai, ai, sapna sapnavau 
szia nakt, — vcrkszlendama 
kalbėjo moteriszke — maeziau 
ja baisioj klampynėje; aplink 
varnu tokiu biauriu visas bū
rys, o visos krankia baisiai, 
puolasi, ja kapoja, žiuriu, akis 
iszlkapotos, veidas, gel'bek ma
mele, szaukia ji, o asz nei pasi
judinti, nei isz vietos!

— Niekai, niekai sukalbėk 
poterius prie Paneles Szv. Nuo
latines Pagialbos ir nusiramin
si! — patarė Veronika ir nubu- 
cziavus kuna nueja būreliu ve- 
dema.

Skaistus buvo pavasario ry
tas. Saulute žeme rytinejosi, 
karsztos vieszkelio smiltis de
rino kojas, jaunoms keleivėms 
ome silpna darytis. Rožele vie
na ir kita syki atsigryžo adgal, 
ir kaži ko taip liudu pasidarė 
szirdyje. Braukė prakalta, bet 
sykiu ir aszaras, slėpdamas jas 
nuo draugiu ir vadoves.

Būrelis kas kartas didinosia ♦
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tokia

žiūrėk vėl!

nuo žemes augszfai, toli, 
daryti, o Jėzau, Jėzau!

į Dejavimai Roželes maiszesi' dysi; uch, da sodžiaus dra'bu- 
irdejosi po žiais tebera, kvepete kvepia!

— No, no, žinau asz tavo ro - 
žes, nuo kareiviu atliko, tau 
teko! Ka, ka, ka! Na atidaryk 
gi duris! —! czia sukeikė antra
sis balsas!

Sugirgždėjo duryse raktas, 
su deganezia lempa rankoje įli
ejo Žydas, paskui szlitiniuoda- 
mas gerokai žilas ponas. Apda
ras jo buvo keistas: raudonavo 
ir apie kepure ir atklastose dra- 

j bužiu, prie szono barszil<ejo 
szohle. Veidas buvo baisus, rau- 

o rasit ja ' ^onas> sutužes, mėlyna didele 
1 nosis ženklino nuolatini lanky
toja gertuvių. Suszlitiniaves 
drebėsi ant kėdės ir užsiaszaro- 
jusias paputusias akis indure 
in Rožele. Ji atsirėmusi in siena 
stovėjo priesz be žado. Žydas 
pastate lempa ant stalelio ir, 
prisiartinęs prie Roželes, pa
ėmė ja už pecziu stumdamas 
viduriu aslos. O ka ar ne sa
kiau! Czia ingnybe in veidą Ro
želes. Ne sakiau skaisti, kaip 
rože, uch!

Atsiminė Roželei turguose 
ligamos Žydu karves; taip Žy
dai jas vartė, stumdė. Ir kaži 
koks apmaudas ja paėmė. Erne 
giniotis rankomis nuo žydiszko 
dasilytejimo. Kur ponia? — už
klausė.

Žydas susijuokė ir nieko ne
atsake.

* * *
Prasidėjo Roželei naujas gy

venimas, gyvenimas baisesnis 
už mirti, gyvenimas skurdus, 
paniekinime, isz kurio nebera 
kaip sugryžti in svietą, in sod
žių prie saviszkiu, prie matules.

Suprato tai Rožele, duris sto
vėjo atdaros, o ji teeziaus jau 
nebemegino iszeiti! Kur-gi ei
ti?

—BUS DAUGIAU—

gejo, tai muzika grojo linksmai 
o tie visi at balsiai kas kartas 

! didesniu persibaiscjimu apim- 
P°-jdavo szirdi mergaites, Jėzau, 

szyp-l Jėzau, ka asz padariau, ko asz

eikini!
— Eikim!
Ėjo mergeles “geros

, nios vedamos, linksmos,
o damo s p a s i s zok i n e d amo s.

Į Apsidairė Rožele; katedros
nebebuvo matyti, kažin kur be-

Į Rožele apmaudas paėmė, eme Pa^k0’
ir parode liežuvi: kvatojimas Dalu gale, ponia insuko i11 įkas laužydama eme verkti, 
atsikartojo. Susirinko daugiau kiema ir Pabambino.
ir paneliu, irponaicziu, irpo-

1 niu.
į Kaži kokia ponia prisiartino,
i ome kalbėti jiems trankiai ii^ szvietusios žingeidžiai apžiurę- tei. O Jėzau, Jėzau! ka asz pa- 
! iszsisikyre visi
, Buvo tai augszta, gražiai iszsi- 

telejo kita. i vd . į rėdžiusi ponia.
— Cit! —dairy damos paste- Į 

bėjo paskutinioji, iszgirs ir pra- 
plysz maiszas, ims privadžioti, 
asz ja žinau, pernai su ja ėjau!
— atsiduso mergina.

Atsigėrus, sziek tiek užkan
dus, nugulė keleives. Jaunosios 
nemiegojo beveik, darže nuty
ląs muzikai kiek prisnūdo. Ko

Ka, ka, ka! — susijuokė , 
ko! ko! ko! —ir, 

, . ... vėl kvatojo, atkartodami “ko
nika pasako, tai kaip kirviu nu- I
kirsta.

Visos apsiniaukė, — nebūtu
mėm žuvusios ir be jos, tiktai 
mama prasimanė! — tarė Rože
le.

— Lodina, pati kojų nebe
pavelka nor kad ir mes tupėtu- 
meni! — paste'bejo drauge.

— Bene numigs! — sznibž-

Atidarė galiuonuotas ponas, 
suėjo vidun.

Tris jaunos paneles iszsi-

ėjau czionai!
Viena, kita syki mėgino pa- 

beldinti duris, bet niekas ju ati 
daryti nesiskubino. Rožele ran-

Kur Juozike, ka daro Vero
nika? Kas dabar 'bus ? < 
žydai papjaus Velykoms. — 
Viskas dabar s va jo josi mergai-

ponia paliko.' .P jas karidoriuje ir nubėgo.
— Dabar pasilsėk it, tarė 

ponia, — tu czia, tu eik szian!
Nepaprastai nustebo Rožele, 

kada ponia, inleidus ja ir in 
kambariuka, duris uždare; pa
mėgino atidaryti — pasirodė 
užrakintos.

Eme dairytis. Kambarėlis 
buvo gražus, peczius auksytas, 
veidrodis, kede, lova ir stalelis, 
viskas blizgąs, gražus, grindis 
ir tos, lygu ledas slidžios.

Rožele pasisukinėjusi atsigu
lė ant lovos kerteles: in tokia 
lova negulsi ligi sodžiuj, ir 
cziupinejo apklodes szilkus, pa
galves nudabinimus ir nepasi- 
j aut e k ai p užmigo.

'Pabudo, buvo jau tamsu, szo-

dariau!
Staiga nugirdo netoli už du

riu žingsnius ir besikalbant ka
ži ka. Užtraukė dvasia, eme 
klausytis. Mažai galėjo ka isz 
girsti, nes isz apaczios truksz- 
mas užtrenkdavo žodžius, ka
ži kas dainavo, muzika grojo, 
skambėjo, tiktai kaži kas tauki
nai rėkavo.

Žingsniai prisiartino prie 
pat duriu. Rožele, užtraukus

Tokios ponios kaip ne klau
syti?! Atsikėlė Rožele nuo ve
jos ir priėjo, ponia už rankos 
ja ipaeme.

— Perlipk per drata, ses- 
Ikim pasikalbėti. Isz kur esi! — 
įėmė teirautis ponia.

Rožele iszsipasakojo, nes po- 
želei sapnavosi keistas sapnas: n^a P1 Piae širdies sai- 
buvo “ponia” insiredžiusij nu davė, gera ponia! 
graži, vaiksztinejo po sodną su I 
gražiu galiuonuotu ponu, ir to
kiu, kaip mate bevaikszczio- 
jant! Atsibudo ir apsiverke isz 
apmaudo, kad ji kaip buvus Ro • 
žele, basa sodiszke paprasta 
mergaite guli pas “rojaus” 
tvora ant geltonu smileziu Die
vuli, Dievuli!

Maldininkai eme ruosztis m 
kelione, nebebuvo laiko svajo
ti. Veronika taipgi kalbėdama 
poterius raisziojo riszele, stai
ga keletą žingsniu paėjus, su- 
szusko iv sukrito ant žemes: iszĮ 
kojos cziurkszliu žliūgo krau
jas.

Subėgo moteris žiūrėti, stiklo 
gabalas kaip lindo kiaurai, 'be
veik per virszu iszlindo.

— In ligon'bute, in liigonbli
te, gisla pakirsta! — tvirtino 
kaži koks vyras, czia nieko ne
padarysite!

— Kur-gi mergelkas dėsiu, 
oj Dievulėliau! oj, oj!

Dejuojanczia insodino 
vežiko.

— Jus czia pasedekit, 
tuoj pareisiu! —szauke vežama 
Veronika.

— No, no, ne maži vaikai, 
ne žus! — atsiliepė kokia boba 
isz mynios.

Mergelkoms pasilikus vie
noms liko nejauku. Viena in ki
ta žvilgeziojo galu gale Rožele 
pratarė:

— Ko mes czia sėdėsim, ei
kim ant vejeles, antroj pusėj 
tvoros esant, matysim kaip pū
rais.

— Žinoma, žinoma! — pra
tarė drauges ir nieko nelaukus 
pirsztu galais perženge daržo 
vartus. Ant suolo nedryso sės 
t i, tai-gi peržengs per drata 
tenkanti gražioms kvietkoms 
apsodyta vejele ir susėdo, lygu 
sodžiuj, savo apluo'kelyje beuo- 
ginejant nuvargus.

Susiriszo skepetelius in už
pakali, iszsieme sūrio isz riszu- 

; lio; graužia, dairosi ir vaiposi. 
: I Darže kas kartas daugiau ra- 

■r I °¥ dosi žmonių, kiti sustojus in jas 
žiurėjo ir juokėsi, jos taipogi 

; vienas ponas mete in' 
* Rožele kvietka, ji nuo szirdies

— Gaila man tavęs — tese 
“geroji” — sodžiuj ka tu veik
si, graži esi, gali ponia būti!

Roželei szirdis suplasnojo po
nia žvitrai žiūrėdama in mer
gaite kalbėjo:

— Jeigu nori, vieta tau duo-

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

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

4

asz

**
¥ 
¥ 
¥

¥ 
¥ 
¥

į 15 coliu ploczio x 23% col.
★ ilgio., Po 35c, arba 4 už $1
$ Adresas:
$ SAULE PUBLISHING CO.,
★ MAHANOY CITY, PA. U.S.A. ¥

y
¥ juokėsi;

TARADAIKA į

Jeigu kas nori >buti bolszevistu, 
Arba mokytu, neprastu,

O jeigu da nori tinginiauti, 
Tai vyrucziai negali ponauti.

Czia apie Viena toki pasakysiu, 
Ant paveizdos pastatysiu, 
O kur gyvena? Nežinau 

ir nesakysiu.
Norėjo būtinai reformos, 

Ant svieto permainos, 
Nieko kito ant dantų neturėjo, 
Tiktai bolszevizma garbavojo.

Net jam sniegenas geli, 
Ar ėjo gulti, ar isz lovos keli, 

Visas apygardas apėjo, 
Bet pralobti negalėjo, 

Kumpanu norėjo pastoti, 
Tinginiaudamas pralobti.

Ir tai]) nebagas nusiszpicavo, 
Jog jau net badavo, 
Ka daryti, reikia ka 

susimanstyti, 
Maustė gerai bus,

Paėmė ant bargo rakandus, 
O rakandus, paėmė brangius, 

Paėmė visur, 
Teisinosi, jog dabar pinigu 

ne tur, 
Ir raudos nemokėjo, 
Vis iszsikalbinejo.

Savininkas namo nesiskubino, 
Ba mat, rakandus namie 

gerus turėjo.
Tai mane, jog užmokės, 

O kaip negales,
Tai daigius užgriebs.

Kada naktis užėjo, 
Rakandus ant troko sudėjo, 

Pa slapta pardavė, 
Badai pusdykai atidavė. 

Savo paežiu pas kitus paliko, 
C) pats lygybes jieszkoti 

nuvyko, 
Pati ilgai žinios negavo 

ir lauke.
Susimylejimo szauke, 

Laiszko nuo jo nesulauke. 
iSztai bolszevikas parbėgo, 

Bet toje vietoje būti nenorėjo, 
Tai kaip nakties sulaukė, 

Su savo szeimyna isztrauke. 
In kur jie pinigus padeda?

Del ko kenczia badai 
Maitele tinginiauje, 

Tai ir badauje.
Laukia bolszevikiszku laiku, 

O ne turi kuom maityti vaiku, 
Varga, didele varga del kvailiu, 

Jeigu ne turi smegenių!
* * *

Su Juozu gerai draugavau, 
Ir kiek tik pedes gavau,

Tai jam padaviau, 
Ir taip jau szimtus surinkau.

Ir ipamantau: 
Kaip diena taja sulauksiu, 
Tai tikrai adgal in Vestus 

trauksiu.
Na ir tas nedoras, 
Po velniu iszdume, 

Ir mano pinigus paėmė. 
O kad tu gala gautum, 
Kad ant sausos sza'kos 

pasikartum.
Taip tai vienas vyrukas, 

Skundėsi su aszaromis nebagas, 
Butu netrukus ir važiavęs, 

Namon su pinigais keliavęs, 
Sztai tam latrui intikejo, 
Savo visa paczediapas ji 

sudėjo, 
Tasai gerus laikus turėjo, 
Suvirsz szimta praleido.

Tokiams niekszams netikėkite, 
In 'bankus pinigus padekite, 

O kada reikės iszimsite, 
Jokio vargo neturėsite.
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Puslapiu; Juodi Apdarai; 
Aiszkus drukas; smagi 

knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas.
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos.
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

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

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

Komunijos.
Garbinimas
Malda
Malda
Malda
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme L.aba Nakt.
Minis t r am turas.

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

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

20 Centai.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

ir

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

ISTORIJE apie Gre£oriua» 
-----------------  Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

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

Amerikas yra pavojuje.
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ŽINIOS VIETINES GENYS MARGAS
PER J. J. B.

—■ 1944 metu, Lapkriczio 
f(Nov.) menesio 12-ta diena, 
apie 11-ta valanda isz ryto Szv. 
Juozapo Lietuviu Parapijos 
svetainėje invyko Mahanoy 
City lietuviu vieszas masinis 
feusirinkimas, su tikslu insteigti 
Bendro Amerikos Lietuviu 
Szalpos Fondo skyrių.

Susirinkimą atidarė Gerb. 
Kun. P. C. Czesna trumpai pa- 
aiszkindamas susirinkimo tiks
lą, ir baigdamas savo paaiszki- 
nima pakvietė Stasi Geguži 
kaip viena isz B.A.L.S.F., di
rektorių, kad reikalą placziau 
ipaaiszkintu. Gerb. Gegužis sa
vo kalboje pabrėžė tuos faktus 
ir reikalą delei kuriu B.A.L.S. 
F., tapo inkurtas, jo sudėti ir 
veikla ir ragino, kad szis susi
rinkimas insteigtu B.A.L.S.F., 
skyrių. Pabaigus jam kalbėti 
tuojaus susirinkimo dalyviai 
pradėjo raszytis ir mokėti savo 
mokesezius.
Susirasze ir sumokėjo ipo $2.- 

00 žemiau suraszyti asmenys: 
j Kun. Pijus C. Czesna, 
i Kun. Jeronimas Bagdonas, 
| Stasys Gegužis,

Adomas Urbonas,
J. Petruszauskienc, (Petrus) 
Simas Szadžius,

! Anastazija Gegužienc,
! Antanas Ramanauskas,

Mare Paszukeviczienc, 
Juozas Anceraviczius,

į Jonas Nevulis,
J Antanas Szukeviczius,
! Pranas Konceviczius,
’ Adomas Burke, (Lukszys)
. Motiejus Abramaviczius,

Vincas Vilimaviczius,
Vincas Szerksznis,
Stasys Kurszinskas,
Jurgis Alanskas,
Katre Tamulioniene,
Mare Jakuboniene, 
Jonas Staszaitis.
Visa 22 nariai ir sumokėjo 

$44.00.
Nariams susiraszius ir su

mokėjus mokesezius Kun. Czes
na atidarė formali skyriaus su
sirinkimą ragindamas kad su
sirinkimas iszrinktu skyriaus 
valdyba.

Susirinkimas vienbalsai isz- 
renka sekanezius asmenis 
skyriaus valdyba:

Pirmininku:
Kun. P. C. Czesna, 

Vice-Pirmininkem:
Jieva Petruszauskiene
Mare Paszukevicziene, 

Sekretorium:
Kun. Jeronimas Bagdonas, 

Iždininku:
Stasys Gegužis, 

Iždo-Globejais:
Antanas Ramanauskas ir 
Stasys Kuržinskas.

Iszrinkus valdyba ir nuta- 
rius, kad valdyba susirinktu 
pirma-dienio vakare apie 7-ta 
valanda, tai yra Lapkriczio 
(Nov. ) 13-ta diena, 1944 metu, 
susirinkimas tapo uždarytas.

Ponas Stasys Kurszinskas iždo- 
glo'bojas pritarė ir patarė 'kad 
szis vajus turėtu būti didesnis 
ir pasekmingesnis negu pirma
sis. Kunigas Pijus Czesna, pa
rapijos klebonas patarė kad ge
riausia hutu pradėti Panedely: 
Lapkriczio (Nov.) 20-ta ligi 25.

Buvo taipgi nutarta kreiptis

Na, Blozneli, asz maniau kad jau tu numirei.
Kodėl tu taip manei?
O gi, vakar girdėjau pasakojant apie tave geru dalyku.

ra gerai, pasekmingai ir greitai 
laimėti ir musu vaikus grei- 
cziau parsitraukti isz svetimu 
szaliu. O karas dar, brolyti, 
neužsibaiges, dar nei nematyti 
nei galo nei kraszto. O antras 
tu Karo Bonu tikslas, tai suma
žinti žmonių pirkimą ir spendi-

B.A.L.F. PASZIALPA Paskirstymas Maisto 
LIETUVIAMS Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio—■ 

Raudoni ženteliai nuo A8 iki 
. Z8, ir A5 iki K5 dabar yra geri 

Lietuviu Szalpos ant neaprubežiuoto laiko.
NEW YORK. — Bendras

Amerikos
Fondas Spalio menesyje pa-; Maistas Bleszinese — Mėlyni 
siuntė Lietuvos žmonėms vais- ženkleliai A8 iki Z8 ir A5 iki

nima, iszeikvojima ir pamoky- tams ir pabėgėliams suszelpti F5 taipgi G5 iki R5 dabar yra 
A’ >TTinr'oc! tonmi+i piv>irriio ^21,259.29 Sziame me- ceri ant neanrubežiuoto laiko

MUMS’ lietuviams nereikia ekstra bono pirkimas tau kakta Tau, žmogeli, gal sunku supras- nesyje didesnios sumos paszal-'
jti žmones kaip taupyti pinigus, sumoj $24,250.09

laukti mirties kad kas ga
lėtu ka gero apie mus pasakyti. 
Per szi nelemta kara Amerikos 
lietuviai labai gražiai pasirodė

Cukrus— Ženkleliai Nrs. 30, 
31 ,32 ir 33, taipgi Nr. 40 yra 
geras del 5 svaru cukraus del 
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 neapru'bežiuoto laiko.

J.CVIA, liubjjt; UlLlCblllUb D U. 111U O

jti, kad juo daugiau pinigu tu pai bus pasiustos ir drabužiu 
savo kiszenyje turėsi, juo ma- transportas yra regiamas Lie- 
žiau už juos galėsi pirktis, juo^tuvos žmonėms. Visi Lietuviai 
mažiau jie tau bus verti. Nes'nuo szirdžiai yra praszomi au- 
juo daugiau pinigu žmones tu-j koti rubus ir pasidarbuoti Lie- 
res, juo daugiau pirks, O juo tuvos žmonių suszelpimui. Dra- 
daugiau pirks juo brangiau vis
kas kainuos, kasztuos. Ir da
bar jau daug daigtu nerandi 
krautuvėse, sztoruose, ne už tai 
kad armija paėmė ar už tai kad 
ju dabar jau nedaro, bet už tai 
kad daug daugiau žmonių daug 
daugiau pinigu turi ir daug 
daugiau perka. Už tai ir sa
kau: juo daugiau turėsi, juo 
mažiau gausi. Toki bizni mu
su mokslincziai vadina “inflia
cija.”

Tad, vėl Karo Bonu Vajus: 
vėl mums darbas: vėl mums pa
siaukojimas: vėl mums isz ki 
szeniu pinigėlis. Bet tai bus 
visiems mums in sveikata, nes 
mes perkame bonus:

Savo vaikams padėti,
Savo vaikus susigrąžinti, 
Savo pinigu susitaupyti, 
Sau ateiti užsitikrinti, 
Savo krasztui in talka stoti, 
Savo tėvynė iszvaduoti. 
Kur tu, žmogeli, geresni ge- 

szefta ir susirasi? Tavo tie pi
nigai tavo vaikui pagelbės, ta
vo kraštui in talka stos, tavo tė
vynei pagelbos ranka iszties, 
visa pasauli iszvaduos ir po vi
so to darbo tau jie grisz su pro
centu, ar, kaip lietuviai sako, 
“su kaupu.” Tad pirk ir lai
kykis. —J. J. B.

pramusz?
Bet dabar valdiia pranesza 

kad kaikurie žmones eme szpo
sus kriesti, sztukas kirsti. Jie 
jau perka bonus isz sarmatos ar 
kad pasirodžius kokie jie yra 
geri patrijotai. O paskui už 
keliu menesiu juos iszmaino, 
atiduoda, iszsikeszina ir sau 
kaip kokie ponai szvilpauja ir 
ir spendina. Tai kur patrijo
tas!—tai kur musu szalies my
lėtojas!—tai kur musu karei
viu geras ir isztikimas pagelbi- 
ninkas! Ak tu jejem, kad ta
ve kelmai su tokiu bizniu! Kad 
tu surugtum, dar tokio geszef- 
to nei girdėte negirdėjau.

Jeigu jau perkame Karo Bo 
nus, tai ir laikykime juos. Jei
gu jau pradedame padėti karei
viams kariauti, tai del Dievo 
meiles jau ir isztesekime. Tas, 
kuris perka bonus ir vėl juos 
parduoda sztai ka daro: Jis 
duoda kareiviui karabina, šau
tuvą su kuriuo kareivis eina in 
frunta. O kai kareivis susitin
ka su prieszu, tas, kuris jam ta 
karabina davė sako, “Duok 
sze man ta karabina, nes man 
reikia daugiau “spending 
money. ’ ’ Toks pirkliavimas 
Juduosziaus vertas: su pabu- 
cziavimu Judubszius iszdave ir 
pardavė savo Vieszpati: tu su 
tokiu Bonu pirkliavimu iszduo- 
di ir parduodi kareivi, kuris 
yra kurios motinos vaikas. .

Karo Bonu pirkimas turi 
dvejopa tikslą: Pirmu pirmiau
sias tai kad padėti szi baisu ka-

no tik in lietuvius, bet ir in ki- ir gražu varda užsitarnavo. 
Mes, lietuviai visus Amerikos 
reikalus ne tik at jautėm, bet ir 
remem ir in talka stojom.

Jau penki Karo bonu vajai 
praėjo, ir kiekviena ju lietuviai 
visuose miestuose ir miesteliuo 
se reme. Už toki savo darbsz- 
tuma lietuviai atsižymėjo ir 
Lietuvos varda iszplatino ir 
iszkele.

Lietuviu Karo Bonu komite
tai labai gražiai dirbo ir isz 
vieno vare savo vaju pirkti ir 
parduoti Karo Bonus. Kai kur 
pasitaikė nesusipratimu, kivir- 
cziu ir susikirtimu, bet dabar 
jau viskas tvarkoj ir tie, kurie 
tik prieziniu jieszkojo pasisza- 
lino ar buvo paszalinti. Ame
rikos valdžia sziandien pripa- 
žinsta lietuvius ir su jais skai
tosi. Ir visa tai mums in svei
kata. Už visa tai musu va
dams tikras lietuviszkas acziu.

Dabar jau varomas ir veda
mas szesztas Karo Bonu Vajus. 
Dabar vėl valdžia kreipiasi in 
visus kad visi pirktu Szeszto 
Vajaus Karo Bonus. Pirmi ke
li vajai tai buvo tik baikos, nes 
tai buvo naujenybe, ir visi 
žmones buvo gerame upe ir 
linksmai nusiteike. Bet dabar 
jau maž-daug visiems insipy- 
ko. Tik pirk ir pirk, tik lysk 
ir lysk žmonėms in akis. Nėr 
nei galo nei kraszto. Taip, 
mums jau insipyko.

Bet kareiviui knistis per 
dumblą ir purvą taipgi jau se
niai insipyko, lakūnui jau akys 
riepsta bežiūrint in žvaigždes. 
Sužeistam, sukolieczytam ka
reiviui jau insipyko žiūrėti in 
lubas ir cziupineti vieta kur ka
daise koja buvo. Musu bro
liams Lietuvoj jau seniai insi
pyko ir Hitlerio nagaika ir Sta
lino botagas.

Mes jau ir taip daug tu bonu 
pirkome ir pardavėme. Asz 
pažinstu viena naszle motina, 
kurios penki vaikai vaiske; a- 
na nedelia ji gavo telegrama isz 
valdžios kad vienas jos vaiku 
žuvo Prancūzijoje: vakar szesz
tas vaikas, jos jauniausias bu
vo paszauktas, in kariuomene 
paimtas. Ar dar vis nesisar- 
matiji sakyti kad dar vieno

tatauezius. Paskui buvo pa
skirta vietos kur žmones galėtu 
greicziau ir patogiau savo dra
bužius suneszti. Su tuo ir už
sibaigė susirinkimas.

Vietos kur galite drabužius, 
rubus suneszti, sekanezios:

Deresžkcvich Cafe,
410 W. Centre St.

iSzliužas,
801 E. Pine St.

Žilioniene (Riverside Cafe), 
336 E. Maiket St.

Ubertas,
1100 E. Centre St.

Moliuszis,
312 E. Centre St.

Aidukaitis,
1139 E. Mahanoy Avė.

Baublys,
609 E. Centre St.

Szvento Juozapo Lietuviu

bužiu Vajaus laiko savo mieste 
ir apielinkei malonėkite nusta
tyti sulyg savo nuožiūros ir 
reikalo. J. B. Konczius.

Klastingos Dvasios

in

ir

iMahanojaus lietuviu Bendro 
Amerikos Lietuviu Szalpos 
Fondo valdyba susirinko Szv. 
Juozapo Lietuviu Parapijos 
saleje Panedelyje, Lapkriczio 
(Nov.) 13-ta diena ir pasitarė 
kaip szios naujos kuopos darba 
pradėti,kaip ir ka veikti ir kaip 
Lietuvai ir lietuviams geriau
sia ir veikiausia padėti.

Ponia Jieva Petruszauskie- 
ne, vice—pirmininke patarė ir 
innesze kad reiketu dar nautra 
grabužiu, rubu vaju pradėti-,

W. Mahanoy Ave.

(Ka-— U. !S. War Fund 
res Fundo) Vajus prasidėjo; ir 
jus duokite savo pinigiszka 
pągial'ba!

— Sziomis dienomis lanko
si namie ant urlopo Vincas I. 
Strockis isz Sheepshead Bay, 
Brooklyn, N. Y., sūnūs ponstva 
J. Domku, W. Pine uly. Vincas 
tarnauja prie Merchant Mari
nu.

— Ponas Ant. Užupis, ge
rai žinomas biznierius ir ponas 
Mot. Viskoczka isz Coaldale, 
Pa., ana diena motoravo czio- 
nais pas savo patinstamus, 
taipgi atsilankė ir in redakcija 
“Saules” nes abudu yra seni 
skaitytojais “Saules.” Acziu 
už atsilankyma.

— Suv. Vals., 6-tas, Kares 
Paskolos Vajus prasidės Pane
delyje, Lapkr. - Nov. 20 d. — 
pilkite daugiau S. V. Karo 
Bonu!

— Panedelyje pripuola Szv. 
Filikso; Utarninke, Szv. P. Ma
rijos Atneszimas in Bažnyczia; 
Seredoje, Szv. Cecilijos; Ket
verge, Szv. Klemenso; Petny- 
czioje Szv. Jono nuo Kryžiaus; 
Sukatoje Szv. Katarinos.

—■ Ketverge “Pactekavo- 
nes Diena arba Thanksgiving 
Day.”

— Utarninko vaikara laike 
savo mėnesini susirinkimą 
Skulkillo pavieto Lietuviszkas j 
Moterių Draugiszkas Kliubas 
Elks svet., su skania vakariene. 
Ateinantis susirinkimas atsi
bus Gruodžio (Dec.) 12-ta d., 
Elks svet., Mahanoy City.

— Ponas Juozas Szukaitis, 
biznierius nuo 23 E. Pine L„, 
serga, ir randasi Geisingcrio Ii-j 
gonbuteje, Danville, Pa. Vėli
name greito pasveikinimo del 
pono Szukaiczio.

SPOKANE, WASH. — Do
vydas Thomas su savo szeimy- 
na inpuole in dideli rūpesti ir 
baime isz priežasties atsilanky
mo in j u namus nežinomos dva
sios. Norints Thomas’ai netiki 
in dvases, bet negali atsistebėt 
isz atsilankymo dvasiu, kurios 
viską sudaužo stuboje, sumai- 
szo druska su cukrum, malasa 
su taukais, o kiauszinius sumu- 
sza kada tik kur užtinka.

Daugelis žmonių patys regė
jo tuos szposus. Thomas’iene 
indėj o tuziną kiausziniu in už- 
bona prie visu akiu, uždengė ir 
padėjo in szepa. Po kokiam tai 
laikui kiausziniai rasdavosi ki
tam kambaryje sumuszti. Ne- 
kurie dalykai nepaguli ant sa
vo vietos, nes buna padėti isz 
vietos in vieta. Mažesni rakan
dai buna stumdomi taipgi isz 
vietos in vieta. Palicije norints 
sergsti narna, bet lyg sziam lai
kui nieko neisztyrinejo.

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o--

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunoa numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam! 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centra St., Mahanoy City

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

You can’t wipe this out with your tears!
SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

SHENANDOAH, PA

t Gerai žinomas biznierius 
Vaitekus J. Sklera, nuo 221 E. 
Lloyd uly., staigai mirė Nedė
lioję 3 valanda popiet, U.S. Na
vai ligon'buteje Filadelfijoj. 
Velionis sirgo per keletą me-

nesiūs. Girnos Lietuvoje, pri
buvo in Amerika būdamas jau
nu vyruku. Prigulėjo prie Ve
teranu F. W. 268 kp. Kūnas li
kos parvežtas in miestą ant pa
laidojimo.

Paliko paezia Stella, du su
ims, S/Sgt. kareivis Vaitekus, 

gt 7 j tarnauja Alamorgordo, 'New 
-- | Mexico; Edvardas, namie; ke- 

I turi brolei: Pranas, Luzerne, 
Pa., Bernardas, Phila., Pa., An
tanas ir Aleksandras, Lietuvo
je, ir viena seseri ponia Morta 
Bružinskiene, isz Mahanoy 
City, Pa. Laidotuves atsibus 
Subatos ryta 10 valanda. Bus 
tai kariszkos laidotuves ku
riose dalyvaus vietinis Vetera
nu F. W. Kūnas bus palaidotas 
ant Kalvarijos kapuose. Buvo 
gerai žinomas szioje aplinkinė
je ir mylėtas per ąavo draugus.

BUT BONDS WILL
HELP YOUR BOYS

DO IT!

And remember, when you buy 
Bonds you are saving for your future 
and the future of your country. Don’t 
put it off—buy that extra Bond today.

Your fighting men are paying back 
the Japs for Pearl Harbor, that “deed 
that will live in infamy.” But it’s a 
long way yet to Tokyo—where the 
final installment will be collected.

forgotten Pearl Harbor, Bataan and 
the thousands of other crimes against 
humanity by the Jap hordes. Your 
Bond is an installment on what it’s 
going to cost us to crush the Japs in 
the long sea lanes of the Pacific—it’s 
going to take more superfortresses at 
$600,000 each, more P-47 Thunder
bolts at $50,000 each—more of every 
type of materiel.

W e, at home, can’t fight shoulder 
to shoulder with our boys. Yet we 
can help today by getting behind the 
6th War Loan Drive with every dol
lar we can scrape together. This is 
every American’s war. Buy an extra 
$100 Bond—and don’t wait till you’re 
asked. For we’ve a tough job ahead.

Your Bonds prove that you haven’t

u BUY AT HAST AN EXTRA $100 WAR BOND TODAY!

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

Saule Publishing Go 
Mahanoy City, Pa.

— Ant pardavimo, namas 
ant 332-334 W. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City. Atsiszaukite 
pas: MRS. N. MC’GONIGLE, 
113 N. Jardin St., Shenandoah,

ET* “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.


