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Musziai prie Siegfried linij os
Isz Amerikos TRYS METAI ATGAL!!!

MacArthur Atsiliepia
Karo Paskolos Reikalu

WASHINGTON, D. C. —
Generolas MacArthur at

siuntė szi atsiszaukima in vi
sus amerikieczius, susidomėju
sius Sesztuoju Karo Paskolos 
Vajum:

“Su Dievo pagialba, musu 
karines pajėgos sugrižo in Phi- 
lipinus. Amerika yra pasižadė
jusi iszlaisvinti ir atstatyti szia 
szali.

Mes, fronte, visiszkai pasiti
kime jumis, pasilikusiais na
muose. Amerikos dvasia, visuo
met gludinti jusu szirdyse, ne- 
kada musu neapvylė, ir mes ži
nome, kad jus surinksite reikia
ma suma, pirkdami ir laikyda
mi karo bonus.”

Japonai Užpuolė Amerika, Pearl Harbor 
Gruodžio (Dec.) 7-ta Diena 1941 m.

Pasiliko Pats Sau Dede 
Per Apsivedima

CHICAGO, ILL. — John C. 
Whitell, pasiliko pats sau dede, 
per apsivedima su pana M. H. 
Smith podukte savo sesers. Per 
taji apsivedima tasai žmogus 
pasiliko žentu John Smith sa
vo szvogerio, žentu savo sesers, 
dede del savo paezios ir pats 
sau.

guvo Nedelia: amerikiecziai kaip žeme pardavės žmogelis, 
ka tik buvo susede prie pietų, tylėjo. Prezidentas Rooseveltas 

Philadelphijos lietuviai buvosuszauke kongresą ir ant ryto- 
iszvažiave in Szvento Kryžiaus' jaus paskelbė kara priesz Japo- 
kapines, kur buvo paszventin-i nija. Bet tik tiek. Mes laukėms 
tas gražus paminklas ant a. a. ir tikėjomės kad musu laivynas 
Kunigo Ignaco Zimblio kapo.' tuojau su visa Amerikos galybe 
Grįždami prie savo automobi-. didingai ir garbingai iszplauks 
liu ant kapiniu jie iszgirdo apie. priesz Japona ir jam kaili isz- 
Japonu nieksziszka užpuolimą pils.
ir savo vaiku skerdynes. Visos! Įjet laivynas neiszplauke, 
radijo stotys, skersai iszilgai; musu kariuomene neiszmar- 
visa Amerika pertrauke savo szįavo, neiszžygiavo pirmyn iii 
programas ir pranesze kad kova, bet traukėsi, bego, slaps- 
Amerika, didžiausia ir galiu- i įesį ar pasidavė. Mums buvo ir

Pearl Harbour sala buvo vi- 
siszkai sunaikinta; vienas isz 
musu didžiausiu ir galingiau
siu karo laivu, “Arizona,” ant 
mariu dugno gulėjo, keturi kiti 
buvo taip sudaužyti, kad jie tik 
plūduriavo po bangas ir buvot 
visai be jokios vertes apsigyni-j 
mui. Trys mažesni, kaip luo- 
szas vaikiukas szlubavo. Trys; 
kriuzeriai, greieziausi ir nagin
giausi karo laivai buvo sudau
žyti. Isz viso buvo apie asztuo- 
nios deszimtys szeszi karo lai
vai, kurie pajuto Japono galy
be.

Isz tikro, buvo visai Ameri
kai juoda diena. Ir dar to neuž
teko. Viena beda, ne beda. Vo
kietija ir Italija paskelbė kara 
priesz Amerika dviem dienom 
po Japonu užpuolimo. Amerika 
buvo suviliota, iszduota ir pa- 
klupdinta.

^ Amerikos Laivas
P askandy t as

Amerikos Kareiviai Prie Sa- 
\arbrueckeno Miesto; 4,000 Ali
jentu Eroplanu Bombardavo 
Miestus Vokietijoj; Prancūzai
Užmusze 10,000 Vokiecziu

CHUNGKING, KINAI. —
Amerikos Majoras Generolas j
Claire L. Cheunault pranesza,13-CZlOS armija po Generolo G. Pattono vai

Erne daugiau negu du metu jo lakūnai suteszkino 16 Japon- j .« • c • • •
mums vėl ant kojų atsistoti ir iszku laivu kurie gabeno ka- pCTCjO StlSIOS Up6 ISZ SZCSZlll pUSll!
sulaikyti, sustabdyti Japona. riszka materijola del Japonu. MiCStSS Sail CgUCOliiieS OSimtaS, 
Bet per tuos du metu, kiek < Taipgi prie Yangtze upe vienas į ... _ .
VY! 11VY1 C* Tt O C? *74" O T7 I 1 /yIt" wa ixnxi i • • • . — '

PARYŽIUS, FRANCIJA. Amerikos

o Saaros

Rado Kaulus Žmogaus
Po Grindimis

giausia visame pasaulyje sza- 
lis jau prieszo užpulta, kad tuk- 
staneziai amerikiecziu jau ta 
ryta žuvo ir kiti dabar szia va
landa žūna. Vien tik Hawaii sa
los tebeliko tarp prieszo ir mu
su rubežiaus. Iszgirdo, bet ne
galėjo suprasti, negalėjo tikėti. 
Europoj, Lietuvoj tokie daly
kai butu suprantami, betgi ežia 
ne Europa; ežia Amerika.

Visa tai atsitiko septinta 
Gruodžio, Decemberio, trys me
tai atgal. “Dangaus vaikai,” 
tie velnio iszperos, Japonai už-

mums kasztavo! Kiek musu 
laivu tie niekszai nuskandino, 
kiek musu eroplanu isz padan
gių nuszove, kiek musu vaiku 
iszžude.

Per du metu Amerika gynėsi, 
rengėsi, vede žut-butine kova 
del savo gyvasties. Japonas 
puolė, musze, o nes tik drebėjo
me ir isz pat pasktinuju gyne- 
mes.

Sziandien jau Japonui kisz- 
kos dreba, sziandien jau Japo 
nas bėga, sziandien jau Vokie
tis sau skliapo ar skyles jesz- 
kosi; sziandien Amerika jau

tavorinis ir asztoni kiti laivai, sostapelis miestas Saarbruecken likos baisiai 
likos sunaikinti, du paskandy)sufeszj<infas pef Amerikos ClOplailU 11"ar-

* « « • • • -atara -m nr <* A' »•

’ HARRISBURG, PA. — Arti 
czionais, kada darbininkai ar
de sena narna prie ulyczios, ir 
atplesze grindis, rado paslėpta 
kaulus žmogaus. Kada tasai 
žmogus buvo tenais paslėptas, 
tai sunku pasakyt, bet gulėjo 
nuo daugelio metu, nes kaulai puolė musu kraszta. Su eropla- 
buvo labai balti. naįs įr bombanesziais atlėkė in

Pearl Harbor ir taip baisiai su
plėkę amerikieczius, kad tik 
dabar, po trijų metu darbo, pra
kaito ir aszaru mes imame atsi
peikėti.

Kai Japonas užpuolė Pearl 
Harbor, ir iszžude tukstan- 
czius musu kareiviu ir paskan
dino daugiau negu puse musu 
laivyno, visi amerikiecziai stai
ga pabudo ir rado baisu priesza 
prie pat duriu. Visi musu laik- 
raszcziai ir radijo kalbėtojai 
pradėjo pagiežos, kerszto ir at- 
kerszinimo daina riesti. Visi! 
mes rekte rekeme, reikalavome 
kad Amerikos laivynas tucz-

Nukando Paežiai Ausi

CHICAGO, ILL., — Ant 
riksmo koki šukele L. Ramanio 
pribuvo palicijantas in namus 
ir rado motere gulinezia ant 
grindų be ausies, kuria jai vy
ras nukando isz piktumo. Mote
re nuveže in ligonbute ant 
operacijos. Vyra uždare kalėji
me.

Kunigužis Suriszo 
a 5,000 Poru

Moteriszku Rysziu

pikta ir sarmata ir nesupranta
ma. Visi amerikiecziai eme rei
kalauti kad valdžia imtu veikti, 
kad armija pultu, kad laivynas 
ta velnio iszpera in mariu gel
mes nugramzdintu. Bet ir armi
ja, ir laivynas ir valdžia tylėjo, i
nieko nedare; tik lauke ir dre Į vynas nesitraukia nei 
bėjo.

Skaudžiausias ir svarbiau 
sias klausimas kuris buvo ant 
kekvieno amerikieczio lupu tai: 
“Kur musu armija? Kur musu 
marinai? Kur musu laivynas?”

O sziandien jau valdžia gali dien tebekastuoja. Mažas mums j 
mums tiesa prisipažinti: armi-'suraminimas, kad deszimts ar 
ja buvo toli, toli, už juriu mariu 'dvideszimts Japonu žūsta del 
marinai jau gulėjo ant karo kiekvieno Amerikos kareivio, 
lauko negyvi, o laivynas buvo Tas vienas kareivis yra kurios 
paskandintas mariu gelmese.! ubages motinėlės sūnelis.
Kur musu laivynas? Kur musu
laivyno galybe? Ugi daugiau' szio karo mes nenorėjoms, bet 
negu puse musu ]
mariu dugno gulėjo. Japonas 
staiga užpuolė ir baisiai sumu- 
sze, sukule ir nugalėjo ne tik 
musu kariuomene ir marinus, 
bet ir lakūnus ir pati laivyną.

Valdžia nedrįso prisipažinti,! ^ar Ruisu lakūnai vieszpatauja 
negalėjo suprasti kaip ežia ga! Fadanč>ese> dabar musu lai vy
lėjo taip atsitikti. Kur musu tia, nas neturi sau lygaus ant ju 
galingi karo laivai, kur tie tuk-, riu> mariu, dabar perg'ale mu- 
staneziai kareiviu?

Retas kuris žmogus suprato,' siai brangiai turėjome užmoke- 
tuojaus, dabar, ta paezia diena ka tai reiszkia musu kraszto ti ir sziandien mokame. Po tri- 
atkerszytu tiems nevidonams, j užpuolimas, retas kuris driso metu baimes ir pragaro, po 
tiems žemo ūgio rudskuriams, spėti, kas ežia darosi. Nei vie-

ISZ PACIFIKO — MacAr- 
thuras pranesza kad nuo 
Lapkr. 8 d., Amerikos lakūnai 
paskandino 74 Japoniszku lai
vu kurie bandė pristatyt dau
gybe kareiviu ir kariszko ma- 
terijolo in Ormocos. Amerikos 
kariszkas laivas likos paskan- 
dytas prie Leyte Salos — taipgi 
Japonas neteko viena kariszka 
laiva.

vei galinga, sziandien musu lai- f Jaunas Vaikutis Atmi- 
bet jieszko kur tos padlos pasi-l U4 MlUti Kitll ZmOnill 
kavojo, kur tie niekszai, tos. 
velnio iszperos sziandien musz- 
tis norėtu.

Bet visa tai daug, baisiai 
daug mums kasztavo ir szian-

tilierijos. Miestas dega. Miestas apsiaustes 
per Amerikonius. Vokiecziai isz ten bėga. 
Daug Amerikonu ir Vokiecziu užmuszta, 
ir sužeista. Keturi pereijimai likos 
sutverti prie Saarlantenos ir Merzigos mies
tuose. Vokiecziai likos atstumpti nuo Bergs- 
teino miesto, netoli Duerno. Amerikonai 
paėmė daug kaimeliu Alsace joje. Vokie
cziai pranesza, kad penki tiltai likos sunai
kinti prie Saaros upe, kad Amerikos ka
reiviai negalietu prieit prie miestu kur mu
sziai 
komi

DENVER, COLO. — Jaunas 
vaikutis Leo Dumore, yra ne
paprastu vaiku nes atmina 
žmogaus minti. Ne senei keli 
profesoriai isz mokykliu nore- 

i jo iszbandyti vaika. Parasze 
1 ant toblyczios keliolika žodžiu 
ir numeriu kada vaiko nesira- panaudojo granadus ir bagnetus ant Vo 
do kambaryje, ir liepe visiems 
gerai atmyti ka buvo paraszta, 
po tam viską nutrynė nuo tob- 

; lyczias. Vaikas atmynė viską 
, • L,be jokios klaidos. Visi stebysi,

laivyno ant;datar visi prieszai žino ir žinosijo nepaprasta do¥ana atmi. 
kad mes laiku nekrecziame, ] nims mintis žmoniu 
dabar musu prieszai, musu tie 
užpuolikai neszasi kiek tik gali, 
dabar musu kariuomene galin
giausia visame pasaulyje, da

Szio karo mes nesitikę j ome,

u, bet už ta pergale mes bai-

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

OMAHA, NEBE. — Rev.
W. Savidge, in laika deszimts' toms velnio iszperims. Mes no- nas nenorėjo ir negalėjo prisi-J

įe,! trijų metu prakaito, kraujo ir 
• ' aszaru, mes sziandien ir Vokie-

metu suriszo moteriszku mazgu' rejome juos pamokinti, jiems pažinti jog dabar vėl bus daug ti ir Japoną kulte kulam. 
5,000 poru. Už tai aplaike apie1 atkerszyti, nes mums buvo kapu ir ant tu kapu kiti kapai, -----------------------•-
$35,000. Daugiause aplaike $50 skaudu, gieda ir sarmata, kad ir ant tu kapu dar kiti kapai: 
nuo poros, o mažiausia penkis1 tokie niekszai driso priesz mus, kapai ant kapu, ant kapu ka- 
dolerius. pasistatyti. Bet musu valdžia, pai.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

th
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Pirkie U. P Jonus Sziadien!

pne 
daug

tęsęsi. Kruvini musziai tarp Ameri- 
ir Vokiecziu eina Saaros kalnuose ir 

Siegfried linijos. Amerikonai užėmė
vietų prie Siegfriedo linijos, kurie

kiecziu. Daug žuvo ant abieju pusiu.
4,000 Alijentu eroplanu bombardavo alieji
ni! iszdirbyscziu, geležinkeliu stoteziu, lo- 
komotivu ir vagonu prie Merseburgo, Bie
lefeld ir kitu miestus Vokietijoje. f

Francuzu Majoras Generolas de Lattre 
de Tassiguy pranesza, buk jo armija iki 
sziam laikui užmusze 10,000 Vokiecziu ir 
15,000 paimta in nelaisve. Isz Italijos,, 
Angliszki ir Lenkiszki kareiviai isz Amerikos 
5-tos armijos, perejo per Lamone upe ir 
užėmė Faenza miestą prie Ravennos inlankio. 
Isz Athens miesto Graikijoje, pranesza ,buk 
Anglikiszki ir Graikiszki kareiviai paėmė apie 
1,000 pasikeleliu, kurie kariauja prieszais val
džia. 50 kasikeleliu likos užmuszta, 200 sužeista.
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Kas Girdei
Padanges arba vieta kurioje 

musu svietas ir kiti svietai su-. į ir ramiai iszejo ant vietos kur
kasi, yra tūkstanti kartu didės- KALĖDŲ DO VANOS i.ii ketino /

Zavala atsikėlęs nuo

’ Miete New Yorke randasi 
idaugiau kaip penkesdeszimts 
yisokiu laikraszcziu iszdavine- 
tu keturiuolikosia kalbosia, ar 
Jia daugiau kaip visoje 'Szvedi- 
joj ir Norvegijoj. New Yorke 
yra penki milijonai gyventoju, 
per ka ant kožno szimta tuk- 
stancziu gyventoju pripuola 
yienas laikrasztis.

ne ne kaip mokyti astronomai 
ir kiti mane, taip kalba profe
sorius isz Harvard universitos.

Taipgi tvirtina buk musu 
svietas yra .mažiausia atitolin
tas 360 kvintilijonu myliu nuo 
vidurio padangių.

Vienas isz laikraszcziu skel
bė, buk Amerikas tai yra tikru 
“fabriku žmoniszkos mėsos.” 
Kalbasi ežio apie daugeli nelai
mingu atsitikimu kas metas. 
Taji galima užtvirtinti sekan- 
ęziai:

In laika vieno meto Ame rike 
buna visokiu nelaimingu smer- 
tise atsitikimu 700 tukstaneziai 
o kad metas turi 525,600 miliu
tu, todėl ant kožnos minutos 
pripuola po du nelaimingi atsi
tikimai smerties. S'kaitlis su
žeidimu daeina daugiau kaip 
keli milijonai.

Daugiausia nelaimiu atsitind 
ka kasyklosia ir fabrikuosią, o 
tai del to, jog loenininkai ma
žiausia rūpinasi apie apsaugo-

7 jima žmogiszko gyvasezio. 
Skaitlis mirtinu atsitikimu ka- 
syklosia ir fabrikuosią daeina

<> tul U b
lyg 240 tulkstancziu kas metas.
Ant geležinkeliu 90 tukstan
eziai žmonių, automobiliuose ir 
eroplanuose žūsta 10 tukstan
eziai ypatų.

Nėr ko stebėtis, jog Suvieni- 
luose Valstijose tiek žmonių 
pražūsta.

Visi kalba apie pakaju, o ka
re visur eina po senovei. Taip' 
buvo isz pradžių svieto ir taip 
bus lyg pabaigai, nes svietas ne 
yra užganadytas isz to, ka turi j 
ir geidžia apžioti vis daugiau. 
To'kis tai žmonisz'kas būdas!

Jeigu kas manes užklaustu 
idant jam paraszyezia receptą 
ant laimes, tai jam parasziczia 
szitoki: “Mokykis, dirlbik, cze- 
dy’k ir maustyk. ”

Kokie tai moterele Blooms- 
burge, Pa., inejus in suda, ma
ne, jog tai bažnyezia. Vargszia 
atsiklaupė ir pradėjo poteriaut. 
Atejas dažiuretojas pakele mo
tore kalbėdamas in ja: “Ar tu 
nematai kad tai ne bažnyezia, 
jog czionais randasi už daug 

į advokatu, o szventoje vietoje 
advokatu nematysi. ’ ’

Motere apsidairus aplinkui 
iszejo.

Pasakykie žmogui, jog ant 
randasi 28,976,542,- 

1948 žvaigždes, tai tau intikes, 
bet kada tas pats 'žmogus eina 
pro narna kuris ka tik buvo nu- 
kvarbuotas ir ant jo randasi 
prikalta kortele su “fresz 
peint,” tai netikės, ir idant <per- 
sitikrint ar tai teisybe, dalips- 
tes įpirsztu.

Kas metas ant viso svieto už
augina ūkininkai konia ketu
ris bilijonus buszeliu komu.

Jeigu 'kas norėtu gialbet gy
va st e žmogaus su pagialba stik
lelio arielkos, tai gali būti nu
baustas ant penkių metu in ka
lėjimą.

Tūlas palieijantas Kansas 
mieste pasiredias in civiliszkas 
drapanas, nudavė serganti ir 
puolė ant ulyczios prieszais bu
vusi saliuna.

Leonas White geraduszis 
žmogelis, kuris dažiurinejo ta įs^ 
ji narna, kuris mate puolanti 
žmogų, inbego in saliuna, ap- 
reikszdamas, buk ant ulyczios 
guli mirsztantis žmogus, gavo 
nuo loenininko stikleli ariel
kos, nunesze prie gulinezio pa- 
licijanto ir norėjo inpilt jam in 
gerkle, kad tasai judoszius stai
ga! atsikėlė szaukdamas:

“Aresztavoju tave!” Ant pa- 
licijos sudžia ipastate White po 
500 doleriu kaucijos.

ĄK, po szimts pypkių, ir lv<?
Kalėdos. Ne už dyka mano 

tėvelis ir sakydavo “Jums vai-j 
kams Kalėdos, o man bėdos.” 

( Metai po metu Kalėdos taip su- 
| biznojo, kad sziandien žmogui 
1 net baisu tu Kalėdų ir laukti, 
j Kasztuoja žmogui užgimti ant 
' szio svieto, kasztuoja numirti, 
| kasztuoja net ir Jėzaus Gimimo 
Diena szvesti.

Dovanu, tu prezentu maini
kavimas taip insigalejo, kad 
dabar per Kalėdas mes tik duo
dame, imame, siuneziame ir 
laukiame. Dabar, tiesa pasa
kius, gyva beda su tomis nelem
tomis dovanomis. Kad jas ga
las, turi })ir'kti, siusti, duoti, 
nes kiti tau perka, siunezia, 
duoda. Asz Juozui turiu duoti! 
ha žinau, kad jis man duos; tu
riu szimet tetai ka gera ir gra
žu nupirkti, nes ji pernai man 
davė, o asz visai apie ja painir- 
szau. Ir Onytei ir Katrytei rei
kia pirkti, nes jos jau dabar po 
krautuves, sztorus zulinusi, 
szopina ir pirkinėją.

O dovana, kaip mes lietuviai 
dovana suprantame ar kaip 

’musu tėveliai Lietuvoj suprato, 
itai isz szirdies, be jokio aproka- 
vimo, be jokio atlyginimo. To
kia dovana per Kalėdas szian
dien jau nieko nereiszkia. Kalė
dos, tai laikas mainikauti, o ne 
dovanoti. Asz Jurgucziui szi
met duosiu nes jis man pernai 
davė; o Petrukui szimet szpyga 
nes jis pernai man nei už nikeli 
nieko nedave, o asz visa rubli 

' praszvi'lpiau ant jo dovanos.
Dovana, duota isz szirdies 

, pradžiugina ta, kuris gauna ir 
■ paszventina ta, kuris duoda. 

Bet musu kalėdinės dovanos ne 
isz szirdies; jos nieko neinti'ki- 

nenesztu na, nieko nevelija, niekam gero

spaudyti. Antkelio' LINKSMU KALĖDŲ!
!kurio jisai ėjo, stovėjo daugy-1
I bes žmonių, nes kožnas norėjo
pamatyti garsinga vadom Doiy ------
Kailo^a. asz -iau Giriu susiraszes

Ant Salo pribuvo ant vietos.^ v.„.dllSi les ir adresus 
Kareiviai apstojo aplinkui, ku- knriems sinsin Kale(ln
riems reikėjo szauti, stovėjo 
prisirengia.

— Temykite! — nžkaman- 
dieravo oficieras.

Tuom kart viskas taip nutilo
kad buvo girdėti užima sparnu
le’kenczio jjauk.szczio. Aficieras 
iszženge žingsniu pirmyn, o

surūgtum, dar ir to negana: 
negalima uzmirszti ir to musu 
bolszevikelia ir bedienio, kuris 
nei Dievo nei Jėzaus nepriipa-

Uteles Plaukuose

Uteles plaukuose netik pasi- 
biaurejimas ir priežastim smar
kaus niežejimo ir nesmagumo 
užkrėstai ypatai, bet ir kartais 
nesziotojos ligų, ypatingai szil- 
tines.

Daug lengviau isznaikinti 
uteles vaiku galvose negu mer
gaieziu. Vaikams galima trum
pai nukirpti plaukus, gerai isz
plauti galvos oda ir uteles isz-

ir Kalėdų korteles siuntinėja,' 
kai}) geriausias katalikas.

Kalėdos, tai yra Kataliku 
Bažnyczios szvente. Visi pro- 
testonai ilgai nepripažino Ka
lėdų szventes, ir szidino isz ka
taliku. Septynioliktame szimt-i 
metyje Anglijos Parliamentas 
vieszai ir oficijaliai 'pasmerkė, 

gauk. Roikia siusti Kalėdų uždraudė ir panaikino Kalėdų 
linkėjimus ir draugams ir ne-'švente, kaipo Poptežiaus pra- 
draugams, ir pažystamiems ir' rimauyta kvailyste. O dabar 
nepažvstamiems, ir susiedama žiūrėkite kas darosi: visi szven- 

i ir boznieriams. Xer žiūrėta kas Kalėdas. Reiškia, musu 
t . • • ,-i, • TTQkad ir karszcziausi bolszevike-Ijisnebutu: jeigu tik jo vardu 

susterei ir žinai kur gyvena; 
. tucz-tuojaus sėskis ir pyszky- 

su skausmu szirdies lauke toli
mesnes komandos.

Aficiera jau norėjo paskuti
ni karta užkamandieravot, bet1 
ta valanda davėsi girdėti bal-! 
sas varpo, szau'kianezio 
“Aniuolo Dievo.”

Iszpanijoj yra taip didelis ti
kėjimas tarp žmonių, kad taja 
valanda kada iszgirsta baisa 
varpo, kožnas nustoja dirbias 
ir meldžesi. Dėlto kareiviai isz- 
girde baisa varpo nuleido kara
binus, o aficieras nusiėmė ke-‘ 
pure. Zavala puolė ant keliu 
kad paskutiniu kartu pagar
binti'Szvencziause Pana Mari
ja ir praszyti Jos užtarimo pas' 
Dieva. Visi žmones kurie buvo 
susirinkę padare tapati.

Kada varpas nutilo, o Zava
las atsikėlė, kad apturėti mirti, 
tame davėsi girdėti bildėjimas' 

hpaeinantis nuo žiriksniu smar
kiai beganezio arklio, atkreip- į 
ta in ta szali akis ir visi iszvy- 
do atjojanti aficiera su balta 
karūnėle. Zavalaiibuvo dovano- 
ta’ - v- •: I

Balsai džiaugsmo atsdiepe, 
duoti ant garbes Zavalo.

sveikinimu korteles. Metas po 
metu, asz vis daugiau ir dau
giau tu korteliu turiu pirktis ir 
siusti. Juk reikia daryti, kai]) 

t i daro, nors tu gala 
Keikia siusti Kalėdų

užkamandieravo:
— (Meluokite!
Karabinus atkreipė tiesiok 

in szirdi Zavalo, visi žiūrėtojai
liai ir bedieviai klauso Sz vent o 
Tėvo ir gana.

Kažin arkas pasius Kalėdų 
sveikinimu kortele ir musu dė
dei Stalinui ?

kie jam Kalėdų kortele. Jeigu 
ne; tai tau gali būti labai ries- 
lai. Jeigu tu jam nepasiųsi kor
teles, o jis braukszt, tau ir pa- 
siunezia. Tai butu sarmata.

ant * . v nO ir tau, žmogeli, prisius de
vynias galybes tu korteliu:

i biznieriai ir kompanijos, 
sziaueziai ir kriaueziai ir szin- 
koriai ir graboriai — visi, it pa
pirkti, atsimys tave ir tau ve
lys ir linkės Linksmu Kalėdų ir 

i sau gero biznio .
I Dar butu puse bėdos jeigu vi
si ežia butu nors krikszczionys, 
ir jei krikszczionis vien tik 

į kri'kszczioniui Kalėdų korteles 
'siuntinėtu. Bet kur ežia tau. Ir 
j žydeliui reikia pasiusti, nes ir 
žydelis mums pasius. Ir kad tu

ir

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
tnirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 ! I
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15 coliu ploczio x 23% col. ’ 
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Svarbu isznaikinti netik ute
les, liet ir glindas nes jai ne vi
si.szka i isznaikintos, uteles vėl 
atsiras.

Paprastas būdas isznaikinti 
uteles mergaieziu galvose yra 
prailgintas plauku pamirkimas 
vandenyje; bet geriausias ir 
saugiausias būdas, tai vartoji
mas paprasto gerosino arba 
petroleum. Nakczia rejkia isz- 
meruot plaukus aliejum ir su
pinti sykiu su szmoteliu sku
duro, kuris pamirkytas alie
jum. Aid nakties galva turi bū
ti gerai apvyniota. Ta darant 
per dvi dienas ant treczios ge
rai reikia plaukus iszplauti. 
Tas visiszkai isznai'kins ’plauku 
brudus. Vientik glindos pasi
lieka plaukuose. Geriausias bū
das praszalinti jas tai varto
jant senoviszkas tankis-szukas 
sziltame acte pamirktas.

Plauku brudai atsiranda vi
su vaiku galvose nepaisant ar 
piedni ar turtingi.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

$1.00 Vertes Knygų Už 50c
y Išsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik

Jaunikaiti! ar myli skaityti ? 
Jeigu ne skaitai, tai laikas mes
ti visas nenaudingas žaisles, 
kurios netobulina .proto, ne- 
szvelnina jausmu ir neduoda 
sielai to, kas ja tobulinti galėtu. 
Nėra knygos, kuri 
naudos žmogaus protui, jeigu nedaro; jos tik biznieriams ge- 
tik su dome ja perskaitysime; į ra bizni daro ir musu namus vi- 
vienos tieks protavimui me
džiagos daugiau, o kitos ma
žiau.

Greta kitu skaitymu, nieka
dos neatidek in paskutine vieta'tam, kuris ar nenori 
poezijos. ”

įskaityti pirmiausia, 
sielos tvariniai, 
protą, szvelnina jausmus ir nu-į 
ramina siela; žodžiu, padeda 
žengti in doros ir prakilnumo 

I pasauli.
Skaitykime apysakas, Lie

tuviu gyvenimą aipraszanczias. 
Gal sziadien jie ir bus nesulygi
nami su minėtais klausyiku vy
rais bet prabėgus szimtme- 
cziams jie gal stoves dar augsz- JiSZlPANTJOJE priesz

šokiais nereikalingais rakan
dais užkrauna.

Kalėdų dovana, butu isz tik
rųjų dovana, jeigu mes c_____ _

ar negali i 
Galima net poezija mums duoti; jeigu duotume ir 

__ Y- Tai yra' nesi tikėtume gauti; jeigu do- 
, kurie tobulina vanotume o ne mainikautume.

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

Zavala susigraudinias puolė puslapiu.1 . I M" 1n ant keliu ir balsu dekavojo Die 1 
viii ir Szvencziausai Panai už 
iszgia'lbejima nuo smerties.

Kad ne pavelinimas viroko ■ 
per Aniuola Dievo butu jau ne !

duotum I ^avo apaguiimu puolame 
ir mes Szvencziause Dievo Gim
dytoja.

Aniuolas Dievo Iszgial 
bėjo Nuo Smerties

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

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

Jeigu užraszysite savo drau
giu a r dra uge “Saule ” tai tu
rės didžiausia linsmybia per vi
sus metus.

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

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
pa- 
35c

Pakai nusprendimą mormo- 
niszkos bažnyczios, likos isz- 
braukta isz savo pulko 50 vyru 
ir moterių, kurie apsigyveno 
Eastern Judah ir fenais uždėjo 
sau nauja tikėjimą tarp kit ko 
turi’bažnytines apeigas vadina
mas “paszventinimas paežiu” 
arba kitaip pasakius, apsimai- 
nimas paežiu su savo draugais.

Ta j i nauja tikėjimą užvede 
kokis tai Moses S. Gudmund- 
son, buvusis proferoris muzi
kes universitete prie Brigham 
Young universiteto. Tasai pa-> 
siūlelis sako, buk jisai gavo pa
liepimą isz dangaus idant sut
vertu ta j i tikėjimą.

Vyrucziai, tiems kuriems nu
bodo pacziules, galite apsimai
nyti, jeigu instosite prie tojo ti
kėjimo.

cziau, ir turėtu mums būti ly-j geli metu buvo dideli nesu-į 
giai brangus kaip ir anie nes tikimai tarp dvieju Iszpanijos 
jie yra musu tautos jausmu ir, kunigąikszcziu, Don Alfinsu ir 
szirdies pranaszai. Tauta beDon Karlosu, isz kuriu kožnas 
poetu butu lyg kurezias žmo- norėjo pasilikti karalium. Vie-i 
gus, kaip medis be lapu, žemia nas didžiausias draugas Don į 
neauginanti augmenų. Jeigu . Kaloso, 
gamta ne'butu pripildyta invai- 
riu invairiausiais dalykėliais, 
•butu neza vejant i ir neskiepi
janti vilties gyvenimo ir pažan
gos tai}) lygiai tauta, neturėda
ma savo poezijos, butu lyg ap
miręs be sielos kūnas.

Jeigu norime, kad musu tau
ta.butu tobula ir prakilni, mes 
patys privalome būti prakilnus 
ir tobuli. Atsiekimui to, mums 
reikia skaityti ir mokytis.

Skaitykime viską, kas tik 
mums patinka, o ypatingai to
kius rasztus kokius musu isz- 
mintis supranta.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

buvo turtingu ponu’ 
vardu Don Zavala. Vienoj 
musztynej tas ponas pataikė in 
nelaisve ir laike puses valau-j 
dos jau buvo pastatytas priesz j 
kariszka suda kuris nubadejo, 
Zavala ant smerties.

— Kada? — užklausė ka
linys.

— Puse valandos priesz 
skambinimu ant “Aniuolas 
Dievo,” atsake sudžia.

Kareiviai nuvedė Zavala in II * kalėjimą, kur paszauke kimi- į 
ga, kad pasirengtu ant smer-'J 
ties. j *

Atėjo vakaras. Duris kale ji- I 
mo atsidarė ir oficieras tarė: $

— Jau laikas.!

I
t 
i

arba pradžia 
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64 pus.. Did. 5x7col
Tiktai, 10c.
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No. 102 
minaliszka

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

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

pinusi sekanti skaitymai: Ila 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- 

Įbsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
(Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninal einiki ir kiti szposelei. 20c

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

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
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 anie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ..................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustvniu: Peleniute: Du hrnlei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

SKAITYKIT
“SAULE” '

PLATINKIT!

I

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

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

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

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kama? 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 naktį. 
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 akmenoriaui,; 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 ................ 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 ........ .. i......... 15c

44 pus. 15c 
apie

No. 160 Keturiolika istorijų api® 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

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

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................. lOe

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; Velniszkatiltaa; 
A uklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta. 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..........................................25c

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

No. 172 Dvi istorijos apie 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos, 
puslapiu ...................................

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudra# 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais) ; Kaimieczis Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi- 
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu* 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke

jauni- 
. .25a
Duktė 

68 
..15a

Adresas

li<

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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S/sziaus, idant .keliautu be atsi-'ir naktį apie Pakilius tupinėjo, limoji juom niekina, Antanas ir ant Tamosziu vai-

ANTANAS KAREIVIS
t., ba isz jos jau prisirengt.

ranku per ilgai žiurėjo. In dar- — Taip, taip, mano vaikai!
Dievu turime visi susitai- puiki grinczele. Jevai gerai už- 

ba su akvata ėjo, ba jam rūpėjo fcint! O del tavęs jau didelis lai- 'derejo, ba ir laukelis kitaip da- 
ir apie broliene, nes tas labiau- kas pradėt, nes per ilgai lauki.! bar buvo iszdirbtas.
se jo puikioj galvoj sėdėjo, Antanui akys pražibo, no-i Ar-gi Antanas negerai bro

liui užsimokėjo?
(Bus daugiau)

sveikinimo, nes Tamoszius ne- nes Antanui nudavė, jog jo my- 
klause ir in vidų invežliojo su 
barszkancziais paneziais. Da 
senis nepaliove verkt Antano, 

jszitai prisiartino Tamoszius ir 
su aszaroms puolės tėvu in ko
jas paszauke:

— Atleisk man teveli nusi
dėjimus ir atsisveikinkite!

Regėjimas apkaustyti sū
naus suvis apsilpnino seneli ir 
pradėjo szaukt:

— Tai tu, Tamoszeli! ar tai 
gali but ? mano sūnus apkau
stytas ? Ne! — tai ne mano sū
naus neturiu ir nenoriu turei !' 
Asz ne vagis ir niekuo,m nepra- 
sižen'giau! Tu ne Tamoszius, tu 
ne mano kūdikis! Mano sūnum 
yra tiktai Antanas!

Ir mėtėsi senis ant lovos ser- 
ganezio Antano ir taip gailiai 
verke, jo'g net visi susigraudi
no. Taipgi ir Pa'kuliene be vald
žios ant žemes gulėjo o kuria ir 
in lova paguldė. Tania iszvede 
o ir žmones iszsiskirste, tada 
kunigas, gydintojas o ir Onute 
pradėjo gaivint senelius, ir no
rint atgaivino, bet senis Pakula 
su Antanu ilgai negalėjo lovų 
apleist. Nes ir Pakulienes pro
tas buvo kaip senos visztos ir 
nežinojo kas grinczeleja dedasi. 
Netriuse apie puodelius ir nie
ko nedirbo o butu ir isz bado 
numiria, kad Onute neimtu pa- 
stelevus.

Dažiuojus apie tai fabrikan
tas, pas kuri Antanas dirbo, 
nieko nesigailėjo ir visko pri
davė, ko tik reikėjo. Tėvas 
Onutės, o ir ji pati stojosi arno
tais del tu vargdieniu!

Del doru, kurie myli savo ar
tima, ir Dievas savo palaimini- 
ma prisiunezia.* * *

Antanas po tiek sunkiu pra
eigų, su malone Dievo, su pa- 
gelba gydintojaus ir geru žmo
nių, greieziaus pasveiko už sa 
vo sena tęva. Vos galėjo pasi
vilki, nusidavė pažiūrėt apde
ginto Jokūbėlio ir sudegusios Kaip gyvent ant svieto nežino.

sėdėjo, Antanui akys
[idant brolienia suszelpt. Isz to rjnį nesuprato Szaltysziaus žo- 
' rupesezio nei valgis jam nelin-1 Jžiu, vienok kniste'le szirdyj, 
do ir miegot negalėjo. ant ko ežia užnesza.

Patemyjo ta Antano rupesti • Ant rytojaus anksti nuėjo vi- 
Onutes tėvas, doras žmogus, si in bažnyczia ir su dideliu nu- 
Puiki szirdis greitai prijauezia sižemiuimu vienijosi'su Dievu; 
nelaime artimo. Mažkalbis szal- iszklause Misziu Szv., ir links- 
tyszius nesidavė save pažint, ba mi sugryžo namon.
turėjo paniurusio žmogaus bu-’ Kaiminai jau ka toki prade- 

'da, o vienok diiszia buvo kito- 'jo sznabždet.
ikia. Nekalbėjo daug su Paku-Į

per zems'kius surakintas. Paku
lų kambarėlyje da apie tai nie
ko nežinojo.

Tuom laik Tamiene, kaip ap- 
dovokus avis, apie vaikus tu
pinėjo, o matydama suangliju- 
sius vaikelius, vos isz proto ne- 
iszejo. O kad butu da ta atmi
nus, jog tai piktas auginimas 
priežasezia tos nelaimes, tai du 
kart tiek sopulio ant szirdies 
but turėjus! O tie dantyse 
snargliuotu vaiku papirosai, 
argi tai ne tėvu kalte ?

Jokūbėli pradėjo dori žmo
nes gaivint ir apriszinet, del jo 
da buvo viltis, gal gyvenda
mas pasitaisis ir už savo tėvu 
nusidėjimus atpakutavo. Su- 
anglijusi gi Vincuką sudėjo in 
grabeli ir atidavė žemei.

Nes da negalas sunkiu Taniu 
kentejimu, ba seno Pakulos žo-

“ Neturime musu grineze- 
s, nes ir jus nesi-

(Tasa)

Jokubukas iszsieme isz bur
nos pusiau* surūkyta papirosu 
ir padavė Vincukui, o pats už
rukę ciela užbriežes briežuka 
ir laikydamas rankoj žiurėjo 
in sziaudus prisikiszes. Briežu- 
kas pasibaigė ir vela mete in 
užpakali. Iszeme ir trecz-ia ir 
vėla užbriežes po kluoneli dai
rėsi. Tuom laik Vincukas dū
me papirosu ir užsikosėjus 
trenkę su Ugne papirosą in 
sziaudus. Traukis oro per ply- 
szius ingaivino ugni. Vaikai ta
da ugni paregėjo, kada keliose 
vietose pasirodė liepsna. Jokū
bas supratęs nelaime, mėtėsi 
gesint ugni. Vincukas norėjo 
bėgt, nes jau nespėjo, visa kluo
neli liepsna apsupo, o vaikai 
jame. Jokubukas turėjo tik tiek 
atminties, jog pradėjo szaukt 
pagialbos kiek tik gerkle iszne-Į jį 
sze. Subėgo žmones pas ugni, o leja prieglaudo

silpnu balsu pa- džiaugsite” iszsipilde. Vejas 
! nuo deganezio kluonelio pradė
jo neszt plevius, rodos nemato- 

jeszkot ma ranka ir toji tuojaus sudege,

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Po piet pavakare, atėjo ku-

jis da szaukt
.gelbos. Tamosziene motiniszka 
szirdžia prijausdama vaiku ne
laime, be'ga in tvarteli
vaiku, Jokūbėlio ir Vincuko, o 
ežia ju nėra! Szau’ke su gailes- 
cziu:

o ir nieko negalėjo iszgelbet, ba 
žmonys užsirūstinę ant vagies 
Tarno, nuspjovė ir pradėjo na-

Vaikai mano kluonelyje mon skirstytis tarp
dega, 
tikit.

Niekas vienok in Ugne neno
rėjo eitie. Arde tiktai sienas, 
idant ugnis neiszsiplatintu. Ta
me sztai atbėga Antanas, in- 
puola in kluoną ir ant vaitoji
mo po dūmus ir ugni mėtosi. 
TrosZikina ji durnai, akys jau 
nieko nemato, liepsnos apsiau
bė. Jis kaip kokia dvasia, jesz- 
ko apeziuopa vaiku. Užtiko ant 
dvieju gulincziu kunu, viena di
desni, kita mažesni. Pagriebė 
didesni ir nejudindamas atmin
ties isznesze per liepsna. Buvo 
tai Jokūbas, dar gyvas, norint 
be žado, ne visas buvo apdegęs.

Antanas atdavęs Jokubuka, 
vela mėtėsi in ugni, pataikė ant 
kito kūno, nes jau suangliju- 
sio. Isznesze ir ta, nes jau ir 
pats vos pometi turėdamas. Ir 
kada isz liepsnos bego, tame 
griuvo stogas ir vienas sparas, 
parmuszdamas Antana ir pri
slėgė. Visi suszu'ko su baime ir 
moteres suklykė!

Tame atbėgės kunigas pa- 
szauke:

— Vaikai! gelbėkit Anta
na kas gyvas.

Rodos ant kamando vado, 
visi szoko gelbet ir vienoj va
landoj pakele Antana nuo že
mes. Buvo be žado, 
toliaus, atgavino ji ir 
nesze pas tėvus.

Tame netrukus
žmones baisu ir navatna pa
veikslą. Kada sziaudai apie* 
slapta kavonia, kur arkliai sto
vėjo, apdege, arkliai pajutę 
karszti pradėjo trankitis; o ka
da viena siena iszgriuvo, pora 
arkliu isz liepsnų jau gerai ap- 
spirgejusiu, paskui juosius ir 
kita pora. Dabartės žmones su
prato, jog Tamoszius turėjo su 
čigonais susineszima. Pagavo 
apsvilusius arklius. Tame ir 
zemskiai atsisuko, arklius pa
davė po sauga ir pradėjo degė
siuose jeszkot daugiaus pavog
tu arkliu. Rado dar du sudegu
sius.

Jau Antanas gulėjo ant lo
vos per kunigą ir Onute ap
žiūrėtas, o Tamoszius buvo jau

gelbėkit, kas in Dieva in- bedami:
— Tai tikra Dievo bausme 

už iszgujima tėvu ir va gysta.
Liepsnos rodos nematoma 

ranka gaivintos ryto sienas 
grinczeles ir kitu triobeliu, ir 
netrukus tik degėsiu krūveles 
stovėjo.

Isz kaiminu triobu nei viena 
nesudegė.

Tamosziai rodos nejautė tos 
Dievo bausmes. Tamoszius su
rakintas, suvis girtas, žiurėjo 
ant degėsiu ir suspirgėjusio kū
dikio. Tamosziene kaip be pro
to užsidėjus ant galvos rankas

a unesze 
tuojaus

paregėjo

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Mažam kaimelyje,
Badai Pennsylvanijoj, 

Tonais pusėtinai Lietuviu 
gyvena, 

Bet ju bobeles, tai jau gana, 
Sarmatos jokios neturi, 
Suvis ant nieko nežiūri.

Bambiliais po pusiaunakti po 
pleisa valkiojosi,

Visus inkarezemas vedasi, 
Kad užtundytu,

Ir linksmai laika praleistu.

įlais, tiktai viena Seredos vaka- nigas. Szaltyszius liepe dukte
rų nusidavė in klebonija ir da- rei apsiszvarint ir pasirodyt, 
ves kunigui ant misziu, tarė: pats ir nenusiredes, kaip buvo

— Atėjau praszyt gerade-1 bažnyczioj, nuėjo pas Pakilius 
jaus, idant rytoj teiktumais at-Jr linksmai in visus atsiliepe: 
laikyt giedotines Szv. Miszias' — Ateikite kumueziai, pas 

ir Oiiu-' mane, bus Oneles sugertuves, 
s neaps iais.

Antanas tai iszgirdes nutir-

ant intencijos Antano

ISTORIJE apie Gregorius 
-----------------  Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Ba kaip vyrai in dauba nueina, 
Bobeles ant visos dienos, 

iszeina.
O jeigu vyra in miestą užeina, 

O gerymo neparnesza kaip 
pareina,

Tada kela vaidus, 
Klykdo vaikus.

Tasai su kumszczia malszina, 
Ant ryt bėga pas skvajera,

Tada ant tu patycziu, 
Dirba triksus ant ulycziu,

Praeigius juokina, 
Bus apie tai gana. 

* * *
Viena narsi mergelka, 
Už kokias tai popieras 

apskundė vaikina, 
Tai penkisdeszimts doleriu 

užsimokėjo, 
Ir visokiu triksu iszsižadejo. 

Mergina su tuom sau pagadino, 
Ba vaikinus nuo save 

adbaidino, 
Chicagoje yra tokiu merginu,

tęs, o paskui melscziau, idant ^)e 
teikiamais,
baczt iu mano narna ant suger-'l)0> aszaros pradėjo akyse žibėt 
tuviu, ba noriu, idant su jusu' nežinojo, kas sn juom darosi, 
palaiminimu prasidėtu, o Su-J r Pakulai baisiai nusiminė.
batos sulaukus ateis vaikai ant 
poteriu ir paduos ant užsakų.

— Gerai, kaimyne, — atsa
ke kunigas.

Szaltysziaus namuos niekas 
apie tai nežinojo. Antanas ren
gėsi in fabriku, o Onukaka toki 
prigelbinejo Pakulieniai, tame 
i neina in grinczele szaltyszius, 
Onutės tėvas ir tarė:

— Na, vaikai! rytoj eisite 
visi in iszpažinti! Reikia Die
vui padekavot už viską, o ir 
ant toliaus melst Dievo padėji
mo!

Tie žodžiai nesulinksmino 
Antano nei Onutės.

— Tai ir gerai, atsake An
tanas, ba jau senei rengiausi su 
Dievu susitaikint, nes negale-

geradejau, pasitur ■

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

Paveikslas buvo baisus, o 
vienok žmonys buvo be jaustos! 
Nei vienas ju neramino, nei 
žodžio n epr ak a 1 b e j o.

Taip tai skriauda tėvams pa
daryta ir žmonesia atliepe.

Kaip jau augszcziaus buvo 
pasakyta, jog Vincuko kūneli 
in kapus sudėjo, o apie Jokū
bėli pa vieta vas daktaras nuta
rė, kad prie geros priežiūros da 
gali apsveiktie. Motina kiek at- 
sikvotejus užsiėmė ligoniu.

Grinczeleja pas senus Pakil 
ius kitaip persistatė. Apdegin
tas ir pažeistas Antanas gulėjo 
ilgai be žado, ant galo atidarė 
akis, pradėjo lengvai vaitot ir 
suvis atgavo pometi. Daug ant 
pradžių pagelbėjo kunigas. 
Kožnas troszko palengvint li
goniui, o ir ne vienas butu da
vės savo locno kraujo del do- 
raus Antano. Tame Antanas 
nusiszipsojas atkreipė in tęva 
akis ir vos girdėtu balsu prata
rė:

asz— Nesirūpink, 
greitai pasveiksiu.

Senis net dabar atsikvotejo 
ir pradėjo gailiai verkt, per ka 
palengvino savo szirdžiai.

Onute fuom laik stovėjo prie 
duriu ant sargus ir kas tik ėjo 
atlankyt Antana, melde idant 
nieko neprimintu apie Tamo
sziu, ba tuom suvis parbaigtu 
tėvus. Bet tas ne ant ilgo buvo, 
Tamosziu ant jo locno praszimo 
atvede zemskiai pas tęva, idant 

. atsisveikint, ba tuojaus ketino 
gabent in kalėjimą. Onute ne
norėjo inleist ir melde Tamo-

Tamosziu vargavęs, ir atlan
kyt savo nuliudusia marezia. 
Užmirczias apie padarytas 
skriaudas, rūstybes jokios ant 
brolio szirdije neturėjo. Pare
gėjus savo teviszkes degėsius 
apalpo! Vos atsikvotejo, pare
gėjo broliene ir apdegusi bro- 
liuna, ir pradėjo gailės aszaras 
liet. Kas diena taisydamasis at- 
lankinejo ir suramindamas sa
vo marezia rodąs davinėjo.

Tamosziene dabar 
Antanui ir in akis pažvelg’ 
rodos in žemia butu inlindus, 
kad but galėjus ir kalbėjo:

— Niekas man nepasilieka, 
kaip tiktai užsikabint krep- 
szius ir eit per svietą.

— Ne, broliene, neeisi pa
kol asz gyvas, atsake Antanas; 
tiktai melsk Dievo, idant ka- 
greieziause Jokūbėlis pasveik
tu. Asz gaspadoriausiu ant ju
su dirvos, grinczele pastatysi
me nauja, ir duos geradejingas 
Dievas, jog da kada nors laimes 
žvaigždele del mus užžibes!

Tankiai Antanas 'brolienei 
apie tai kalbėjo; o jai niekas 
ant mintes nebuvo, kaip tik 
krepsziai.

Ant 'galo Antanas suvis pa
sveiko. Ant veido vienok buvo 
susirupines, rodos kas tokis ji 
grauže. Reikėjo vela eitie in 
fabriku, idant vėlu ant maisto 
del saves, seneliu o ir brolienes 
uždirbt, o ežia degėsiai ant 
sodibaites kaip stovi, taip sto
vi, laukelis neartas, o jau lai
kas sėjos artinosi. Onute diena

gėdinosi

Ulyczioms bėgioja, 
Kaip apsvaigusios klykauja. 
Bus džiaugsmo del Lietuviu, 

Ba ant gero neiszais, 
Kada, tokios in metus daeis. 

* * *
Katros moteres su savo dukre

lėms bedavoja, 
Tegul daug gere ir neiszsipa- 

gyrioja, 
Dukrelėms r'eike duoti 

užsiėmimą, 
Tada neužkabines vaikina.

Niekyste nerūpės, 
Kaip szioki toki dauba rankose 

turės, 
Aluczio mamyte in vales turi, 
Kaip jau dukrele ant merginos 

iszžiuri, 
Mamytei ženteliai rankas 

bueziuoja, 
Gruzutes bonkutes neszioja, 
Mamyte tankine augina, 

Dukrele nuo gerymo negina. 
O 'kad tu motin prasmegtum, 

Kad tu gerdama užspringtum,

i

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

girksznosi,
K6ju nepavilksi,

Ant lovos raivysiesi,
Baisiai stenėsi,

Kąsnio duonos neturėsi, liežuvi 
kramtysi, v z

Aszarom troszkuli fgesysi.
Tu mausti, kaip tavo dukrele 

iszte'kes, 
Tai ant tavęs jie žiūrės?

O ne, tarei bėgt,
In to szali nežiūrėt, 

Kur žentas dukrele proto 
mokys, 

Užplaukti po žeme tąsys;
O kam dukreles nesaugojai, 

Ant visko per pipsztus žiurėjai!

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
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. 
Ministram turas.
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Szv. 
prie 
pris 
Szv.

ir

Szv. Sakramento 
Tamosziau*. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

— Na tik pasisku'binkite, 
ba jau ir geradejas atęjas lau 
ke.

— Su kokiu, kumuti, savo 
duktere ketini suvest?— pa- 

’ klausė senis drėbaneziu balsu.
— O-gi su vaikinu ir tai su 

tokiu, del kurio ne tik savo 
duktere, bet dirva ir visa turtą 
pavesiu. Tuojaus ji pažinsite, 
tiktai pasisku'binkit!

Bet senei matomai nesiskubi 
no, Antanas sėdėjo kaip ak
muo ir verke, o verke baisiai.

— Ir ko seileji, Antanai? 
vietoja but pirmutiniu ir sku
bintis, tai tu sėdi, kaip grybas! 
Matomai nenori mano Onukos 
už paezia!

— Kaip tai! — tai Antanėli 
apsirinkai sau už žentą? — ar 
laikais nesziposauji isz mus?

— Pamatysite, kaip ateisi
te. O dabar da karta praszau: 
ateikite visi ka greieziausia!

Ir iszzejo nelaukdamas atsa
kymo szaltyszius.

Na ir isztikro stojosi, Anta
nas su Onuka padare sugertu
ves ir pats kunigas davė žiedus. 
Kas ten;buvo per džiaugsmas! 
Antanas aut kart suvis pasvei
ko, Pakula atsijaunino, Paku- 
liene prasiblaivė ir pasidarė 
greita, kaip szarka, o jau su 
Onuka kas darėsi, tai ežia nėra 
žodžiu ant apraszymo!

— Na, dabar, Antanėli, tarė 
Szaltyszius, te rakteli nuo ma
no skryneles, kurioje yra pini
gai, daryk su jais ka nori 
turi protą isznokusi.

Antanas apkvaitęs nežinojo 
ka daryt, o szirdis isz džiaugs
mo vos neiszszoko.

Atsibuvo ir veselka neiszkil- 
mi, bet linksma. Arielkos nie
kas negavo, už tai arbatos bu
vo in vales, o ir alaus, tiktai lai
ke mezlevos pasirodė arbata su 
araku. Ir ponas vaitas su rasz- 
tininku ir profesorium radosi 
ant tos linksmes, taipgi ir isz 

, netolimo dvaro ponas. Viena 
tiktai Tamosziene nedryso at
eit, norint pats Antanas kelis 
kartus buvo kviest, ba kaip 
maustojo, Dievas galėtu nuko- 
rot.

Po veseilei, Antanas ant ge
ro apėmė gaspadorysta. Nes 
vyruti ir buvo gašpadorius! Pa- 
redkas buvo visame. Savo uosz- 
vi taip guodojo, jog net kožnas 
dyviosi, ne taip, kaip sziadien 
apsieina vaikai ir žentai su tė
vais. Nepavelijo Szaltysziui 
nieko dirbt; o ir del senu Paku
lų žvaigždele laimes užtekėjo!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
virna be jokio už vilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co.,

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

ISTORIJEapie na isz 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£. 
“SAULE” - MAHANOY CI7Y, PA.

Del Musu Skaitytoju I

nes

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Siuncziaut pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkit® 
ateityje, kada siunsite czekins 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuika. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima mono# 
orderio. A ežiu visiems.
Saule Pub. Co., Mahanoy City
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ZiniosVietines GENYS MARGAS
— Ana diena garnys atsi

lankė in Philadelphia, Pa., 
pas iponstva J. Jancziauskus 
(Jonės) ir paliko jiems sūneli. 
Ponia Jancziauskiene po tė
vais vadinasi Veronika Supra- 
navieziute.

— Lietuviu Susivienijimas 
Amerikoj, 211 Kuopa, laikys 
dideli Kart Parte Balandžio 
(Apr.) 8-ta diena 1945 m., Szv. 
Juozapo po-bažnytineje sveti
nėje. Ta vaikara bus traukimas Į 
$25 Kares Bonas. i

Motinėlė, neužpykie;
Ant Jaunystes atsimykie
Kad Jauna tu buvai...

Szvento Juozapo Parapijoje, Mahanoy City, Pa., 
Szia Nedelia Keturios Deszimtys Valandų 
Atlaidai, Gruodžio (Dec.) 10,11,12ta Diena

gpiEK daug jau priraszyta jaunimui. Jis negali eiti in mu- 
apie musu jaunimo isztvir- su klubus, nes ten saliunas, 

kima, tiek daug visur ir visa- jam, aeziu Dievui, valdžia už- 
dos girdime apie ta jaunimą, draudžia, nes dar nepilnu metu, 
kuris eina ar jau nuėjo velniop 
kad jau beveik insipyko klau-

! sytis. Kiekvienas amžius kalti-

| Bus Szvento Juozapo parapi
joje daug svecziu kunigu, kurie 
padės iszkilmingai ir lietuvisz
kai apszvesti Keturdeszimtes 
atlaidus. Ypatingai szimet visi 
(Dec.) 10, 11, 12ta diena bus 

°) Szvento Juozapo parapijoje

Rimta Darbo Jėgos 
Padėtis

WASHINGTON, D. C. — 
Paul V. McNutt, Karo Darbe

Dar gerai jeigu arti kur yra 
koks parkas, kur vaikas gali 
iszbegti. Bet tokiu parku vis

apszvesti Keturdeszimtes

bilijonu doleriu.
Sėkmingam karo vedimui 

reikia pinigu. Szalia milijonu 
vyru, kovojaneziu kuone viso
se pasaulio dalyse, szalia di Į 
džiuliu namu fronto karo ga-.l
mybos inmoniu, dar reikalinga Jėgos Komisijos pirmininkas, 
turėti ir doleriu szios milžinisz-, pasakė, kad szaliai gresia be 
kos maszinos veikimui ir laime-' galo rimta darbo jėgos padėtis, 
jimui pravesti. Privalome už-> ne tiek del paties darbininku 
gniaužti galia agresingu ir ne-Į skaieziaus mažumo, kiek del 
sąžiningu tautu, kurios per isz-1 sunkaus ju gavimo paskirose 
tisą eile metu rengėsi sziam pa- vietose, kur atliekami ypatin- 
sikesinimui priesz pasaulio tai- gos svarbos darbai, pavyzdžiui, 
ka ir laisve ir kurios dabar, j ginklu gamyboje, 
taip nusiminusios, pralaimi.

Jungtinėms Valstybėms dar nustatyto trūkstamo svarbiau- 
reikalinga doleriu sziai perga- sjai karo gamybai 200,000 dar- 
les maszinai varyti, kad ji vis bininku skaieziaus, butiniau- 
eitu galingyn, iki isznyks pas J sįai reikia bent puses to skai

eziaus kai tuo tarpu kitose pra
mones szakose yra vietų, kur 
darbininko buvimas nėra būti
nas. Todėl Karo Darbo Jėgos 
Komisijos pirmininkas ragina 
žmones, jeszkanczius darbo, 
pagelbeti karo pastangoms, at
siliepiant in szi raginimą.

McNutt pareiszke, kad isz

. t . no ir kaltins jaunimą. Kai tu i mažiau ir mažiau. Bet kad ir—• Ana diena ponios Atarė J ’i
Žukauskiene ir AI Alionienc mamyte> buvai jauna, tavo te-Į parkas butu: kagi jis ten per
isz Gilbertono lankėsi mieste 
pas pažystamus, ir atsilankė 
in “Saules” redakcija. Ponia 
Žukauskiene vra musu sena v

skaitytoja. Aeziu už atsilanky
mu.

dienu dienas darys? Man visai 
kur'nedyvai, kad musu jaunimas 

tas jaunimas nueis?” O kai ta- laksto, ūžia, vėjus vaiko: 
vo tėvu tėveliai buvo jauni, ju aiptol, man dyvai 
tėveliai taip pat rūpinosi tuo!

vėliai galva nekarta pakratė ir 
liūdnai saves klausiesi

Tad, sziandien, szito 'baisaus

— Szv. Juozapo parapynes 
mokyklos vaikai rengia Kalėdų 
Programa Nedelioje, Gruodžio 
(Dec.) 17 d., Szv Juozapo para
pijos saleje, 7-ta valanda vaka
re. Inžanga 50 centu. Tikietus 
pardavineje Szv. Juozapo mo
kiniai. Pirkite tikieta ant para
pijos naudos.

— Ponstva R. Janulevicziai 
isz Freeland, Pa., ana diena 
lankėsi pas seseri ponia Agota 
Neverauskiene, ant W. Alaha- 
noy Avė., taipgi atsilankė ir in 
redakcija “Saules,” nes pons
tva Janulevicziai yra musu 
skaitytojai. Aeziu už atsilanky
mu. I

— Ponia Agota Yurkoniene 
isz Shenandoro, lankėsi pas sa
vo pažystamus Alahanojuj, 
taipgi atsilankė in “Saules” 
redakcija 'nes ponia Yurkonie
ne yra “Saules” skaitytoja. 
Aeziu už atsilunkymu.

— Petnyczioje pripuola Ne
kalto Prasidėjimo Szv. P. AI ari
jos; Sukatoje Szv. Leokadijos; 
Panedelyje, Szv. Damazo; Se- 
redoje, Szv. Lucijos; Petnyczio
je Szv. Valeriano Vysk.

— Ana diena ponas Juozas 
Alasalskis isz Shenandoryje, 
lankėsi mieste pas pažystamus, 
taipgi atsilankė ir in “Saules” 
redakcija, nes ponas Masalskis 
yra senas skaitytojas laikrasz- 
czio. Taipgi užkalbindamas la
bai puikiu seniniu kalendorių 
del savo kostumeriu. Ponas Ala
salskis vėlina Linksmu Kalėdų 
visiems Lietuviams ir savo pa- 
žinstamiems szioje apylinkėje. 
Aeziu už atsilankyma.

— Ponios Rože Giliene ir 
Atari jonu Užupiene ir sūnūs 
Vincas, taipgi Jokūbas Sima- 
nonis visi isz Girardvilles, mo- 
toravo in Mahanojuje su reika
lais, taipgi atlankė ii’ “Saules” 
redakcija, nes ponia Giliene 
yra musu skaitytoja. Ponia Gi
liene nesenei lankosi pas savo 
-dukterys Ona ir Nellie, Lindon, 
N. J. Aeziu už atsilankyma.

Tamaqua, Pa. f And. Litvi
nas, nuo 419 E. Elm St., likos 
užmusztas Panedelio vaikara 
7:45 valanda per pažemia ka- 
ruka, Lehigh Valley N. Coal 

: Co., kasyklosia. Velionis paliko 
pa ežia Atari joną (Yacabonis) 
taipgi duktere J. Gibiene mies
te ir sunu Juozą prie U. S. C. G. 
tarnyste. Viena broli Juozas 
Litvinas mieste.

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo „dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Boli
dus ir Markes.

an-
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__ ____________c___ 1„j! lai kad jis dar toks geras koks 
jaunimu ir nieko gero nesitikę-: jis yra.
jo isz tokiu vėjavaikiu. O betgi 
jusu tėvu tėvai užaugo, jusu tė
vai užaugo, jus užaugino ir da
bar jus savo vaikus auginate ir 
užauginsite. Bet tėvai kaip Lo
zorių giedojo, taip ir giedos, o 
vaikai kaip buvo vaikais taip ir 
bus vaikais.

Buvo laikai, kai’tėvai bai
siai piktinosi kad j u vaikai ka
zoką szoko; valcas baisiai pik
tino tėvus kai vaikai pradėjo 
ta valca sukti. Kai jus, tėveliai 
augote, ar kai atvažiavote ežia 
in Amerika, visas jaunimas ta
da džaza, Charlestona ir fox 
trota szoko ir tėvai jau sake 
kad jaunimas eina velniop. O 
tas pats jaunimas, tas iszdykes 
iszlepintas jaunimas stojo in 
pirma pasaulini kara ir visa 
pasauli iszlaisvino. Jaunimas, 
kuris rūke, gere, szokiu sales 
lanke, isz nightkliubiu, partijų, 
vakaruszku ar nuo pasivažinė
jimu su gaidžiais parsitranke, 
sziandien savo szali gina, szian
dien didvyriais tapo. Ir dabar 
tas pats jaunimas, ir dabar tie 
patys tėvai. Ne sakau kad jau
nuoliui sziandien jau sparnai 
sprogsta, bet nei ragai neauga. 
Sziandien jaunimas nei geres
nis nei blognesnis už anų dienu 
jaunimą: jis gal biski kytres- 
nis, gudresnis ir smarkesnis, 
bet tai ir viskas.

Senesnieji, kaip tėvai taip ir 
mokytojai per daug szneka, 
per daug rūpinas, per daug kal
tina, o per mažai daro. Labai 
lengva paraszyti ar pasakyti, 
kad sziandien musu vaikai per 
daug ant gatvių, streetu kampu 
trinasi, valkiojasi. Visai mažai 
mokslo reikia pasakyti kad mu 
su jaunimas iszlepintas, kad jis 
nerangus, mažai kam tikes. Bet 
ka apie tai daryti, kaip patai
syti, tai jau reikia ne tik gero 
mokslo, bet dar geresnes szir- 
dies ir nepaprasto pasiaukoji
mo isz tėvu puses.

Sakote, kad vaikai po stree- 
tus, po gatves bomauja, val
kiojasi. Gerai, tai teisybe. Bet 
pasakyk man žmogeli, kur tas 
vaikas dėsis, kur jis eis jeigu ne 
ant streeto? Jis stuboj, namie, 
kaip viszta ant kiausziauniu 
netupes, jis turi eiti, daryti, 
dirbti veikti, nes tokia jau jau
nimo prigimtis, tokis jo jau bū
das. O kur jis eis? Jeigu dar 
kiek pinigu tu jam davei jis ga
li nueiti ant movies, ant kruta
mu) u paveikslu. Bet ir tie insi- 
pyksta. Bet jeigu jis pinigu ne
turi, kur jis dings? Ypacz mes 
lietuviai, ežia baisiai apsileidę. 
Mes giriamies kad mes instei- 
geme klubus, draugystes ir vi
sokias susaides. Bet visa tai su
augusiems, o ne vaikams,

Viena tiesa musu tėvai dar 
neiszmoko, ypacz musu lietu
viai : butene tai, kad namai tiek 
vaiku, kiek tėvu. Tu, teve mo
tin, gal galėjai ta stuba nusi
pirkti, bet namus sudaryti rei
kėjo ir reikia vaiku. Namai be 
vaiku tai ne namai, bet stuba. 
Szimta sykiu butu geriau tau ir 
tavo vaikams sveikiau jeigu ta
vo vaikai parsivestu savo drau
gus namo ir ten baladuotusi, 
rėkautu, iszdykautu, žaistu ir 
visa tavo vieszkambari kojo
mis augsztyn apverstu, ir ge
riausia ta tavo parlor siutą su- 
tersztu ir tau nei ramybes nei 
pakajaus neduotu.

Bet kur ežia tau. Nevienas tik 
nusispjaus, nusijuoks ir pasa
kys kad tokiu kvailyseziu dar 
negirdejo. Taip, kur kas svar
biau, kad musu stuboje szventa 
taika ir tvarka vieszpatautu, 
kad musu kėdės, krėslai ir par
lor setas, kaip naujas blizgėtu 
ir tik draugus ir sveczius žavė
tu, o vaikai už pecziaus, ant 
daržo kaip parsziukai ar ant 
streeto, kaip szuniukai.

Pernai asz uždaviau Maha- 
nojaus miestelio High Schooles 
vaikams ir mergaitėms “home 
work’’ mokslo darba namie. 
Sztoki uždavinį jiems užda
viau: Sakiau mano sesuo at
važiuoja in Mahanoju; dabar 
asz praszysiu kad kiekvienas 
ju ja priimtu ir ja pavaiszintu, 
petnyczioj, subatoj ir nedelioj. 
Jie turėjo paraszyti kaip jie lai
ka su mano sesute praleistu, 
turėdami gana pinigu bet netu
rėdami automobiliaus. Kad tė
vai butu gale j e tas popieras pa
skaityti, j u akys butu isz virtu
sios! Ka tu žmogeli, High 
Schooles vaikai ir tiek mažai 
jiems progos: Movies, užkandis 
pasivaikszcziojimas, kapiniu 
aplankymas (ne pasimelsti, bet 
gal boy-frento ar girl-frenta su
tikti), Nedelioj Szventos Mi- 
szios ir< Miszparai. Ir viskas. 
Tai jaunimo veikla, tai jauni
mo gyvenimas.

Jeigu musu jaunimas szian
dien dar velniop nenuėjo, tai 
galime Dievui dėkoti ir pati 
jaunimą pagirti; o jeigu norė
tume ka kaltinti, nebutu pro 
szali in zerkola, in veidrodi pa
sižiūrėti.

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

landų atlaidai buvo laikomi 
baisaus karo laiku, kada vienas 
miestelis buvo dvieju baisiu ir 
galingu prieszu apsuptas. Vie
nas pamokslininkas, vesdamas 
misijas, mate kad tam mieste
liui gresia baisus pavojus, pa-

daug svecziu kunigu, kurie pa- tarė visiems žmonėms melstis 
dės iszkilmingai ir lietuviszkai ir vieszai garbinti Szvencziau-

at- šia ii Sakramentu. Tos maldos, 
laidus. Ypatingai szimet visi tas vieszas Szvencziausiojo Sa-I
lietuviai, ne tik isz Alabanojausi ki'amento garbinimas iszgelbe- 
bet ir isz apylinkes miesteliu1 jo ta miesteli, 
suvažiuos in szitus atlaidus.!
Szimet sueina dvideszimts karo laiku, kaip tik tinka ir rei-
penkta Keturdeszimte kai esą-; kia mums tai]) pat melstis ir 
mas klebonas, Kunigas Pijus C melsti Dieva, kad 
Czesna kvieezia kunigus ir ra
gina žmones szvesti Keturde- vaikai 
szimte lietuviu parapijoje, Ala- 
hanojaus mieste.

Ir Szventos Aliszios ir visos 
apeigos ir pamaldos bus iszkil- 
mingos ir dvasiniai visiems 
naudingos. O pamokslus pasa
kys jauni ir iszkalbus kunigai. 
Nedėlios vakara pamokslą pa
sakys Kunigas Juozas Szuke- 
viezius, jaunas klebonas isz 
Tamaqua, Pa. Panedelio vaka
ra pamokslą pasakys Kunigas 
Jurgis Degutis, vikaras isz Ta
maqua. O Utarninko vakara 
galėsite iszgirsti ir pasiklausy
ti pamokslo isz buvusio ežia 
Alahanoyjaus parapijoje vika
ro, Kunigo Kazimiero Rakaus
ko, kuris daibar už vikaru Mi
nersville, Pa. Tai bus ko pasi
klausyti ir daug ko pasimokyti.

Vyrai yra raginami prieiti 
prie iszpažinties Nędelipg va
kara, kada bus daug kunigu. O 
prie Szventos Komunijos 
les prieiti Panedelio ryta.

Pirmoj i Keturdeszimte, 
mieji Keturios Deszimtys

szis karas 
greieziau užsibaigtu, kad musu 

ir 
linksmi, kad Lietuva vėl hutu
laisva ir nepriklausoma.

Tokia yra malda visu kuni
gu ir parapijiccziu kurie szimet 
szves Keturdeszimte Mahano- 
jaus mieste.

Jusu Doleriams Pade
dant, Laimėsime Kara

kutinę pasaulio vadovavimo' 
vilties kibirksztele bet kuriai ; 
tautai ar tautu grupei, ir vėl 
bus garantuota visu žmonių 
laisve.

Ir neatsiras to amerikieczio, 
kuris neiszgales neparemti szio 
tikslo, nes mes visi esame pa
liesti szio karo ir per daug rizi
kuoti negalime.

Ypatingai yra paliesti sveti
mos kilmes amerikiecziai, ku
riu milijonai dar tebeturi gimi
nystes ir jausmo rysziu dauge
liui krasztu, kuriuos užpuolikai 
taip žiauriai terioja. Amerikie
cziai, turi netolima praeiti Eu
ropoje, visomis jėgomis stenge 
si ir tebesistengia vėl atidaryti 
kelia dorybei, žmoniszkumui ir 
geresniam pasauliui. Ju pa
stangos privalo būti tęsiamos 
ir didinamos ateinancziu karo 

i fazių metu. Amerika, sziam Į
j Sesztajam Karo Paskolos Va
jui einant, praszo 14 bilijonu 
doleriu paskolos. Szios sumos

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondua 

ir Markes.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKA3 GRABORIUS

e'a-

ir-

WASHINGTON, D. C. — 
Jungtines Valstybes, laike Spa
lio menesio, iszleido karui 7 bi
lijonus, 447 milijonus doleriu, 
kas yra 343 milijonais daugiau, 
už Rugsėjo menesio karo iszlai- 
das. Spalio menesio metu, in 
diena karui buvo iszleidžiama ■ 
286 milijonai, 400 tukstaneziu 
doleriu, Rugsėjo menesi in die-1 
na iszleista 13 milijonu, 200 penki bilijonai turėtubūti su- 
tukstaneziu doleriu mažiau. Vi- rinkti isz pavieniu asmenų. Ir 
sos karo iszlaidos, pradedant kad butu atstatyta pasaulyje 
1940 metu Liepos menesiu ir garbe ir teisybe, pirkite ekstra 
baigiant 1944 metu Spalio me karo bonu, pirkite, kiek iszgale- 
nesiu, susideda isz netoli 330 darni.

87 times straight-I’ve been lucky!

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

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W.

n® Centre St., MAHANOY CITY, PA.
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87 times I've gone out—and come 
back.

When your score gets that high, 
they usually let you quit for a while.

f

But sometimes that isn’t possible. 
You just have to keep on going— 
perhaps till your number is up.

Out here, you get to understand 
those things. There’s no question of 
quitting—no matter how much you’ve 
done.

Back home, it’s the same way about 
buying War Bonds. You feel good

Buy'at least one

The 6th War Loan is on. And it’s 
every American’s duty to invest in at 
least one extra $100 War Bond. If 
you haven’t bought yours yet, do it 
today.1 ♦

when you count up and realize what 
a high score you’ve got. You feel you 
deserve a rest, too.

But the war isn’t over yet. And 
until it is, I’ll make a bargain with 
you: You keep on buying, and I’ll 
keep on fighting till the last Jap drops!

extra $100 War Bond Today! 9

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, celuloidos virszais 
$1.75. Vainikėlis, maža maldų knyge
le, misziu maidos su paveikslais, pa- 
pratu apdaru 50c; Vainikėlis, juodais 
odos apdarais $1.25; Kanticzkos gies
mių knyga, 863 pusi. $2.00; Gydyklos 
nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Seno 
ir Naujo Testamento 25c. Gudrus 
Piemenukas graži apysaka 25c; Kaba
las su Saliamono Nosia 10c; Dangus 
Saule, Žvaigždes 10c;Sapnas Marijos 
ant Kalno Alyvų 15c; Raistas, apra- 

jszio lietuviu gyvenimą Chicagos stock 
yarduose,356 pus.,$l; Istorija Abelna 
daliss I, pusi., $1.25; Burtininkas 
ir Burtininke 35c; Girtuokliu Gadzin- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pada
rymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka 
Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti 
skanesni valgiai ir visoki kepiniai $1; 
Eustakijusas graži apysaka isz pirmu 
amžiau kriksezionybes arba iszgany- 
mas Szv. Kryžiuje 128 pusi., 35c; 
Sveikata ligoniams knygele apraszio 
apie 350 visokiu vaistiszku žokliu 25e 
Pralotas darbai ir nuopelnas su mei- 

■luzos paveikiu 35c.
Biblija, su 379 paveikslais $2.25c;Pa- 
terejas .Vyrams ir moterims apie ly
ties dalykus ir gimdimo kontrol su 30 
paveikslu $2.50; Pekla kur ji yra ir 
kam reikalinga? su paveikslais kanki
nimo inrankiu 30c; Schmittas Papiove 
Savo Meiluže Ir In Hudson Upe Pas
kandino, padalines in 9 gabalus - su 
meilžes paveikslu 15c; Celibatas arba 
kokis neženotu kunigu gyvenimas 30c 
Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugoti 30c; 
Paparczio Žiedas. Kas szi žiedą ture- 

jsis visada viską žinos savo ir kitu lai
mes 20c; Raktas,knyga visokiu laimiu 
ir turtu nuo tavęs užslėptu, atidaryk 
duris su sziuom raktu, o tu atrasi kal
nus nuo tavęs paslėptu turtu ir gyve
nime bei apsivedime laimes 75c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nuo Veneriniu ir Vėžio ligos $1.25; 

Mostis, nuo bile kokio niežulio skau
dulio, rožes, insikirtimu, apdegintu ir 
vėžio $1.25.

Nervu ir nuo sutukimo po 85c; Insk 
tu arbata, varo akmenėlius 60c;Krau- 
jo Valytojas 60c; Kosulio, Kokliuszo 
ir Dusulio po 60c; Vandenines ir Szir- 
dies Ligos 60c; Pataisymui Vyriszku- 
mo 85c; Nuo Užsisenejusio Kataro, 
(hey-feaver) 85c; Nuo Cukrines Li
gos (diabetu) 85c; Nuo Pražilinto ir 
Plaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo isz 
burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų 60 
c; Palangos Trejankes (stambios) 60 
c; nuo sruugusio pilvo (heart-buru) 
85c; Pailiu arbata ir mostis po 85c; 
Puplaiszkes, Pelunas, Ramuneliai po 
25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltme- 
tes po 20c; Dzingelis, Debesylas, Cze- 
breliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle- 
les, Kadagiai po 25c. Visos žoles yra 
pakeliuose ir su nurodymais, nuo ko 
ir kaip jas vartoti. Adresas

M. ŽUKAITIS,
336 Dean Street - Spencerport, N. Y,


