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Ameriko Paėmė Ormac
Isz Amerikos; Jaun^“ TAIKA AR REVOLIUCIJA?

Fed. Apgyvendinimo 
Administracija Rūpi
nais Veteranių Namu 

Paskolomis

WASHINGTON, D. C. —
Tautines Apgyvendinimo 

Agentūros Federalines Apgy
vendinimo Administracijos pa
stangomis, pagal “G. I. Teisiu 
Deklaracija,” privacziu skoli
nimo instaigu iszduodamos ve
teranams apdraustos namu pa
skolos.

Aresztavota
Už Žudinsta

NEW YORK, N. Y. — Palici- 
j e aresztavojo Marija Boldin- 
giute, už žudinima savo kudi-i 
kio. Mergina indėj o kūdiki in 
sena katila, ir iszmete ant sza- 
szlavu. Vaikai, kurie siautė ar
ti tosios vietos užtiko kūdiki ir' 
pranesze apie tai palicijei kuri 
greitai suseke nelaba motina. 
Kūdiki nugabeno in ligonbuti, 
bet in kėlės dienas mirė.

Pinigas Mergaites
Gerkleje

CHARLESTON, VA. — Per 
ilga laika nesziojo gerklėj e si
dabrini pinigą, kuri nuryjo. 
Daktarai padare ant josios 
operacija iszimdami pinigą, 
nes mergaite butu mirus.

Senukas Turėjo Ilga 
Barzda

Rusai Inejo InBudapest Miestoyos tik menesis praėjo kaip' savo ginklus ir patys ramiai su- 
Graikijos miestas Atėnai bu-- sitvarkyti. O jei ne, tai Angli- 

vo iszlaisvintas, ir kaip Hitle-jcs kariuomene savotiszkai 
rio armijos buvo iszguitos, ir viską sutvarkys ir pati valdys 
dabar tenai brolis broli žudo. 
Vos spėjo svetima priesza isz- 
vyti ir jau viens kita žudo.

Graikijos miestas, Atėnai, 
iszkelia baisiai svarbu ir skau
du klausima: ar iszlaisvinti' 
miestai ir krasztai pasirinks sa-į 
vo miestui ar krasztui valdžia 
per rinkimus ar per revoliucija. 
Szis klausimas jau kilo ir Itali
joje ir Belgijoje ir Jugoslavijo
je. Bet Graikijoje in szi klausi
ma atenieežiai atsake su revo
liucija, karabinais ir žmožudy- 
stemis.

Vieni kitus kaltina, brolis pareiga Graikija valdyti. Mes, 
broli intarineja. Vieni sako ! ežia, Amerikoje, toki partijų 
kad buk viena partija nori su klausima iszriszame per balsa

vimus, per rinkimus, o ten kiek
vienas patrijotas stveriasi už 
karabino.

iki viskas apsispakajys.

Graikijos klausimas baisiai 
svarbus ir baisiai painus. Kaip 
Vokietis buvo užemes Graikija, 

l Anglija prisiuntė ginklu vi 
įsiems Graikijos gyventojams 
įvesti taip vadinama “požemi
ni, slapta kara, VokiecziamP 

‘ pasiprieszinima.” Reiszkia, da-l 
bar Graikijoje beveik visi turi 
karabinu, szautuvu, net ir ar-j 
muotu, kanoliu, ir visi jauezia-j 
si kad jie, o ] 
prie Graikijos iszlaisvinimo, ir. 
dabar jiems priguli ir garbe ir

40,000 Japonu Apsiaubti Prie
\ Ormaco Miesto
Bombardavo SaarosKaresL.au-
ko; Rusai Paėmė Daug Miestu

Amerikonai

”« ™ „piidei°' Amerikos Vyrukai
Prie Rakietus

kad buk viena partija nori su 
Anglijos pagelba Karalių Jur-! 
gi II vėl ant Graikijos sosto pa
sodinti. Ir jie aiszkina kad žmo
nes karaliaus nenori. Kiti rodo 
ir aiszkina, kad komunistai no
ri per revoliucija visa valdžia 
pasisavinti. Ir vieni ir kiti ne
pasitenkina grinezais ar i 
sais, bet stveriasi ginklu. Isz to 
ir vėl skerdynes, isz to ir vėl 
karas, bet baisesnis ir kruvines- 
nis, nes dabar draugas drauga, 
trolis broli žudo.

Tokioje padėtyje, ChurchiU 
ilas, vardu Anglijos ir visos 
! Britu valdžios, kurios armijos 
atstovauja visus Alijentus 
Graikijoje, aiszkiai ir drąsiai 
pasakė ir perspėjo ir vienus ir

, . v kitus. Jis davė visiems Graiki- sutinka su Atlanto Czarterio
Sunkiausias Žmogus jos gyventojams žinoti kad’nustatyta tvarka: kad visos 

Anglijos kariuomene su jais tautos, visi žmones turi tureli

Kareivis Louis Petropou- 
lagas, 15 metu, Graikutis, gi
męs Cleveland, Ohio. Louis
as yra žinomas kaipo jaunau- 
ses kariszkas veteranas, nes 
jisai dalyvavęs 14 muszuose 

Graikijoje.

Bus Daug Kalėdiniu 
Eglucziu

WASHINGTON, D. C. — I
Karo Informacijos Instaiga) 

pranesza, kad 1944 metu kale-' 
diniu eglucziu atsarga bus pa- 

1 kankamai didele, kad galėtu; 
patenkinti szios szalies gyven
toju szventini pareikalavima.

Aiszkus dalykas, jokia ka
riuomene, jokia..armija, ar tai 

j anglu ar amerikiecziu negali 
j tokios revoliucijos pakęsti, ne- 
' gali leisti ar pavėlinti, kad už 
I ju pecziu pesztynes ir skerdy- 
I nes kiltu, kad kitas prieszas už- 
I pakalines kariuomenes dalyje 
nesutrukdytu armijos žygiavi
mą pirmyn. Karas ne Graikijos 
gyventoju darbas, kardas ne 
Atėnų miesto revoliucijonieriu 
rankose, bet Anglijos ir visu 
Alijentu.

LEYTE, PH1LIPPINUOSE. — Genero
las Dauglas MacArthur’as . pranesza, buk 
Amerikos 77-tos divizijos kareiviai paėmė 
suteszkinta miestą Ormac nuo Japonu, ku- 
randasi isz 
Leyte Salos. 
Bruce, sako 
nas muszio 
ponus kada 
kareiviu ir
konai smarkiai užklupo ant Japonus isz 
dvieju pusiu, 18 myliu nuo Ormacos, ap
siaubdami apie 40 tukstaneziu kareiviu. 
Ten tęsęsi kruvini musziai kuriuose žuvo 
daugelis kareiviu.

vakaru puses prie pakraszczio 
Majoras Generolas Andrew D. 
jo kareiviai, po ketures die- 

su didele pasekme inveikė Ja- 
jie norėjo pristatyt daugiau 

kariszko materijolo. Ameri-

Toks Anglijos nusistatymas

ASHLAND, K Y. D. M c Uaiku nekres: ir vieni ir kiti tu teise pasirinkti, ir laisvai pasi- 
Govern tvirtina, buk jisai yra ri tucz-tuojaus liautis peszesi, rinkti tokia valdžia, kuri dau- 
sunkiausias žmogus ant svieto. kad visi turį padetį ar Angli-; gumai gyventoju patinka ir ku-e Į V A M a uu.ii putlVVl (XI XXULgll- g Ullld.1 g y VUllvUJU. pdblILildi II ik u-

Turi jisai 6« pėdu didžio, s ve- jos įarjuomeseį atiduoti visus ri yra jiems geriausia ir tinka-

Amerikos laivai dabar tu
rės Rakietas szaudanezius 
prietaisus, apsiginti nuo 
prieszu. Paveikslas parodo 
praktikavimas rakietu nuo 

laivo.

re 767 svarus. Jisai dirba ant
JOHNSTOWN, PA. — Ana u^e. ^g^gg įr turį szeimyna. 

diena mirė czionais senukas 
Chas. Bender, 78 metu amžiaus.1 
Senukas niekados barzda ne- 
kirpo, todėl užaugino barzda 
kuri buvo 9 pėdas ir 8 colius il
gio.

Paliko Dideli Turto,
Bet Ju Nesuranda

Siegfried Linija Vokietijoje

542 Žūva Kas Metas 
. Per Automobilius

NEW YORK, N. Y. — Amos 
Stafford, 79 metu Amžiaus, pa
likdamas turto ant $15,000,000. 
Buvo taip skupus, kad iszduo- 
davo ant maisto tiktai trisde- 
szimts centu ant dienos. No- 
rints tasai skupuolis paliko tur
to penkiolika milijonu bet jo 
testamento da nesurado.

CHICAGO, ILL. — 1943 me
te, likos užmuszta apie 542 žmo
nių. Kiek automobiliai sužei
džia tame mieste žmonių tai ne
žinoma, nes miesto valdžia ne
gali ju suskaityti. Bet paiicije gkai3Įaj pristatė Pope-
mena kad Chicage kas metas 
automobiliai sužeidžia daugiau 
kaip penkis tukstanczius žmo
nių.

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

Bondus ir Markes.

rio Daugiau Negu 
Tikėtasi

WASHINGTON, D. C. —
Karo Gamybos Vadybos pra- 

neszimu, szios szalies Skautai, 
laike du menesiu trukusio po- 
perio rinkimo vajaus, pasibai
gusio Rugsėjo 30 d., surinko po- 
perio daugiau, negu jiems buvo 
pavesta.

Paveikslas parodo kur Amerikoniszka armija pere j o per 
Siegfried linijos, ir eina gilyn ant Berlyno miesto. Mažam 
paveikslėli parodo Amerikos kareivis Sgt. Sam C. McNeely, 
isz Morgantown, N. C., kuris randasi ant sargybes prie mies

to Monschan, Vokietijoje.

miausia. O su karabinais ir su 
broliu skerdynėmis jokios lais
ves, jokio pasirinkimo negali 
luti. Už tai dabar Alijentu ka
riuomene aiszkiai ir drąsiai pa
sakė visiems Graikijos gyven
tojams padėti savo karabinus, 
nes jie dabar nereikalingi.

Alijentai nenori kisztis in 
iszlaisvintu krasztu vidaus rei-

i kalus, bet tie krasztai negali ; Saar’os kares lauko, 
trukdyti karo veikla ir eiga.

PARYŽIUS, FRANCIJA. — Kareiviai 
isz Amerikos 1-mos armijos atidarė nauja 
užpuolimą ant priesziu paskutine drutvie- 
te prie Roer upe, paėmė deszimts miestu 
ir dabar eina ant kitu miestu. Apie 500 
Amerikoniszku eroplanu paleido daug bom
bų ant Vokiecziu ir suteszkino ju vietas. 
Didžiause užpuolimas per Amerikos 1-mos 

į armijos buvo kada 3-czia armija Otmusze 
jVokieczius nuo Saar’o drutvietes. Apie 
2,000 Amerikoniszku eroplanu užklupo ant 

Vokiecziai nesitikėjo
tokio smarkaus bombardavimo per toki 

: skaitlį eroplanu.ATLANTA, G. — Likos su- Skaitlį erOplaiiU. 
rasta ūke ant kurios locninin-l . , . •
kai žudino juodus darbininkus paimta 10 IlClaiSVC.

Daug likos užmuszta ir

už prasikaltima. Valdžia daro 
rusta sliectva ir kaip rodos kal
tininkus nubaus už toki barba- LONDON, ANGLIJA. — Daugybe Ru
riszka pasieigima su juodais Sl) tankai iusigavo in Budapest miesto, Vengri-
darbininkais.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

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

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

! joje. Su pagelba eroplanu ir artilerija Rusai 
ingaleja Vokiecziu-Vengrijos armija. Mies
tas dega isz visu pusiu. Stalinas sako kad 
Malinovskio 2-tra Ukrainijos armija paėmė 40 
miestu netoli Budapešto. Vokiecziai neteko 
tukstneziu kareiviu ir daug visokio materijolo.
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Kas Girdėt
krasztu valdovai ir žmones j 
klausėsi. Dabar jau Hitlerio'

.balsas, Hitlerio žodis nieko ne-: 
reiszkia.

Kaip greitai žemiszka garbe.

KAIP AUGA BENDRAS AMERIKOS 
LIETUVIU FONDAS

:: :: RASZO DR. K. PAKSZTAS :: ::

Prieszai Labai Apsiriko
Visu Lietuviszku sroviu in-'rijos

The b‘ kardo galybe praeina. Vakar
I pasaulis drebėjo: sziadien Hit
leris dreba. Net patys A’okie-. kurtas B. A. L. F. buvo ir febe

'ežiai sziadien mato kad tas
vadas jau be vadeliu, kad
ju armijų generalu generolas,

'tas ju kraszto milžinas turi mo
lio kojas, kad jis niekam 1...1
kės, prastas bemokslis kad jis, ka.
kaip tas aklas akla evangelijoje ii •
’bevesdamas: abu in»puola iii
duobe. Intensyvus organizacinis dar-

' Nuo to laiko, kai]) Hitleris ar'bas vedamas tik pora menesiu.
1 .... Iljau susiorganizavo 90 skyrių,

1 Amerikos žurnalas, 
National Geograpliic” ana me
nesi iszleido numeri kuriame 
atspausdino keletą žemlapiu. 
Jie žemlapiai, rodydami kur ir 
kiek Rusija turi žemes, galuti
nai ir neatszaukiamai paskyrė 
visa Lietuva sovietams. Ju nuo
mone Lietuvos nepriklausomy
be, užbaigtas klausimas.

Keletą susipratusiu Lietuviu 
jau pasiimto protesto ir paaisz- 
kinimo laiszkus tam žurnalui 
kad jo raszytojai atszauktu to- gala gavo ar iszsidangino, 
ki iszsireiszkima ir kad tuos buvo paszalintas, Vokietijos i’1 .iau bn egisti noti ir tu- 
žemlapius ar pertaisytu ar ipab- generolai ir Vokiecziu armija 11 numerius, 
rėžtu, kad tie rubežiai tiktai sustiprėjo ir pastojo kelia Ali- baigiama, 
laikini, kad jie gilioja tiktai iki jentams. Reiszkia, 
karas pasibaigs. Butu gera ir į tija kur kas geriau 
naudinga, kad ir kiti Lietuviai 
panasziai padarytu ir tam žur
nalui protestu pasiustu.

ju; ra smarkiai puolamas Lietuvos;bes 
.prieszu: jie nori inkalbeti, kad 
mušu Fondas neatstovauja vi
sai Lietuviu visuomenei Ame- 

neti-1 rikoje. Bet faktai ka kita szne-

Hitlerio pagelbos.
Visu krasztu valdovai važia

vo pas Hitleri pasitarti ar susi
mylėjo praszyti ar kai]) ten su 
juo susitaikinti. Net ir Angli
jos valdovai važiavo permal
dauti ta galinga Hitleri. Dabar 
jau niekas pas ji nevažiuoja, 
niekas nei nemano važiuoti. 
Nes jau niekas nepaiso, jau 
Hitlerio garbes ir galybes 
žvaigždele nusileido, o antru 
kartu jau neužtekęs. Jau Hitle-) 
ris kaput! Jam lieka, jeigu jis. 
dar isz tikrųjų gyvas, tik vie
nas kelias, jam tebeliko dar 
vienas darbas, dar viena žmog
žudyste: tai pats save nusižu
dyti, kad nereikėtų Alijentams 
geros kulkos iszeikvoti ant to
kio niekszo.

Tik metai atgal, vienas Ame
rikietis, milijonierius prižadėjo 
ir pastate kaucija, kad jis su
mokės ir padovanos net milijo
ną doleriu jei kas suimtu Hit
leri. Sziadien tas Hitleris nei 
surūdijusio graszio nevertas. 
Jeigu vienas isz musu kareiviu 
Hitleri sziadien nuszautu, jis 
greieziausia turėtu bauda užsi- 

! mokėti, už tai kad jis amunici- 
; ja, kulka už dyka iszeikvojo.

Tai tau kur didvyris! Tai kur 
pasaulio užkariautojas! Tai 

gali praszvisti.1 kur prilipo liepto gala! Tas pa- 
.Viens Dievas žino: O Jis dar vis si|putusiu Prusu, tas strakezio- 
tyli.

! Kas atsitiks su Lietuva po 
szito nelemto karo? Tai klausi-' 
mas, kuris ant kiekvieno Lietu
vio lupu. Dabar dar per anksti 
pasakyti;bet žiūrint isz tolu
mos, isz karo lauko in taikos 
laika, tai turime prisipažinti 
kad ateitis apsiniaukus. Tas 
kuris dristu sziadien sakyti 
kad taip ar taip ten su Lietuva 
bus po karo, turėtu būti tikras 
pranaszas ar tikras kvailys.
t Sunku pasakyti kad tas ar 
tas, ten ar ten tada ar tada at
sitiks karo laiku; o stacziai ne
galima pasakyti kas ir kaip bus 
kaip ramybe vieszpataus ant 
karo lauko ir vieni ir kiti skai
dys kapus ir laidos savo kritu
sius. Tiek daug gali dar atsitik
ti, tiek daug permainų dar gali 
būti tarp dabar ir tada, kad vi- 
siszkai negalima sziadien in- 
speti. Sziadien prieszas, rytoj 
draugas, sziadien draugas, ry
toj baisiausias prieszas. Karas 
baisiai nepastovus, taika dar 
neaiszki, talkininkai, nors tame 
pacziame vežime važiuoja, bet 
kiekvienas savo daina reidą. 
Par visko gali būti, dar ir Lie
tuvai viltis

Haverhill — No. 59, nariu 50, 
pirmininkas M. Matonis, gar
bes pirmininkas kun. J. D. Žu-

Blissville — No. 19 
ninkas A. Grigaliūnas'.

ninke S. Subatiene.

pirmi-

pirmi

Lawrece — No. 15, individu- skvriai ir du atlieka registrą- r ...aliu nariu o2, draugijų 4; pir- 
formalumus. Už spartu . . . XT; . 1 mimnkas C. A. venczius.' susiorganizavima szios valstv- , . . .” • | Lawrence — a o. 49, mdivi-

, dual i u na ri u 39, dr a ug i j u 
į sekretorius M. Stakonis.
1 Lowell — No. 66, nariu

Leonas Szerkszny
Broo'klvn —

pažinimo ir padėkos.
Illinois Valstybėje

Chicago (Bridgeport) — No.'pirmininkas V1 pauiauskas> 
3, pirmininkas Al. Budris.

Fondo ofisas oficialiai atida-!4, nariu 65, pirmininke ponia V.

vertes $17,500. Tai gražus pa
vyzdys, kuris turėtu visas ko
lonijas darba skatinti.

Munhall—No. 54, sekretore
pirm.' ponia Jieva Morikeliene.

Philadelphia—No. 52, pirmi- 
(Szv. ninkas J. Kavaliauskas.

Jurgio parap.) nariu 56, pirm.! Philadelphia—laukia nume-
J. Brundza.

Brooklyn — No. 70, pirm. J.!
Sherry (Szertvietis).

Brooklyn — No.75, pirminiu- kojo $100. 
kas Danielius Averka.

pirmininkas A. Kneižys, Darbi-j
ninko redaktorius. Pagal holo-'bes skyrius, tebelaukiantis n li
nijos diduma, tai vienas did
žiausiu skyrių.

South Boston — No. 17, na-

Kitu registracija 
Taigi, per trumpa 

./laika lie veik savaimingai susi
organizavo net JPO skyrių, tai 
jau nesunku matyti ir suprasti, I No. 18, nariu 42, pirmininke p. Į 
kad plaeziosios visuomenes 
karsztas pritarimas ir pasitikė
jimas Bendram Amerikos Lie
tuviu Fondui yra tvirtai ga
rantuotas.

Dabar praszoipe mielus Lie
tuvius padaryti ekskursija per 
visa placzia Amerika, pasadai- 
ryti po visas atskiras valstybes 
ju alfabetiszkoje tvarkoje ir 
pasidžiaugti placziai varomu 
Lietuviu szalpos darbu, jo or
ganizacija.

Californijos Valstybėje

jancziu Naziu, tas galingos Vo- 
— i kietijos didvyris, sziadien pa-
vel pasiro- bales, iszblyczkes, iszsigandes 

Dabar jis, anot 
“kavojasi

Žmogpalaikis
do. — Ana diena isz Vokietijos žmogpalaikis.
iszejo ar geriau sakant Vokieti- žemaieziu patarles
ja iszleido paveiksią Hitlerio kap veins nu perkūną.” Jis isz- 
ar kokio žmogaus kuris in Hit- kilo, iszskrido, kaip sakalas; o 
ieri panaszus. Nes yra visokiu nutupe, kaip vabalas.
gandu, laikraszcziai ir tarptau-l v ------- ::--------
tiniai raszytojai visokias putas Szimetine Rugepjute buvo 
plaka: buk Hitleris gala gavės; labai pasekminga ir vaisinga. 
Hitleris serga, Hitleris isz pro- Rugiu surinkta 73 milijonus 
to iszsikraustes; Hitleris pa- buszeliu, 
ežiu naziu paszalintas; Hitle- tonu ir t. t 
ris in Japonija iszsidangines. O 
dabar Vokiecziai iszleido Hit
lerio vėliausi paveiksią, foto- dijoj vieszpatauja puikus padė

jimai, kur pragyvenimas konia 
11 ieko nekasztuo je,

10

No. 22, nariu 82,

rio, pirmininkas J. Burokas.
Philadelphia— pavieniai na- 

Iriai ponia ir ponas Yankus au- 
Ypatingai gražus

■ dosnumo ir geros szirdies pa-
Brooklyn — (Moterių Vieny- vyzdys.

Daugirdiene. Pagal kolonijos 
diduma — nariu skaiezius ga
na gražus.

Chicago (Marquette Park) rįu jgy, pirmininkas Dr. P. J.'kas. 
No. 5, nariu skaiezius nepra 
nesztas. Pirm, A. Czižauskas.l
Szis skyrius galėtu būti didelis, jįe suorganizavo pati didžiausi 
kolonijoj daug szviesuomenes.'

Chicago (Moterų Skyrius)—Į

Makmauh. South Bostono Lie
tuviai ypatingai pagirtini, nes

Sofija Barčus. Szis poniu sky
rius daug dirba ir Raudonajam 
Kryžiui.

Chicago (Draugo Skyrius)— 
No. 27, pirmininkas kun. 
Czinikas.

Chicago (Brighton Park) -

skyrių, intrauke daug žymiu jė
gų.

Worcester — No. 25, pirmi
ninkas J. Žemaitis.

Wojvester — No. 31, nariu 
131, pirm. Juozas Glavickas.

Worcester — No. 62, pirm.
Ch. Tamalonis.

Pittsburgh,— No. 9, nariu 30 
meno), pirm. p. O. \ alaitiene. pirmininkas Kun. J. V. Skrip-

Vasiliaus- Į Pittsburgh,— No. 26, pirmi- 
I ninkas A. Mažeika.
i Pittsburgh,— No. 30, (Solio 
priemiesty), pirmininke ponia 
Ona Gutauskiene.

Pittsburgh,— No. 40 (North 
Side), ariu 31, pirm. Kun. J. 
Misius.

Pittston,—No. 44, nariu apie 
100, garbes pirmininkas Kun. 
J. J. Kasa ikaitis, pirmininkas 
W. Griesztaraitis.

Scranton,-— laukia numerio, 
pirmininkas Dr. Frank Sack.

Shenandoah,— No. 63, indi- 
vid., nariu 200, organizacijų 5? 
pirmininkas J. Zabraitis.

Pennsylvania,— tikriausioji 
Amerikos lietuvyne. Daugelis 
miesteliu dar galėtu suorgani
zuoti BALF skyrius. Tikimės 
kad geri žmones iszsijudins di
deliam darbui: Wilkes-Barre-, 
Kingston, Easton, Reading, 
Luzerne, Tamaqua, Shamokin, 
Hazleton, DuBois, Forest City 
ir keletas kitu slauniu miestu. 
Dirva ten plati, tik reikia geru 
artoju. :

Wisconsin© Valstybėje
Milwaukee,— No. 69 pirmi

ninkas Kun. A. Šaudys.
Racine,— No. 73 pirmininkas 

A. Vasiliauskas.
Kenosha,— skyrius jau susi

organizavo, atlieka formalu
mus.
Laukiame taipgi -susiorgani
zuojant skyrių Sheboygan ir 
Port Washington. Tai butu a- 
pimtos žymesnes lietuviu kolo
nijos. /

Toronto, Canadoje
Toronto,— No. 74, nariu 18, 

pirmininkas Augustas Frenze- 
lis. Szi maža lietuviu kolonija 
uoliai dirba musu Fondui. Jos 
pa vy zdžiu galėtu pasekti Mon
treal i o, Winnipeg© ir dar keliui 
miestu lietuviai. y

Kur Dar Nėra Skyrių
Indiana Harbor jau pakr utė

jo; ten jau susiorganizavo sky
rius. Ledai dar nepralaužti 
Gary, Ind., Minneapoly, Minn., 
ir lieetuviu kolonijose Missouri 
Nebraska, Kansas, Iowa ir Co
lorado valstybėse. Reiktu pa
krutėti Seattle ir Portland©?. 
Pacifiko pakraszeziuose. Kas 
turi ten pažineziu,—praszytu- 
me gražiai paskatinti prie kil
naus Tautai gelbėti 'darbo. Szis 
rasztas lieczia BALF skyrių 
veikla tik iki 1944 m., Gruodžio 
6 dieena. Informacijų sky
riams steigti ir literatūros apio 
Fondo veikla teikitės reikalau
ti sziuo adresu:

United Lithuanian Relief 
Fund Of America, Inc., 
19 West 44-th Street

New York, 18, N. Y.

Maspeth, — No. 16, pirm. P. 
Kubilius.

Maspeth — No. 67, pirm, ad
vokatas S. Bredes.

Rochester — No. 65, garbes 
pirm. kun. J. Bakszys, pirm. M. I 
Wentis.

Schnectady, — No. 50, nariu 
50, pirm. Kl. Laureckis.

New Yorko valstybėje turėtu 
būti daugiau skyrių, pavyz
džiui, Albany, Utica, Syracuse, 
Buffalo, Niagara Falls ir Yon
kers. Praszome atsiliepti isz vi
su sziu vietų gyvuosius Lietu
vius, Centro ofisas prisius in
formacijų apie skyrių steigimą.

Ohio Valstybėje
Akron — No. 34, pirm. B. Ve- 

reskas.
Cleveland — No. 38, pirm. M. 

Drosutis.
Cleveland — No. 55, sekre. K. 

Sztaupas.
Cleveland — No. 68, pirm. P.

Massachusetts valstybėje jau 
i veikia 13 skyrių. Jie lengvai 
j dar galėtu insisteigti tokiose 
vietose, kaip Westfield ir 
Springfield, jei atsirastu kas 
vietinius gerus žmones tuo rei
kalu pakalbintu.

Michigano Valstybėje
Detroit — No. 76, nariu indi- 

jvidualiu 78, draugijų 5, pirmi-

Chicago (Ateitininku Sky-I 
rius) — No. 28, pirmininke pa
nele M. Zutautaite.

Chicago (Town of Lake) — 
No. 48, pirmininkas kun. Jonas 
Vyšzniauskas. Skyrius tikisi 
gerokai paūgėti.

Chicago (Roseland) — No.
57, pirmininkas P. Niedvares.

Cicero — No. 14, pirmininkas 
J. Zakaras.

Rockforde — skyrius vos su
siorganizavo, laukia numerio. 
Pirmininkas J. Bacevich.

Springfield — jau susiorga
nizavo, laukia numerio.

Pagal ligsziol gautas žinias, Į 
mažiausios parapijos (North 
Side) skyrius Chicagoje kol 
kas 'bene pats didžiausias. Sep
tynios Chi eagos pa rupijos jau 
turi skyrius, bet trijose jie dar 
nesusiorganizavo.

Kitose Illinois Valstybes vie
tose irgi yra Lietuviu (Chicago 
Heights, East St. Louis, Kewa
nee, Joliet, Spring Valley, 
Waukegan, Westville ir kitur).

Bet apie tas vietas Centro 
ofisas dar maža girdi ir laukia 
patriotines talkos suorganizuo
ti ten skyrius.

Maine Valstybėje
Pasidekojant szauniai Tėvu 

Pranciszkonu intakai ir dar
buotei, dvi mažutes Maine 
Valstybes kolonijos Lietuviu 
szelpimo darbuose pasirodė 
gražiau už daugeli dideliu kolo
nijų.

Sztai Lewiston — No. 41, na
riu vienu kartu prisirasze 46; 
pirmininkas p. J. Cherry.

Rumford — No. 21, nariu 17, 
pirmininkas J. Kawlaicze.

Maryland Valstybėje
Baltimore — No. 64, pirmi

ninke ponia J. Rasteniene. Val
dyba tikisi skyrių gerokai pa
didinti, nes mieste Lietuviu la
bai daug.

Massachusetts Valstybėje
Athol — No. 71, pirmininkas 

J. Andreliunas.
Brockton — (prie Lietuviu 

parapijos), No. 42, nariu 41, 
Garbes pirmininkas kun. J. Va I pirmininkas kun. F. Norbutas. 
lantiejus, pirmininkas A. Alek-j Brockton — No. 72, pirmi- 
sis. Tai vienas stambesniu sky
rių, žadas dar labiau padidėti.

Waterbury, — No. 10, pirmi
ninke ponia Elena Deveniene.

Thomsonville — irgi jau ku
riasi skyrius, kurio pirmininku 
iszrinktas J. Makaraviežius.

Taigi, Connecticut valsty.be-

13, pirmininkas K. Lukszys. 
Nariu dar maža, tikimės, kad 
bent dvigubai padidės.

Šan Francisco aplinkeje, — 
Lietuviu nedaug, bet jie jau pa
krutėjo ir žada greit skyrių in- 
kurti, ypatingai, kad veiklus A. 
Skirias isz Chieagos tarne slau- 
niame mieste laikinai apsisto
jo-

Connecticut Valstybėje
Szios valstybes Lietuviai vie

ni pirmųjų suskato organizuoti 
B. A. L. F. skyrius. Dabar ju 
tinklas apima jau (beveik visas 
kolonijas.

Ansonia, — skyrius numeri 
greit gaus, nariu turi .14, bet ko
lonija nemaža ir ateity nariu ti
kimasi daug daugiau turėti. 
Garbes pirmininkais skyrius 
iszrinko miesto majoro p. No
lan ir savo kleboną kun. V. 
Kaikauska. Majoras p. Nolan 

t žadėjo skyriui savo visokerio
pa pagelba.

Bridgeport, — No. 8, sekr. 
Adomas Viznis ir Ant. Stani- 
szauskas.

Danbury, — No. 77, sekr. He
len Vaitkins.

Hartford, — No. 12, garbes 
pirmininkas kun. prelatas J.

einike p. E. Pauraziene. Skyriu
je dalyvauja visu sroviu žmo
nes.

Dar nėra skyriaus Grand Ra
pids. Lietuviu ūkininku koloni
joj irgi galėtu gyvuoti bent vie
nas skyrius. Detroite gausu 
veikliu žmonių, gal jie teiktųsi 
padėti savo valstybes mažes- 

j nems kolonijoms susiorgani- 
izuoti.

New Hampshire Valstybėje
Manchester — No. 53, nariu 

37, pirm. J. Vaicziunas.

Ohio valstybėje galėtu buri 
nauji skyriai bent sziuose mies
tuose: Dayton, Youngstown ir 
Columbus.

Pennsylvanijos Valstybėje
B r i d ge v i ] 1 e— (prie Pittsbur

gh©), No 43 ,pirmininkas A. 
Klasauskas.

Kulpmont— pirmininkas A. 
W. Ruzgis.

Mahanoy City— laukia nu
merio, pirmininkas Kun. P.

turėti skyrių.
New Jersey Valstybėje

Bayonne — No. 61, nariu 32, 
pirmininkas C. Kalanta.

Elizabeth — No. 24, pirmi
ninkas kun. J. Simonaitis.

Elizabeth — No. 37, pirmi
ninkas J. Žileviczius.

Elizabeth — No. 45, pirmi
ninke .ponia Ag. Degutiene.

Elizabeth — No. 46, pirmi
ninke ponia J. Norbutiene.

Elizabeth — No. 47, pirmi
ninke ponia M. Pavalkiene.

Dar trys nauji skyriai Eliza
beth mieste laukia numeriu To
dėl isz viso . szis nedidelis 
miestas turės net 8 skyrius. Ki
tos panaszaus didumo koloni
jos turi po viena skyrių, retai 
du. Elizabeth’o lietuviai origi
naliai veikia.

Kearney and Harrison — No. 
7, nariu 34, pirmininke ponia A. 
Pieteriene.

Newark — No. 35, pirm. Vla
das Dilis.

Patersone — skyrius jau su
siorganizavo, turi 38 narius ir 
laukia numerio. Szioje valsty
bėje galėtu dar susiorganizuoti 
skyriai tokiose žymiose lietu
viu kolonijose, kaip Jersey City 
ir Camden.

Risley — Lietuviai ūkininkai 
p.p. Jasinskai ir Birute Mc- 
Clain-Vailokaityte aukojo po 
$50, viso $150. Už szi dosnumo 
pavyzdi B. A. L. F. ypatingai 
dėkoja.

New Yorko Valstybėje
Amsterdam — No. 33, nariu 

76, pirmininkas M. Kerbelis.
Binghamton — No. 51, pirm, 

kun. Em. Kranceviczius.

Mount Carmel—-No. 1, nariu 
90, pirmininkas A. Dambraus
kas. Mount. Carmel, pranaszu 
kalnas; isz ežia tarsi savaime 
turi kilti didieji pavyzdžiai. 
Pirmas skyrius turi gauti pri
vilegijos, kad sziame trumpa
me praneszime butu bent kele
tas ekstra žodžiu apie ji pasa
kyta. BALF Centro pirminin
ko Kun. Dr. Koncziaus energin- 
goje intakoje, szis skyrius pats 
pirmas surinko tikra kaina ru
bli: 8,150 vienetu, minimalines

surinkta 73
szieno 108 milijonui Aml>otas’ Pirmininke ponia V. 

j Petraitiene. Tikimasi daug na
riu.

New Britain, — No. 11, sek
retore S. Milukas. Laukiama 
daugiau nariu, nes kolonija di- 

' dele.
New Britain, — No. 29, pir

mininkas A. Rėkus.
| New Haven, — No. 32, pir- 
jmininke ponia Anna Elf.
| Stamford, — No. 36, sekreto
rius S. Cibulskas. Tikimasi 
greit gauti daugiau nariu.

Waterbury, — No. 2, nariu 
individualiu 71, draugijų 5.

■Pagal musu nuomone, tai In-

grafija.
Jeigu isz tikrųjų tas paveik

las yra Hitlerio, o ne kokio žmo-' imant ant amerilkoniszku de
gaus iii Hitlerį panaszaus, tai leriu. Szeimyna susidedanti isz 
isz tikrųjų mizernas, nualintas penkių sąnariu, reikalauja ant 
ir pažemintas tas žmogpalaikis,1 savo pragyvenimo tiktai 228 
Hitleris. rupi ant meto, kas pasidaro ne
' Tik kėli menesiai atgal, Hit-Į daugiau kaip peiikes-deszimts 
lerio vardas buvo baisesnis už amerikoniszku doleriu. Žmonis 
paties szetono; kaip Hitleris dirbanto ant lauko sureikalau- 
kalbejo visas pasaulis klausė ir na mažiau ant pragyvenimo. Ne 

jau1 reike primyt, jog žmonis turi
ta Europos dirbti per visa meta idant už- 

atgal, dirbt laja suma. Tas, kas pa
gal musu nuomonia yra pigu, 
iszsiduoda Indusams labai 
brangus.

valdovai drebėjo. Dabar 
pasaulis užmirszo 
didvyri. Trys menesiai 
žinia kad Hitleris ar mire ar ga
la gavo, butu buvę didžiausios 
naujienos. Dabar jo mirtis nie
ko pasauliui nereiksztu. Pir
miau, kaip Hitleris kalbėjo, 
kaip Hitleris paskelbė kad jis

ypatingai

a

arba pradžia 
SKAITYMO

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu- 

prakalbas sakys, viso pasaulio j res didžiausia linsmybia per vi- 
ladijo stotys lauke ir visu sus metus.

Brockton — No. 72, 
ninkas K. Jurgeliunas.

Cambridge — No. 60, nariu 
35, pirmininkas B. Jakutis, 
garbes pirmininkas kun. klebo
nas Pr. Juszkaitis. Lith. Am. 
Citizen’s Club aukojo $100.00. 
Už szia gražia auka reisžkiame 
gilia viesza padėka garbingam 

je jau yra 9 pilnai registruoti klubui.

ir i
Į 64 pus., Did. 5x7col 

Tiktai, 10c.

i
*
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MAHANOY CITY, PA,

J
i

tar
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti ‘‘Saule” kurie apie tai už
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 1 I

Neužmirszkite Guodotini Slcai-

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

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



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ANTANAS KAREIVIS
(Tasa)

Prieteliai
tilo ir apkvaito tai iszgirdes.
Jis maustė jo, jog apie jo darbus 
niekas nežino, o ežia Mauszkus 
kaip isz raszto viską pasakojo.
Pradėjo svarstytos ir kone su 
verksmu tarė:

— Mauszkuti, gel'bek! juk' bažnyczios ir skaito naudingas bei darhit? As teip nedarhitai.

veise keliolika aviliu bieziu, sziusgaut?
(apie kuriais gerai nusimanė,' Taip sau murmėdamas pri- 
prie ko prigialbinejo apdegin- siartino prie kaimo. Karczema 

i tas Jokūbėlis. O-gi baisiai tas praėjo, praėjo ir kelis namus, 
vaikinelis iszrode! — ant vedo ir inejo, pas Mauszku.
pilna riaukszliu, taipos-gi ant! Mauszkus tuojaus pažino sa- 
kaklo ir ranku, nes prie Anta vo sena sėbrą ir szaip pasveiki
no,— dėdės pradėjo būtie do irias tarė: i

Nu, keip tau einasi, arh jau Į 
, in tau palaisk is tam kalimus? Ui,!

nini vaikineliu. Jau sziadien 
kitokis; papirosu nedume 
karczema neeina, tiktai sėdi kokiam tu plonus pasidarhei! 
szveitomis dienon|is pa rėjas isz As tau sakei, kam taip nedor-

L..ygeles. Buvo darbszus vaiki- Tu daug snapsigerhei, ui, tai 
I nelis, — Dievui ir žmonėms ti- grabazu!

dinsi. Pasigailėk ant mano pa- kias.
ežios ir vaiku!

— Tu miszlini

ir asz turiu vaikus, neiszduok kny 
manes, ba ant visados pražu-'----

ne

Jau tik tu Dieve susimylekie
Kur in plynia jais indekie!

“RAMYBE GEROS
VALIOS ŽMONĖMS”

as

Pakol ta istorija nepasibaigs, 
reikia primintie ir apie Mausz
ku, kuris tam aprasziine nema
žai piktadarystoj su čigonais 
atsiženklino, kurisai svietą del 
savo pralobimo apsukinejo.

Kaip tik visikas apie Tamo
szius iszsidave, tuojaus tasai 
žydpalaikis, Tamosziaus prie- 
tebus, pastojo didžiausiu jo ne- 
prietelium. Nuejas viena karta 
pas Tamosziene tarė:

— Nu, arh as jum ne sakei, 
kad su tam bus daug erhgelius. 
Nu, man neklausot; Mauszkis 
jus prhetelius, gerhai jam kal
bėjo.

— O kada tu kalbėjai? Juk 
tu dar ant pikto pagimdei! 
paszauke Tamosziene.

— Keip, tai as gundei? 
apie tai nieką nežinok!

— O tu nedaverka! — juk 
tu buvai prie visko gundyku!

— Ui! as tau apskusi in sū
dą! As žinai, kad pas tau buvei 
visokį tavorhei. Arh tu mis'liji, 
kad Mauszkis neturhi szvet
kus? — o arh ant man turhi 
szvetkus, kad as gundei ? As 
turhi zandarhus irh zemskus uz 
szvetkus irh bus Mauszkis 
recht!

Uždare tuom Mauszkus bur
na Tamienei. Bijojo prie savo 
vargu, kad ir Mauszkus nepri
kibtu.

Pas szirikoriu žydas kitaip 
nuejas kalbėjo:

— Arh girhdi, szinkorhiau, 
ziurhek, kad būtum saugis. Tu 
sakyk, kad del to čigonams at- 
darhei durhis, kad (bijojai. As 
tau tojaus sakei, kad nėkai 
geszeftas. Apie Tarnus irh 
Mauszkis neko nekalbėk, ba as 
toj viską isdotai, kad tu tam 
viskam buvei kaltas! Man žy- 
dalui visur vale atejt irh su vi
sais handelus varhit!

— Tai ka turiu dabar da
ryt? Tai jau tu, Maušzkau, ma
ne apleisi?

Ir Jokūbėlis buvo ant krik- 
kad as to- szl inu, o norint pas pecziu se-

su

i Ant laimes, paspėjo pribūti, 
jei bent tik kiek vėliau, gal but 

■su liūdnumu užsibaigė. Mat i
j dvaro isztvirkeliai “pisore- 
1 liai” po giria medžiojo, vesda- 
miesi szunu gaujas, kurie buvo 
iszbege in palaukia, o avys szu- 
uis matydamos didžiai 
gande kas-žin kur butu 
blaszke.

Aviniukas supratęs
pagelba, tame jo atsitikime, 
puolė ant keliu lengdamas gal- 

'va linkui bažnytėlės, ir pade- 
ikojo už Jo malones.

nusi- 
iszsi-

DievoĮ^UR tik tu eisi, kur tik tu žiu- 
I resi, visur rasi, visur maty- 
jsi szitus žodžius, szita linkeji-! 
ma. Matome ir krautuvių, szto-, 
ru languose, ir ant korteliu, ir 
ant ulycziu, ir ant dovanu ku
rias mes duodame ar gauname, 
szita dangaus linkėjimą žmo
nėms.

Kai mokslineziai, raszto ži
novai ir kalini ekspertai verte 
Szvento Luko, ar kaip kiti sa
ko, Szvento Lukošziaus evan
gelija isz Graiku kalbos, jie. 
prieje prie szitu žodžiu, kuriuos 
dangaus aniolai giedojo, nesu
tiko, kaip juos iszversti. Pro- 
testonai juos iszverte szitaip: 
“'Ramybe ir gera valia žmo
nėms.” Reiszkia, ramybe ir ge
ra valia visiems žmonėms, nėra 
žiūrėta kokie jie nebutu. O ka
talikai mokslineziai iszverte 
kitaip. Jie sake jog aniolai 
sveikino tik geros valios žmo
nes; už tai reikia iszversti szi
taip: “Ramybe geros valios 
žmonėms.” Czia, rodos tik maž
možis, dirstelėjus in viena ir in 
kita žmogelis pasakytu kad ir 
viens ir kits linkėjimas gražus 
ir geras. Bet dar syki perskai
tęs ir sulyginęs viena su kitu, 
pamatys kad jie viens nuo kito 
skiriasi taip kaip diena nuo 
nakties.

Nora czia nei czieso ne reika
lo knistis in svetimas kalbas ar 
jeszkoti kalbininku ar klumo- 
cziu, kad dažinotume kuris ver
timas yra geresnis, tikslesnis 
ar tikresnis. Bet sziandien, kai 
visas pasaulis, visas svietas ka
ro kraujuose paskendęs, tas 
protestonu vertimas, tas ju lin
kėjimas tiesiog juokingas ir be 
jokios prasmes. Bombanesziai, 
karabinai, kulkos ir skerdynes, 
tai butu prastas ramybes linkė
jimas musu prieszams. Bet ka
taliku mokslincziu vertimas, 
linkėjimas: “Ramybe geros 
valios žmonėms” tai aiszkus, 
teisingas ir visiems supranta
mas; nes jis aiszkiai sako kad, 
kaip Kalėdos, taip ir ramybe 
tiktai geros valios žmonėms.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Vienas man danesza,
O tu Baltruvienele, 

O tu mano mylima kūmute, 
Pas mus pede atsižymėjo, 

Kaip kas ir sveikata palydėjo. 
Vienam net stemple perpjovė, 

Da ir sziadien dejuoja, 
Galvas ir szonus subadė, 

Per girtybe net sveiguli gavo,
Su bilems vieszinosi, 

Galvas baisiai skaldėsi,
Viena sudegino arielka, 

Ba gere su diperiu ne czierk;
Viena kur ten nudadejo, 

Ir ant geležinkelio padėjo,
Žinoma trūkis užėjus, 

Butu in drebezgus suteszkejus, 
Linksma pede nėr ka sakyti, 
Ir net sunku viską apraszyti.

Tai tau ruja,
Jeigu bilems kūle, 

Pėdais dure,
Ar da ilgai taip bus? 

Ar da ilgai sius ?
* * *

Gal niekas tiek trinkelių 
turi kiek asz turiu.
užstojus Adventams 
pasilsėsiu, bet kur tau! 
biauriau pasielgineja bobeles 
ne kaip kitose dienose, o prie k 
tam ir mano kūmas iszpiszkino 
in Vestus pas gimines tai vėl 
turiu pyszlkyt toliaus ir taip:

Po teisybei, meldžiasi, 
Isz velnio knygeliu,

Einiki isz pinigu, 
Nežiūri ne ant laiku, 

Ant paezios ir ant vaiku.
Vienoje vietoje suėjo, 
Ir kazyruoti pradėjo, 
Losze kotus pasideja, 
Gere nuolatos, ne edia. 
Ir 'biznierių buvo keli, 

Kurie szauke, vyrai, vali, 
Ka ežia Adventu žiūrėsime, 
Sėskite, tuojaus pradekime.

Kaip nutarė taip padare, 
Na, ir einiki vare,

Lupa karsztai ir szuko, 
Sztai palicijantas atsisuko. 
Mat, vienas isz ju apskundė, 
Kuri prie grajaus pagundė, 
Tas kaip pinigus pralosze, 
Apie tai palicijai pranesze.
Nežinau kaip toliaus bus, 

Laike teisinos gerai nuskus, 
Badai pasidavė in palicija, 
Pasakyti tikrai negalima, 
Pamokinimą isz to gavo, 
Galus pirsztu pabueziavo, 

Prižadėjo daugiau netraukti 
einikio,

Ui! jam sveiki, kaip krhenns 
irh jam labei gerhai ejnasi.

Dievas neapleido už mano 
Įiadaryta skriauda. O Antanas ?

Ui! gevalt! tam Antanus dži- 
delis ponas, pas jam seden 
krhapsztinai! Jam turhi uz pa- 
czu tam Onus, saltyszus duk
terims!

Giliukningas žmogus. O gal 
ant mano vietos gaspadoriau- 
ja ?

Ui vai! kam to! — jam džide- 
lis gaspadorhis, jam senus Sal
tyszus viskam atidok, nes jam 
gerhau apsieik su tatele ir ma
mele, kaip tu. Tai negrhazn 
tpfu!

Jau tylėk ir nieką nekalbėk, 
Mausziuk. Pasakyk tik man, 
kas stojosi su mano dirva ?

Kas stojosi, Antanas ant jani 
gaspadoriiiauja!

Asz taip manstijau, jog vis
ką už savo dali užgriebs.

Arh jam uzgrhebk, ar ne, as 
apie tai nežinai. As tik tek ži
nai, kad tavo Jokubei ten dau
giause dirhba!

Gal tarnauja pas jin už pus
berni?

Ui, kad irh tavo pati sukasi, 
rhavi, kasa irh trhuse.

Tai gal už kampa dirba?
Kokiam kampus, jam sėdi sa

vo grhinczukei, ka Antanas pa
state irh nu.

Ar ir grinezia pastate ?
Nu keip. Tu Tamoszei ne- 

miszlik, tam Antanus fain vy- 
rhtis! Nueikie tu pas jam, tai 
tau bus gerhausei.

Nedrinstu. Mausžkau tegul 
turi sau, ka jam Dievas davė, 
asz eisiu ubagaut!

Nu, szek galei eit irh ubagaut 
nes pirhma eikie pas brholi!

Gerai sakai, turiu eitie atlan
kyt paezia ir vaikus.

Tu ten visus pamatysi. Jie 
ten gerhe midus irh valgei kep
tus parhszukis!

Kaip asz ten pasirodysiu?
Ui, kokis tu kvailus! kad tau 

saki Mauszkis, tai eikie!
Kad turetau krepszius, tai 

: kaip ubagas nueitai! praszyda- save, . . ., n 'Imas almuznos ir nesiduodamas
* pažint, visus pamatytam

„ , I Ui! as krhapszis turhi, aleOiiukos tevaS su sena Pakulio- da/bar gayele ■priglausiu? Kaipįparhdot, pil.hkj Tam0SZ;
ne. Tai tik vyreli tas Antanas czįa tėvui pasirodyt, kuri taip! 
ir sutaikė kumuezius! Dabar ant turto ir Szloves nužeminau! 
mvo tėvais ir kūmais, arba ki- Kaip motinai pasirodyt, kuri 
taip: žentu, sunum ir kuinais, tiek aszaru isz manopriežasties 
Sūnelis aplaike, ant krikszto, iszliejo! Kaip sveikinsiuosiu su 
varda Antanas, tėvo varda.

Kada parėjo kuinai isz baž- v0 pažint; kaip dirstelėt pa- 
nyczios, inejo in grinezia paty-įCZiai in akis, kuri tiek laiko už 
ka, pagarbino Vieszpati Dievo mano galvos turėjo nukenst! 
ir laimino tėvams kūdiki. Ži- Eisiu ubagaut! Nes kur kre,p- 
noma, jog ir be sveteliu neap- 
siejo, ba netrukus atkeliavo

Jau tik tylėk Maušzkau! 
tik man pasakyk, kas stojosi

'mano tėvais? 
kis negerhas žydalis! — as tavo dėjo, vienuok nebuvo užmirsz-
prhetelius! as moki tilet, tiktai tu. 
tu apie Mauszkis neką nekal
bėk, — sakyk, kad tu su Mausz- 
kum neką neturhejai, 
Mauszkis.su tau neką.

— Gerai, Mauszkuli!
Ir isz tikro szinkorius 

sliectvos bijojo žydo ir 
isztart. O ir kaip iszgir 
kaip kas Mauszkaus varda isz- 
tardavo, tai i 
ji perbėgdavo. Mauszkus buvo' 
sau spakainas, priesz žandarus i 
ir zemskius pataikė iszsimeluot ■ nesenas. Ant pecziu turėjo du 
ir da taip, jog rodos su 
nais o ir su 
susineszimo neturėjo.

Taip mokėjo iszsisukt ir ve-' pagarbinęs Dieva, pradėjo po
lą isz savo judosziszkos sukty- tenant.
bes buvo teisus, nes kas in ji in-j Balsas del visu buvo pažins- 
ti'kejo ir jam atsidavė, tai jaudamas ir sužiuro visi in ubaga. 
bukie sveikas.

Tamoszius už visus, — cigo- kuris prie Jokūbėlio buvo, prie- 
nus, Mauszku ir szirikoriu at-'jas pauostė ir pora kartu links- 
pakutavojo. O daugiause nau- mai sulojo ir pradėjo nuksda- 
dojo Girkszniu žydas

o irh

Kada linksmai ant krikszti- 
nu bovijosi, tame sulojo ant 
kiemo szunes. Kokis tai žmo
gus su lazda (gindamasis arti
nosi prie duriu. Ilgai jeszkojo 
klingelio, isz ko galima buvo 

prie tokio klinge-

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

laike
varda1 suprast, jog

•do, jog lio nebuvo pratins. Inejo in 
grinezia ubagas. Veidas isz- 

net szirpuliai per į b'liszkes, barzda apželus, plau-
kai ilgi ir gerai pražilę 
krutėjimo 'buvo pažini,

cigo-j nesujuodusiiis krepszius 
Tamoszium jokio nas akės turėjo aszaru 

nedrąsiai
akės turėjo 

lazdos pasirėmęs ir

Pil
ant

O ir vienas szuo “balczius,”

VAV/JV7 vj ii u. zij viciS, Mausz- mas laižytis.
kus. Už paimtus nuo Tamosziu j — Tamoszeli! — paszauke 
daigius ne viską užmokėjo, o Tamosziene.
del čigonu teisinosi, jog vis
daigtai sudege. Szitai gerausei szauke Jokūbėlis.
iszkirto ir vėla Mauszkus to
kiu jau pasiliko. Metas po me
tui, žydas in plunksnas augo.

Taip su žydais einasi, kas su 
jais užsideda, jau tam sunku 
atsikratyt ir tankia use nieko! vo tie patis, 
netenka. | "

Kas dabar del Tamosziaus Atsėdėjo jis savo kora Kalva- 
prietelium bus? Ar gal Mausz
kus? — kaip mislijat ? 
ne prietelius Mauszkus! Gal 
szinkorius? o ne! — tas džiau
gėsi iszsisukes.

O-gi tėvelis musu! — pa-

Pa'kilo visi nuo stalo ir pri-
' VYY>1A n T-l nicn TUrini rT/\n'lrrl«»bego prie ubago. Tasai verkda
mas kalbėjo poterėli.

Taip! isz tikro buvo tai Ta- 
moszius Pakula, o krepsbia bu- 

kuriais tėvus ap
teikė iszvarydamas isz namu.v

a.

ne-
Manstinau, 

truputi 
Da

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuncziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuncziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunczia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunczia 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.,

8E1U “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese,

— Nu, ne, as tik nenorhi 
maisitis — žinokitės jus patys! 
as turhi savei boknrhus!

— Bijok tu Dievo, Mausz- 
kau, juk tu daugiaus nuo čigo
nu pelnei, kaip asz! i

— Ui, ka tu kalbi! as čigo
nei nematei, man čigonei nema- 
tik! — as tiktai Tamoszei ma
tei, nes as nežino jei, kad tau 
Tamoszis įprlie čigonei rheika- 
lingas.
> — Ka tu pliovoji, Mausz- 
kau! — ir tu tokis kaltininkas, 
kaip ir asz.

Tiktai tu sirikorhiau teip ne
kalbėk irh nespasauk! — ba as 
daug žinai irh viską isdosi, ka 
karhcemoj girhdejei irh matei. 
As žinai, keip nuo Mukerhi 
pirhkai vogtas kiaulas irh to
jaus naktį paskerhdei irh de- 
szrlius prhidirhbai, — as žinai, 
keip nuo dvarho bėrimo už du 
rhublius pirhkai varhszaucku 
kveeziu. As žinai, keip. nuo va 
gis pirhkai karhvus irh keip 
Morhkus ant koserh papjauk, 
o tu uz tam karhvus gavei 20 
rhublei irh su vagim pasidali
nai; as darh daugiau zinci irh 
turh szvetkus. Jagu ka aipie 
Mauszki pasakysi, tai irh Mau
szkis viskam pasakys! Mausz- 
kis su cigoneis neko neturhejo, 
nes tu su visam vagis giszefta 
darhei.

Szinkorius kaip nebilis

rijos kalini. Butu dar nepalei- 
— Jau de, nes kada kalini niekad ne

gavo arielkos, pradėjo protas 
maiszytis, tai negalėdami su 
juom rodą duot o ir ant Auta-, 

ant 
liuosybes. Pris to saužine var
gino už praeita gyvenimą.

Kada isz kalėjimo paleido, 
neturėjo in kur nusiduot, ba 
manstejo sau: — Triobos sude
gė, — likusi pati gal ubagauja, 
ar gal Dievas kažin in kur misi-

ISTORIJEapie na i3Z 
-----------------  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 C£7Y, PA.

'h

Antanas Pakula, tas tai bu- no storones likos paleistu 
vo didžiausiu prietelium ir ti-Į 
kur broliu.

Užbaiga
Pradėjo po tam atsitikimui 

du metai. Buvo vela nedelia. 
Po sumai, kada žmones isz baž
nyczios iszeitinejo, zakristijoj 
buvo kūmai. () keno ? Žinoma, jave; 
kad Antano Pakulos.

Kriksztinos atsibuvo patyka, maustydamas. Saužine vargino 
bobos neklyke paprastu dainuj da labinus, kada prisiartinojo 
kada su viryta gerai gerkles-prie kaimo. Pradėjo in

Geras Piemuo Savo
Aveliu Neapleidžia

Ėjo in gimtines kaima visaip

kada su viryta
pavylgo. O kas-gi buvo toki tie kalbėt:
kumuezia? O-gi Szaltyszius, į — Į£a dabar pradėsiu? kur.

vaikais, kurie nenorės tokio te-

klebonas, kaipo pas gerus savo *
• • • • i i Aparapijomis; ir Tamosziene ancj* 

kriksztynu buvo, truputi dra- * 
sesne, nes nuliūdus ir susirupi-^ 
nūs, ba nuolatos saužine grau- t 
že. Gere saldu miduti, per pati ★ 
Antana isz medaus locnu bite- J 
liu padirbta, ba Antanas prasi- *

1 nu-| Pirkie U. S. Bonus Sziadien! ♦

Del Musu Skaitytoju!
Siuncziant pinigus per baik-' 

kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta 1 ‘ Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jum*

SIENINIAI

KALENDORIAI
1945 M.

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥

i 
I
¥ 
¥

si jam toj užsidėt!
Kad pinigu neturiu.
Pinigei neturhi! Nu, as tau 

pabarhgosi! — Sorhe! ei! Sor- 
lie! — reke žydas ant s 
bos. O kada toji atszleivojo, lie
pė Mauszkus, kad pajeszikotu 

'tuos paežius krepszius, ka Ta- 
moszhi del tėvu buvo parūpi
ma, o kuriu tai doras Antanas 
saitus papjovė.

(Bus daugiau)

15 coliu ploczio x 23% col. 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A. į 
3k*S**X**X*XXX**V**XX3^*XX3»

Atsitiko tai sekmadienyje, 
Luksziu bažnytkiemyje.

Nepertoli, nuo bažnyczios, dėkingi už tai ir neužmirsdkita 
ant dvaro lauko, ganė aviniu- ateityje, kada siunsite czėkiua 
kas didi buri aviu. Tame laike, arba ekspresinius money orde- 
kuomet žmones suėjo in bažny- rįUS) pridėti deszimtuka. Bet 
czia ant pamaldų, avys jau vi- jeigu siunsite money orderius 

Nejeszkosim kazyrese giliuko, sos buvo aprimusios, szviežios per paczta, tada pacztas neima 
žoles prisiedusios atrajojo, o ki- ekstra už iszmokejima monaj; 
tos po medžiu pavesiu gulėjo.

Aviniukas pamėgo nueiti in gaule Pub. Co., Mahanoy City 
savo bo- žmones kaip ant dyvu žiurėjo, bažnyczia ant pamaldų, pasiti- 

Gražu žiūrėt kaip gryžo visi 
sumuria, 

Akys kaip knypkiai papučia,

S'UDŽIA IN UBAGA

Už valkiojimą esi apsudin- 
tas ant trijų dienu in koza 
ant duonos ir vandenio.

— Ponas sudžia, asz nore- 
tau norint baszteliu su laszi 
niai, o už tai ilgai pasėdėsiu.

orderio. Acziu visiems.

i kedamas kad jo avutes aprimn- 
sos, isz czion niekur nepasi'kil- 
nys eitie.

Palikes avis ir nuėjo in baž
nyczia.

Kaip sykis, atsitiko, vos tik 
inženge in bažnyczia, tuom kart

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

FCffiyiCTORY.

Kaip svyruodami namo ėjo.
* * *

Kur ten apie forteca “44” 
utelute ir blusuke,

Viena ir kita mergirike,
Prie moterių labai kabinasi, 

Ir net tankiai vaidijasi.
Biauriais žodžiais iszsivadina.' kunigas pradėjo Evangelija,
Ir kaip sako: “szunis ant juju 

kabina.”
Ir tai visur, nuo pats ryto,

O ir net ant stryto,
Szirdeles mano,

Ar nesusigraibstys ant galo.
Jau visi pirsztais bado,
Kaip ant niekszu rodo.

skaityti, kad:— “Geras pie
muo savo aveliu neapleidžia.” 
— Aviniukas iszgirdes tuos 
žodžius, jautėsi lyg užgautu, 
nerimo jo; jam avys vienos pa
liktos rūpėjo ir pabaigus Evan- 
• geli ja skaityti, iszsiskubino pas 
' savo avis.

BUY
UNITED 
STATES

WAR
BONDS

AND
STAMPS

Mauszkis.su
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ZiniosVietines| GENYS MARGAS
— Kalėdos arti.
— Nekalto Prasidėjimo Pa-' 

neles Szvencziausios Szventeje, 
Sžvento Juozapo parapijos so- 
dalietes priėmė naujas nares in 
savo draugyste ir gražiai ir isz- 
kilmingai dalyvavo pamaldose 
vakare. Szvento Juozapo para
pijos vikaras ir sodaliecziu ka
pelionas pasakė Szventei ir 
mengaieziu priėmimui pritai
kinta pamokslą ir prirasze nau
jas nares. Po tam buvo palaimi
nimas Szvencziausio Sakra
mento.

Po pamaldų visos sodalietes 
susirinko in parapijos sale, kur 
buvo prirengta užkandis ir gra
ži programėlė sodalietems ir 
sodaliecziu motinoms. Klebo
nas, Kunigas Pijus Czesna pa
sveikino sodalietes ir j u moti
nas ir pasakė gražia prokalba.

Vakarėlis buvo gražus, kuk
lus ir pavyzdingas. Daugiau 
panasziu vakarėliu reikėtų su
rengti sodalietems ir kitoms 
draugystėms nebutu pro szali 
isz tu sodaliecziu veiklos szi-ta 
pasimokyti.

t Petrone, pati Jono Rut
kausko, nuo 33 S. 10-th St., mi
re Ketverge vakara 8:10 vai., 
namie, sirgdama trumpa laika. 
Gimė Lietuvoje, pribuvo in 
Amerika 41 metu adgal. Pri
gulėjo prie Szv. Juozapo para
pijos. Velione paliko savo vy
ra, dvi dukteres ir du sunu: S. 
Bernardiene, namie ir M. Lon- 
giene, mieste; Sgt. Juozas, ku
ris tarnauja Anglijoje ir Jonas 
namie, taipgi 6 anukus ir viena 
seseri J. Pinigiene isz Wiscon
sin vals. Laidotuves atsibus 
JJtarninko ryta su bažnytinėms 
apiegomis Szv. Juozapo bažny- 
czioje 9 vai. Kūnas bus palai
dotas parapijos kapuose. L. 
Traskauskas laidos.

— Ponia Mare Navakiene, 
nuo 512 E. Pine uly., ana diena 
iszvažiavo in Cicero, III., atlan
kyti savo duktere Ona ir žente
li Daktara P. Atkoczunai,

— Tik 12 dienu iki Kalėdų. 
Pirkite savo Kalėdinius pirki
nius isz laik.

— Szv. Juozapo Mokiniai 
perstatys puiku Kalėdini Pro
grama, tai yra, visokius vaizde
lius, dainas ir t. t., parapijos 
svetainėje, Nedelioje, Gruodžio1 kalta. Tuomi jis pats save isz- puolė už tai kad jie žinojo, mes 
(Dec.) 17-ta diena, 7-ta vai., va- siteisina ir net pats save pas

gaili. O saves pasigailėjimas'mes nežinojome. O mes nežino- 
visados malonus nors baisiai jome už tai kad kas nors savo 
pavojingas.

KAS KALTAS

Apsaugos Transporta- 
, ei jos Instaigos Kalėdi

niai Patarimai

Kaip Japonai užpuolė mus ant j 
pacifiko salų, Amerikiecziai 

tuoj aus norėjo žinoti kas ežiai 
kaltas buvo kad mes ar nieko 
nežinojom apie Japonu prisi
rengimą mus pulti, ar žinoda- valdžia nepadare. 
mi nieko nedareme. Po to pir- Bet dahar kitas klansimas 
’«<• ,ok/ V1'0'1“.0’ kyla: jeigu valdžia nieko neto-

ri ir neranda priesz tuodu kari- mu: 
ninku, jeigu jie nekalti už ta 
baisia nelaime, už ta Japonu 
užpuolimą, tai kas kaltas? Jei
gu jie isz tikrųjų nieko nežino
jo, (o ju biznis buvo žinoti) 

j apie ka Japonas rengia ir daro, 
j tai kas žinojo? Jeigu jiems nie
kas isz Vaszingtono nieko ne- 
pranesze, tai kodėl nepranesze? 
Visgi kas nors žinojo, nes tam 

. yra dipliomatija, tam yra ka- 
riszkas sztabas, tam yra tarp
tautinis susineszimas. Jeigu tas 
Admirolas ir tas Generolas ne
kalti, tai eikime augszcziau: Ar 
visos armijos vadas kaltas? Ar 
musu laivyno vadas kaltas?

proga pasiaiszkinti, jeigu vald
žia juos atszauke ji turėjo juos 
in teismą szaukti ir ar pas
merkti ir nubausti ar visiszkai 
iszteisinti. Nei vieno nei kito;

Bet dabar kitas klausimas

musu valdžia visa kalte užmėtė 
ant dvieju žmonių, ant Admiro- 

|lo Kimmel ir Generolo Short. 
Tiedu karininkai, armijos ir 
laivyno vadai buvo atszaukti 
isz savo vietų, apkaltinti, nu
skriausti, pažeminti ir prasza- j 
linti be jokio teismo, be jokios' 
progos iszsiaiszkinti ar apsi-Į 
ginti.

Visi mes jeszkojome kalti
ninko, nusidėjėlio, ir valdžia 

! mums po nose pakiszo du 
augsztus ir garbes vertus žmo
nes. Ir mes, nieko nesiklausda
mi, nieko daugiau nenorėdami, 
nieko daugiau nereikalaudami 
visa kalte užkrovėme ant to 
Admirolo ir Generolo, nors nie- Jeigu ne, tai dar augszcziau ei- 
ko apie juos iki tol nebuvome ■ kime, nes kai jeszkome kas kal- 
girdeje.

Mes visiems, kad ir niek- ; 
szams, kad ir savo motinėlių 
žudikams duodame proga stoti 
in teismą, turėti advokata ir 
pasiaiszkinti ar prisipažinti. 
Bet nieko panaszaus negavo 
tiedu karininkai. Visi mes juos 
vienbalsiai pasmerkėme. Mes 
isz prigimties linkę kita ar ki
tus kaltinti už musu nelaimes 
ar nepasisekimus. Jeigu man 
viskas eina riestai, jeigu asz sa
vo gyvenimą suardžiau, savo 
turteli praszvilpiau, ir jei mano 
visi plianai, visos svajones, vi
si sapnai, visa viltis pelenais 
pavirto, man skaudu, pikta ir 
neramu. Bet man tuoj aus jau 
biski lengviau ant szirdies jei
gu asz galiu pirsztu in savo kai
myną ar artima rodyti ir saky
ti, kad sztai tu ar tu esi kaltas 
kad man nepasiseke, tu mane 
apsukai, tu mane isz kelio isz- 
vedei, tu mane prie szito skurdo 
privedei. Žmogus niekados ne
nori prisipažinti kad jis pats 
kaltas, jam visados lengviau; 
ant szirdies kai jis randa kita'

i WASHINGTON, D. C. —
Apsaugos Transportacijos In- 
staiga ragina keliaujanezius 
kalėdiniu pirkiniu reikalu at
likti keliones tarp 10 vai., ryto 
ir 4 vai. p. p., kad tuo butu isz-

I vengta per didelio susigrūdimo 
busu ir trollsy linijose.

Keliaujantieji pasipirkti ra
ginami paklausyti sziu patari-

| tas mes vis nuo mažiausio, že- 
į miausio einame prie didžiausio 
ir augszcziausio. Tai gal armi
jos ar laivyno sekretorius kal
tinsime, nes jie apie tokius da
lykus žino ar turėtu žinoti? O 
jeigu ne jie tai gal visa musu 
kongresą ar pati armijos ir lai
vyno vada ir visu musu prezi
dentą kaltinsime? Czia kas 
nors suklydo, kas nors prasi
kalto, kas nors neapsižiurejo. 
Bet klausimas kas toks?

Lipkite in busus ir gatviaka- 
rius tvarkingomis eilėmis.

Jei tik galite, turėkite isz 
anksto paruosze reikiama suma 
kelionei apmokėti.

Kad iszlipantiems ir inlipan- 
tiems nebutu sunkumu užimte 
buso ar strytkario užpakaline 
dali.

Važinėkite taksiai tik būti
nu atveju, ir, jei turite progos, 
dalinkitės vietomis su kitais.

Patys nesziokite pirkinius.
Neužmirszkite Sesztojo Karo 

Paskolos vajaus. Karo Bonai ir 
sztampai yra geriausia Kalėdų 
dovana.

Czia gali prisidėti ir moks
leiviai, keliaudami namo priesz 
prasidedant vakarinei skubos 
valandai.

Collins didžiuojasi nupirkęs 
pirmuosius bonus visu keturiu 
paskutiniuju vaju. Pirmaji bo
na jis nusipirko tuoj po Pearl 
Harboro invykiu.

Atvykdamas in vajaus bus-*1 
tynė, Collins atsinesze su savi
mi 63 bonus, 12 tukstaneziu do 
leriu vertes, norėdamas inrody- 
ti pareigūnams, kad jis ne tik 
perka, bet ir laiko nupirktuo
sius bonus.

Collins pareiszke Milwaukes 
bonu platinimo pareigūnams 
esąs viengungis ir neturis kitu 
pajamų szaltiniu, iszskyrus 
dženitoriaus alga.

Negras Dzenitorius 
Atidaro Bonu Pirkimo 

Vaju Milwaukeje

Prekybos Laivyno

žmones Prekybinio Laivyno 
manksztai. Vyrai, tarp 17 ir 50 
metu amžiaus, gali stoti sava
noriais Laivininkystes Tarny
bos manksztai ir po to invai- 
rioms pareigoms juroje, pavyz-! 
džiui radijo operatoriais, viro-1 
jais, denio ir maszinos jurinin
kais, kasininkais ar ligonines 
tarnautojais.

Jurininku Reikalu'

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

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

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme I.aba Nakt.
Minis t r an turas.

SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Istorija apie “AMŽINA ŽY- i: 
DA. ” Jo kelione po svietą ii 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

kare. Tikietai parsiduoda po 
50c. Parapijos naudai.

— Ponas Jonas Tam'kevicz- 
ia, gerai žinomas ūkininkas isz 
Catawissa, Pa., ana diena at
lankė/“ Saulęs” redakcija, nes 
ponas Tamkeviezius yra musu! 
senas skaitytojas laikraszczio 
“Saules.” Acziu už atsilanky
mą.

Už tai buvo ir yra svarbu, 
baisiai svarbu kad kaltininkas 
butu in teismą paszauktas, kad 
nekalti nebutu intarti ir visai 
už dyka kaltinami. Tuszczia 
kalba ir niekam nevertas vald-j 
žios pasiaiszkinimas kad da
bar nepatartina visa tai vieszai 
iszkelti kad Japonai jiems rei
kalingu žinių apie mus nesu
teiktume, nepaduotume. Japo
nai daug daugiau ir daug ge
riau žino negu mes. Jie per ta 
užpuolimą ir seniai priesz tai 
nusitraukė tiek ir tiek paveiks 
lu tu vietų kurias jie ketino 
pulti ir kurias jie puolė. Jie

WASHINGTON, D. C. —
i

Commodore Telfair Knight, 
Karo Laivininkystes Adminis
tracijos vice administratoriaus 
padėjėjas, pabrėžė, kad matyti 
isz po visa szali Karo Darbo Jė
gos Komisijos suteikto leidimo 
neprityrusiems vyrams, norin
tiems stoti in J. V. Prekybos 
Laivyną, būti lavinamiems J. 
V. Laivininkystes Tarnybos 
kaip labai reikalingi jurinin
kai.

Karo veiksmams Pacifike be- 
siplecziant, musu Prekybinio 
Laivyno darbas daugiau nei 
patrigubėjo. Del labai tolimu 
vietų, norint pristatyti ta pati 
kieki siuntiniu Pacifiko ba
zėms, reikalinga tris kart dau
giau prekybiniu laivu, negu j u 
buvo reikalinga Europoje. 
Kiekvienas nužengtas žingsnis 
pirmyn Pacifike reiszkia dides
nes pareigas musu Prekybi-

I niam Laivynui. ’ ’
Szis yra pirmas kartas, kai

WASHINGTON, D. C. —
Price Collins, 55 metu am

žiaus, negras dženitorius, ati
darė Szesztaji Karo Paskolos' 
Vaju Milwaukeje, nupirkda-j 
mas 1000 doleriu vertes bona; iszduotas per visa szali leidi- 
vajaus bustyneje. mas samdyti neprityrusius

nebuvome pasirenge už tai kad

darbo neatliko, kad kas nors 
neapsižiurejo ir už tai liko ir 
yra kaltas. Bet kas toks jis yra 
ar jie yra, tai musu valdžios 
szventa pareiga dažinoti ir nu
bausti, ir visus kitus, kurie 

j sziadien yra intarinejami, vi- 
siszkai iszteisinti.

Dabar musu valdžia Vaszing- 
tone paskelbė, kad ji nieko ne-

I kaltina už Japonu puolimą, kad 
i ji paleidžia Admirolą Kimmel 
ir Generolą Short. Bet vėl be j 
jokio teismo. Reiszkia valdžia 
neprisipažinsta kad ji padare 
klaida kaltindama tuodu kari- ♦m-************************ 
ninku, bet kad ji nieko apie tai 
nedarys, nieko nekaltins. Na ir 
atliktas kriukis. O tiedu kari- 

monienes, atsibuvo Sukatos ry-Įninkai nelieka iszteisinti, jiems 
ta nuo 221 N. Bowers St., su nupleszta szlove ir sudarkytas 
bažnytinėms apiegomis Szv.'geras vardas nesugrąžintas. 
Jurgio bažnyczioje 9 valanda, [jje ir sziadien norėtu būti su 
Kūnas palaidotas parapijos ka- > savo kareiviais, norėtu muszti 
puošė. Velione mirė praeita ta Japona, kaip jie mokinosi ir 
Utarninko vakara 9:45 vai., po 
operacijos Ashlando lįgonbu- 
teje. Gimė mieste. ‘Paliko 
savo vyra Vinca ir 4 vaikus :Jo- 
ana, Shirley, Juozas ir Rose
Maria namie; dvi seserys: V. j bar ne jiems vieniems bet ir ju 
Yankauskiene mieste ir S. szeimynoms, j u giminėms, ju 
Dowdiene isz Ringtown, ir tris draugams ir pažystamiems ne- 
brolius: Antanas, Jonas ir Juo- garbe, 
zapas visi isz Ringtown.

SHENANDOAH, PA

t Laidotuves a. a. V. Maxi-

mokino, kaip jie rengėsi ir ki
tus renge taikos laiku. Bet 
valdžia, be jokio teismo, be jo
kios progos pasiteisinti, abu 
juos atszauke ir pasmerkė. Da-

TAI ROTS DAKTARAS

— Ar davete 
proszku ant miego?

— Da ne.
— Del ko?
— Kad miega.
— O jus kvailei, 

pabudinkite, tegul 
proszkeli paima!

ligoniui

tuojaus 
viena

Turkijoj, Syrijoj ir Armėni
joj, moteres neszioja szvies mė
lynas drapanas kaipo ženklas 
gailesties po mirusiam vyrui.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
Jeigu valdžia juos kaltino, 

valdžia turėjo jiems ir duoti

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

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

Rodykle:

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

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

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. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

PUIKI ISTORIJA ,

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,. . . 50c

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa-

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondua 

ir Markes.

Szv. 
prie 
pris 
Szv.

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

IT TAKES PLENTY OF WAR BONDS
TO BUILD B-29s

THE WAR in the Pacific is the 
most costly war America has 

ever engaged in. It’s simple arith
metic. A mountain of special, 
costly equipment is needed. A 
B-29 Superfortress used in the 
bombing of Japan costs $600,000 in 
War Bonds. And this is just one 
"f the many extra costly imple-

BUY AT LEAST ONE EXTRA $100 BOND

ments of war needed to achieve 
final victory in the Pacific.

That’s why the 6th War Loan 
Drive is so important. That’s why 
you must back it as generously as 
you have every other war loan 
drive. Invest in the next raid on 
Japan....

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kūnas numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeraa 78 
520 W. Centra St., Mahanoy City

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Sauie.” Pra- ji 
linksmins jiems gy- įj 
venima, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo-1 

se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.


