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Isz Amerikos
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Pennsylvanijoj
Nupuolė Daug Sniego
HARRISBURG, PA. — Ne- 

kuriose vietuose Pennsylvani
joj, Utarninko diena ir nakti 
nupuolė nuo 8 iki 24 coliu snie
go. Apylinkėje Easton, Phila
delphia, Camden, Wilkes-Bar
re ir Dunmore mieštose mokyk
los likos uždarytos. Daugelis 
automobiliu turėjo sustoti ant 
kelio, nes negalėjo važiuoti to- 
liaus. Nekuriose vietos pri- 
pusts sniego ant trijų pėdu.

Ilga Kelione In Rusija isz lenkuos iyarSzava - Kroką

KONGRESAS
SVARSTO BAISIAI
SVARBU KLAUSIMA

%&»****.

Apie Visus Darbininkus

WASHINGTON, D. 0. —
Dabar Kongresas svarsto 

baisiai svarbu klausima apie 
visus darbininkus. Prezidentas 
Rooseveltas innesze rezoliucija, 
kad visi tie žmones kurie szian- 
dien dar nedirba karo darbuose 
kutu panevalia priversti imti 
tokius karo darbus, kokius 
valdžia paskirs. O jeigu ne, tai 
juos visus ims in armija.

Kongresas tupi ant tvoros, 
nežino in kuria puse szokti. 
Darbininku unijos baisiai 
prieszinasi ir visaip grasina. 
Isz kitos puses, musu armijos 
generolai sutinka su Preziden
tu ir stacziai reikalauja kad vi
si stotu in karo darbus.

Kai kurie nesutinka su Pre
zidentu ir sako kad jeigu pra
dės imti darbininkus po prie
varta, tai kuomi mes, ežia Ame
rikoje skiriamės nuo Faszistu 
ir Naziu, kurie kaip tik taip da
ro. Kiti sako kad valdžia netu
ri teises taip daryti, kad žmo
gus Amerikoje turi liuosa valia 
ir gali eiti ar dirbti kur jis nori.

Taip, ežia, Amerikoje net ir 
durnius turi laisve: Kaip kas 
nori daro. Bet tai taikos laiku, 
o ne per vaina, per kara. Jeigu 
valdžia galėjo ir gali paimti 
musu vaikus in vaiska ir juos 
iszsiusti in svetimas žemes, tai 
nėra jokios kalbos ar sznektos 
apie ka valdžia gali darbinin
kams namie insakyti. Jeigu ta
vo vaika valdžia galėjo pasius
ti in tolimas salas, tai ta pati 
valdžia gali pasakyti tau ir 
man kur reikia dirbti.

K •’. - v /

Jeigu musu darbas, prakai
tas ir pasiszventimas padės szi 
kara laimėti, tai musu szventa 
pareiga prisidėti. O kad mes 
patrotinsime ta darba kuri 
sziandien turime, tai visai ma
ža beda. Musu vaikai jau se
niai turėjo palikti ne tik savo 
darbus, bet ir savo namus ir sa-

Daugiau kaip 4,380,440 tonu karo materijolo isz Ameri
kos fabriku del Rusijos likos atgabenta per Persijos Kari- 
doriu. Materijolas likos pristatytas per geležinkeliais ir tro- 
kiais per arsziausias sritas pasaulyje. Tik ežia ka Amerikie- 
cziai, Anglikai ir Rusai susisiekia.

vo mylimuosius.
Kaip tik vaina prasidėjo, kai 

kurie musu vadai jau patarė ka 
panaszaus daryti, bet musu po
litikieriai bijojo ka žmones pa-
sakys. 0 rinkimai buvo arti. RooSevdtaS, ChufChi'll 
Del artejaneziu rinkimu jie visli

Ir Stalinas Vėl Laikys 
Konferencija

kaip žeme pardavė tylėjo, nes 
jiems balsai, votai labiau rūpė
jo.

Mes vis gyremes ir didžiavo-| 
mes kiek musu fabrikai visokiu i 
karo pabūklu pagamino. Ame-! 
rika visko daugiausia ir grei-! 
cziausia pristatė ir sziandien' 
pristato. O aabar ateina balsas Rur jįe susirinks, bet galima 
nuo pat frunto: musu kareiviai spėti kad bus kur nors arti Sta- 
turi sustoti turi laukti, negali iįno Rusijoje. Stalinas niekur 
n . ......... 4. nevažiuoja; bet kiti turi pas ji

atvažiuoti.

WASHINGTON, D. C. —
Szio karo trys tūzai, Roose

veltas, Churchillas ir Stalinas 
■ vėl susieis pasiszneketi. Ir tai 
i visai neužilgo. Dar nepaskelbta

žengti pirmyn, nes jiems tavo- 
ro pritruko. Ir ta.ne isz laik- 
raszcziu dažinojome, bet isz pa
ežiu musu armijos generolu.

Szvedu Naujas
Prezidentas

Anglija Neteko 
1,043,554 Kareiviu

Sovietu didžiausias puolimas 
didžiausias insibriovimas da
bar riste ritasi per Lenkija sta
cziai in Berlyną. Per pirma už
puolimą Sovietai paėmė dau
giau negu dvideszimts keturias 
mylias nuo Vokiecziu. Trys di
deles Stalino armijos pulte už
puolė Vokieczius ant labai pla
taus frunto. Szitas užpuolimas 
užima daugiau negu keturis 
szimtus ir penkios deszimts 
myliu plocziaus ir dabar jau 
pasieka Silezija kur Vokiecziai 
jau savo “szventa žeme“ isz 
pat paskutinuju gina.

Sovietu armija, kurios dabar 
užpuolė Hitlerį yra geriausios! 
ir galingiausios visoje Rusijo
je: pirma ir antra armija yra 
sudaryta isz Baltųjų Rusu, Gu
du, ir treczia yra isz Ukrainie- 
ežiu. Daugiau negu du milijo-i 
nai kareiviu sudaro szitas tris. Pasuka visa politika. Dabar 

! armijas, kurios dabar kulte ku-| Vokiecziai traukiasi nuo frun- ,
la Vokiecziu armijas. Sovietu to, kuris Yra aPie szimta ketu- Varszava ir Krakava nuo Vokiecziu. 
generolai pranesza kad szitas'ri°s ' 
puolimas ir isz Vokiecziu puses 
atsikirtimas ir apsigynimas | 
yra žiauriausias ir baisiausias. | 
Varszavoj, kur buvo apie vie-! 
nas milijonas trys szimtai tuk- 

; staneziu gyventoju dabar liko 
tik keletą, tukstaneziu.

' Pergales kanuoles griaus- 
' mingai paskelbė Rusijos gy
ventoj ams kad Sovietu armijos 
vėl laimėjo. Per kelias dienas 
Sovietai tiek kareiviu, kanuo- 
liu ir karabinu pastate priesz 
Hitlerį kad jis sziandien nesza- 
si kiek tik gali. Vokiecziu f rus
tas ir rubežius Lenkijoje in pe
lenus pavirto. Upe Vistula, ar
ba kaip kiti savo Vysla, turėjo 
būti Hitleriui siena ir tvirtove. 
Bet kas dar skaudžiau Hitle
riui ir visiems Vokiecziams tai 
kad Varszava jau ne ju ranko
se. Vokiecziai pirmiausia už
puolė Varszava ir isz Varsza- 
vos pradėjo savo pragaisztinga 
kara visa svietą užkariauti. Da- į

kietijai Pavojus
\Rusaį Prie Vokietijos Rubež- 
iaus, 260 Myliu Nuo Berlyno; 
Vokiecziu Submarinu Iszdir- 
bystes Hamburge Sunaikinta; 
Musziai Prie St, Vitkos Miesto

LONDON, ANGLIJA. Rusai paėmė 
, Per 

k., sx"S«*x::!rn!iis meftB *Lcnkai ken,e- 

i va, jie taipgi atsisakė nuo daugi jo ir nesziojo nelaisvės panelius. Dabar VI- 
! Vokiecziu armijos turi trauktis Si laikraszcziai skelbia kad Lenkai iszlais- 
ir joms pražūtis stūkso in akis, |<afj jjg (įahar Vėl laiSVl. JeigU Len- 

Bet dar per anksti kad szitas Įjy Įajsve Įjen| Rje|< paiiaSZl 1U LietUVOS IT 
smūgis pražudys Vokiecziu ar i .
mijas ir nugalabins Hitlerį. Kol Lietuviu laisve po Stalino botagu, tai mes 
Vokietija dar atsilaikys Prūsi
joje, kol Vokiecziu armijos ne
pasiduos Silezijoje, Hitleris ir 
Vokiecziai dar gali tikėtis ir 
sapnuoti apie atsimuszima ir 
net apie pergale. Sovietu armi
jos dar gali inpulti in slastus, 
dar gali būti apsuptso, kaip 
Lenkijos armijos inejo in slas
tus ir pražuvo, 1939 metuose. 
Bet tokis Vokiecziu atsikirti
mas pareis nuo to: jeigu Vokie
cziai dar turi gana jiegos atsi- 
kristi ir gana kareiviu Sovietus 
apsupti ir kaip su replėmis su
spausti. Jeigu Vokiecziai netu- 

. ri gana j eigos ar jeigu Hitleriui į 
Ijau pritruko kareiviu, szitas!

jiems nei biski nepavydime.

bar visiems Vokiecziams kaip Stalino insibriovimas gali visas
ant delno aiszku kad Vokiecziu 
armijos žengia ne pirmyn bet 
atgal, kad jos sziandien jau ne- 

i puola ant prieszo, bet paezios

Vokiecziu armijas suskaldyti ir 
paezia Vokietija pasmaugti.

O kaip bus su Lenkija, kaip 
su Lenkais tai sunku ir baisu

Edvardas Von Steiger na
rys Szvedu Federalo Konsu-
lo likos iszrinktas preziden
tas per Ukiniszka Partija.

LONDON, ANGLIJA.— Pri- 
meras Ministeras W. Churchill 
pranesze del Anglijos Parla-! 
mento, buk per szia karia iki j. 
Lapkriczio men., 30 dienai 1944 
m., Anglijos vieszpatystia nete
ko 1,043,554 kareiviu, tai yra: 
Anglija neteko 635,107; Kana-. ... . v ,
da 84,861; Australija 84,881J kai jis pavergia ne tik zmones.Tasusavo namais ir j 
New Zelendes 14 111- So AM 1 b 'lr tautas> bet mes negalims lais su žeme sulyginta, laisve ir k™28 943 indį 152 59f " -ko sakyti pries _ zjo armijas nepriklausomybe dingus, 

28,946 isz kolonijų.

LONDON, ANGLIJA. — Anglijos 2-tra 
armija gavosi in Hollandija, paėmė Dietc- 
rena miestą ir perejo per Roode upe ant 
dvieju vietų. Amerikos 1-ma armija su- 
teszkino Vokiecziu frunto ir tik 4 mylės 
nuo St. Vitho miesto, o Amerikos 3-czia 
armija iszvaike Vokieczius nuo Bastogne- 
Honffalizo kelio. Daug Vokiecziu randasi 
slastuose tarpe Moselle ir Saarios upes. Isz; 
piet-rytu puse Vokiecziai atidarė nauja už
puolimą prie Bitches apylinke.

Apie 1,000 eroplanu sunaikino Vokie
cziu submariniu iszdirbyszcziu Hamburge, 
taipgi geležinkeliai kur veda prie V-rakie- 
tu basu Hollandijoj.

ginasi, kad joms sziandien ne,net pamastyti. Lenkija, kaip ir 
i pargale bet pražūtis žiuri in Lietuva yra baisaus pasaulinio 
ak^s- karo muszio laukas. Ar Vokie-

| Mes galime nesutikti su Sta- ežiai laimes, ar Sovietai dar to
lino politika, galime kritikuoti iiau žygiuos, nabagams Len- 

; ir kaltinti kad jis negerai daro kams pražūtis ir gana. Varsza-į * r - — -
pamink- sza, gQQ Amerikoniszku eroplanu bom-

gy bardavo Kinijos pakraszczio ir sunaikinda- 
Hong Kong, Canton ir Hainan Salas.armijom jau Keieia Kartu visam iszzudyti ir isznaikyti. Lenkija °

svietui parode kad jos ne tik sziandien muszio laukas, betJsZ VISO apie 345 JapOniSzkll laivilS likoS
Pranesza buk pareita metu-“ įlle CS'aįZ'tU° 7“" • ^'sunaikinta IT 913 CTODlanU.

.... . . , |^lnome apie bovietu armijos sziandien baisiai reikszmmgasi vivpiuuu.
publika iszdave 7 bilijonu do- galybe ne isz paežiu Sovietu bet’ ženklas ne tik Sovietams bet irj “—----- ---------------------------

isz Vokiecziu, 
zinsta kad jie turi trauktis ir 
bėgti nuo Vokiecziu. ) °

V7ASHINGTON. - Valdžia dideles bet ir galingos. 
■ X

leriu ant gerymu.

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

PEARL HARBOR. Japonai prairę

J MVD 11 .

kurie prisipa- j visiems Alijantams ir Vokie-ibarsu Lenkijos prisikėlimu, 
ežiams: Vokiecziams ženklas1 Hitleris mato kad jo dienos jau 
pražūties; Alijantams /ženklas suskaitytos.

Szitas Sovietu puolimas ant 
Vokiecziu permaino visa karo 
plana arba eiga ir in kita puse

pergales. Nes Lenkija buvo pir
mutine Hitleriui kelia pastoti, 
ir buvo pirmutine suklupti. Da-

PARYŽIUS, FRANCIJA. —
Vokiszkas Generolas Hans

Lingner, 29 metu, komanderias 
17-tos SS Pazer-Grenadieros. 
divizijos ir jo pagelbininkai li
kos paimti in > nelaisve prie> 
Amerikos 7-tos armijos postos 
prie Rimlingo miesto. , > X- J ... —J ,4
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PAKIETA
BELAISVIAMS

‘‘Keletą mano kareiviu nusi-l 
žudė. Toks pasielgimas visai 
nepatrijotingas ir yra sraerkti-

WASHINGTON, D. C. —
Savanoriai darbininkai A-

SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Suvien. Valstybes Sekretoriaus Padėjėjais ,J Szimininko Garbe pas kuri buvo žiurkių daug pri
visę pirkinėjo tuos miltelius, ir 
klausė kaip reikia tuos milte
lius žiurkėms induoti.i viliotojas atsake: — P

PUIKI ISTORIJA

tai ir

Du darbininkai susiginezijo 
del savo szeimininko. Vienas ji. 
gvre, kad esąs labai geras žmo-' „. ......’ . . . . I žiurke inpilk ui nasrus,gus, antrasis-gi szunis ant jo 
korė, kad tai nieksziausias esąs 
samdytojas, koki jis kada ma-i

•lsnį menkos Raudonojo Kryžiaus 
pakavimo centruose kur mais

tas. Ateityje, tie kurie nusižu- tas ir kiti reikmenys yra pa 
dys bus nubausti.” Ikuojami in pakietus minėjo

Ar.okiecziu perpspejimas kuri’^recz^a sukakti Pearl Harbor 
Prancūzai rado ant vieno su-' užpuolimo pakuodami 29,000,- 
<>auto kareivio. į 000 ta belaisiams karo pakieta

.. del iszsiuntimo užjurin—už- 
Delegacija davatkėlių atėjo marin- Beveik 90 tu pakietu 

pas Prezidentą Abrahoma Lin-^uvo tikrintiniai Raudonojo 
colna ir inskunde Generolą* Kryžiaus maisto pakietai, kiek- 
Grant. kad iis baisiai keikia ir’vienas tuTej° net 8 svarus mais

to.
Szie pakietai siunesiami in 

Geneva Tarptautiniam Raudo- 
' no j o Kryžiaus Komitetui, ku- 
- ris juos iszdalina Amerikos ir 
I Suv. Tautu karo belaisviams 
Europoje. Koli szimtai tuks- 
staneziu specialiu pakietu, 
kiekvienas isz 13 svaru turint 
maisto kuris pritaikintas pri
statyti nekuriuos trukumus, I 
buvo pasiusti in Tolimus Ry-' 
tus kur buvo iszdalinti Tarp-' 

(tautinio Raudonojo Kryžiaus 
I Komiteto delegatu.

1943 m., net 5,534,660 maisto 
pakietai ir 1944 m., 11,594,201 
buvo supakuoti ir iszsiusti per-; 
davimui Suv. Tautu belais-! 
viams iszskirant Anglu ir Suv. 
Valstijų tautas. Apart to, 286,- 
632 pakietai ligoniams buvo ranka, galėtume apsieiti be jos 

, iszdalinti siems belaisviams ai')>a nbsipiikti netikra; jeigu 
į pamestume koja, galėtume 
Įszlubuoti su kujoku; jeigu ir 
pamestume dantis, galime nusi
pirkti kitus, kurie pagelbės 
mums sukramtyti maista; bet 
akis yra akis, ir neturi jokio 
užvadotojo. Stikline akis gali 
but gera tik pažiūrėti in ja, bet 
nedaug vertes žiūrėt su ja.

Bet isztikro ne daug isz mus 
bijome pamesti aki. Yra daug 
netikėtu atsitikimu — dau
giausia isz ju nereikalingi. 
Vandeninis pistolius nerūpe
stingo vaiko pripiltas purvinu 
vandeniu ant ulyczios ir isz- 

jtusztytas iii mažos mergaites 
aki, buvo priežastis jos nema
tymo viename atsitikime. Vau-' Akies užgavimas yra rimtas 
dens greitumas pradūrė akies dalykas, ir reikalauja greitos 

i delikatna viršų, duodant pur- priežiūros.
i vuoto vandens gemalams proga Yra daug sunkiau gydyti in- 
Įineiti ir užnuodyti aki. Dėlto, tempimą, nes gali būti daugelis 
! jog kas pasitaiko visai, užpuola priežaszcziu. Bet visuose atsi- 
ikita aki, ir ta mergaite niekuo- tikimuose reikia surasti ir pra- 

szalinti priežasti.
Daugelis akiu ligų yra per- 

kacĮ duodamos. Keli metai atgal pa
sirodė akiu uždegimas ir iszsi- 
pletojo per visa mokykla ar 
dai'bo vieta, bet sziomis dieno
mis kuomet pasirodo jau ban- 

rnusu dyta sulaikyti nuo perdavimo, 
iszplatina 
Trachoma■ Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 

Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .  15c

No. 120 Dvi istorijos apie Vala
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 ci- 

ir taip vienas gonus. 45 puslapiu.................... 15c
Kartais pil-! N°‘ 1^4 

uos szeimyuos su liga serga. II- puslapiu 
ga laika ima gydyti trachoma, 
bet jeigu tinkamai gydyta kai}) 
tik pasirodo, tuoj iszgydoma 

,■ bet vistiek lengviau apsisaugo
ti nuo užkrėtimo negu gydyti. 
Vieszas dantų szepetukas yra 
preities dalykas, yra neiszpasa- 
kytai -nesz varus.

Sziomis dienomis infleunza 
■budu vėl pasirodė visur. Žinome, jog 

muskulus kūnas serga; neturime užmirsz-1________________________ -... ... Idėta da- ti ir akis. Jos reikalauja pailsio ISTORIJE apie Gregoriuą 
” 1 ‘ t..x-----• -----------------  IszNumirusiv

ar ra- kuomet akys silpnos gali pasi- Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25< ::

užsprings ir padvės.
( — Juk pasigavęs galiu už- 
iinuszti, kam-g'i man da pirkti 

.. . , . . . , miltelei 1 — pirkikas atsake.'Ginczijos juodu taip, kad net 
sii'sipesze.

Kur buvęs nebuvęs pasirodo 
ir pats szeiminirikas. Pamatęs 
pesztynes, klausia:

Trys Dalykai SAULE PUBLISHING CO
Mahanoy City, Pa-

Grant, kad jis baisiai keikia ir. 
labai geria. Kai Lincolnas ju 
iszklause jis paklausė.

“Ar galėtumėte man pasaky
ti koki sznapsa ar degtine Ge
nerolas geria? Asz norecziau t
visiems mano generolams to
kios paezios parūpinti.”

czia peszates?
— Nieko. Asz tik noreda-1 

mas užsistoti už tamsta, — k 
pa gaudydamas aiszkinos ] 
ma s i s d a rbininka s.

— Užmanė užsistoti? 
susidomėjo szeimininkas.

Trys daigtai padaro vieszpa- 
tystos milžniszkas; apšzvieta 
sutikimas ir dorybe.

Trys daigtai yra
i turtu: tikėjimas,

] adorumas.
Trys dalykai daro laime: 

darbas, kantrybe ir tvirtybe.
Trys dalykai atidaro vartus 

in prapulti; girtuoklyste, pik-
tamsta esąs toks biaurus, toks tumas ir tinginysta.

Trys dalykai kuriu negalima 
negale- ingaleti; vienybe, nusižemini- 

, mas ir meile Tėvynės.

‘Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti- 

žmogus Vieszpatystese,
sveikata i"

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Geriau apsivesti su motere 
kuri verke, ne kaip su tokia ku
li rauna plaukus.

Seredoj 'buvo gimimo diena 
Benjamin Franklin, kuris buvo1 
pirmutinis parodyti žmonėms 
kad dangaus ‘žaibas yra ne kas 
kita kaip tik elektra. Jis buvo 
apsukrus ir mokytas žmogus ir 
nagingas dipliomatas, ir vienas 
isz pirmutiniu redaktorių Ame
rikoje.
4

Didžiausios aukso kasyklos

Szitie keturi vyrai likos paskirti per Prezidento Roose- 
velto kaipo Valstybes Sekretoriaus Stettiniaus padėjėjais. 
Virszuje isz kaires: W. L. Clayton, Archibald McLeish; 
apaczioje; Joseph C. Grew ir Nelson A. Rockefeller.

bjaurus sutvėrimas, kad nei su 
k ia u lem is sugy v e n t i 
t um.

— Szitaip ? O tu ka sakai ?
— Asz. — asz sakau, kad ga

lėtum.

Adresus Gyvenimo

NAUDINGAI
VARTOKITE

SAVO AKIS i
I

Akys yra musu brangiausias 
rtas. Jeigu mes pamestume

randasi Timminse, Kanadoje,1 ^er ^v^us me^us‘
n . mn a • -J Daugiau negu 2,000 Ameri-kurios apima 100 akeriu, isz & i
u . . i . v .r. i kos Moterių, daugelis kuriu tukimu iszkasa aukso uz nulijo- °
iia doleriu kas menesi.

Moterys valdo pasauli. Jos 
valdo beveik visa musu gyve
nimą ir visus musu pinigus.

Pinigai! Sztai žodis stebėti
nas' stebuklingas, kuri su mei
le szna'bžda visa žmonija. — 
Tai pasaulio aukso telis tikrai 
galingas, ant kurio lyg sziolei 

, dar turi vergija.

Japoniszka motere, geidže 
turėti szeimyniszka laimia ir 
sutikima, o kad Japonietes yra 
.žinomos gerai isz savo proto ir 
Iszminties, stengėsi josios idant 
ju vyrai pildytu sekanezius pri
valumus kurie yra:

1. Kelkis isz ryto ta paezia 
valanda ka ir asz.

2. Neiszkalbinek man niekus 
prie žmonių, svetimu ir vaiku.

3. Jeigu eini kur ant ilges
nio laiko, pasakyk man kur ei
ni?1

4. Pasakyk man kada iszeini 
isz stubos ir kelinta 
sugryszi.

5. Pavelyk ir man turėti ma
no pageidimus.

6. Paaukauk man sziek tiek1 
• pinigu ant mano pareikalavi-1

m u.
7. Visus reikalus pats iszpil- 

» dyk o ne atidekie ant kitu.
8. Priesz vaikus nedarykie 

to, ka duotu jiems pikta paveiz- 
da.

9. Palik man kožna diena 
truputi laiko idant galėta u 
skaityti ir mokytis.

10. Nevadyk mane: ei tu to
kia ir tokia, nes esmių tavo mo
tere ir priguli man paguodone.

Tie, kurie mano teketi, gerai 
padarytu, kad iszmoktu tuos Į 
privalumus ant pomietes. j

rejo giminias prieszo suimtas, 
pakuoja sziuos pakietus cen
truose St. Louis, Philadelphijoj 
New Yorke ir Brooklyne.

Nors supakuoti ir iszsiusti po 
Raudonojo Kryžiaus priežiūra, 
bet Armija ir Laivynas užmoka 
už pakietus kurie iszdalinti 
Amerikos belaisviams prieszo 
raukuose. Už pakietus Suv. 
Tautu vyrams tarnyboje užmo
ka invairios tautines szalpos 
draugystes, invarios valdžios ir

lend-lease.”

dins su kiekviena muszta lite
ra.

Pripratimas laikyti kopijas 
priesz save nukreipia inpuolu- 
sia krutinę ir galvos skaudėji
mą.. Su galvos skaudėjimu dar
bininkai padaro klaidas ir per 
klaidas algos sumažintos.

Yra keturios priežastys akiu 
vargo: akiu trukumai, akiu li
gos, akiu užgavimas ir akiu in- 
tempimas. Tarp svarbiausiu 
akies trukumu yra akies obuo
lio klaidinga forma. Moder- 
niszkas mokslas aprūpina tam 
trukumui pagelbetoja — aki
niai reikalingi — bet tik akiu 

! specialistas gali pristatyti tin
kamus akinius. Geriaus be aki
niu būti negu vartoti netinka
mus. Yra kelios formos akiu li
gų, ir beveik visuomet reika
lauja akiu gydytojo patarimus. 
Kartais akiu ligos priežastis 
yra kūno ar kraujo ligos kas 
turi būti iszgydyta pirm negu

Vaistai Žiurkių
Isznaikinimui

Trys daigtai kurie yra szvie- 
sus kaip saules spindulei: tei
sybe, nesuterszta savžine ir 
meile artyma.

Trys dalykai galingiausi: 
malda, pasiszventinimas ir 
karszczia vilnas.

Trys daigtai ka yra juodi 
kaip naktis: griekas nelaisve ir 
i s z m e t i n e j i m as s a vž i n i o s.

Trys dalykai del Lietuvio 
ateitis spinduliais

Vienas apgavikas susigrūdęs 
plytgaliu paskui iszsižiojas per 
sietą padare smulkius miltelius' brangiausi 
ir supibstes in krepsziukus, par-1garbes, Tevynia ir kalba.

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

Saule, Mahanoy City, Pa. *SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta. j

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. 1

Del Musu Skaitytoju!

Siuncziant pinigus per bau 
kini czeki arba ekspresini mv 

Įney orderi in iszdavysta “Sau 
les,” pridekite deszimts centu 

Į prie paskirtos sumos nes musu .met negales matyti.
YTa daug akiu netikėtu alsi-1 

tikimu fabrikuose, dėlto, 
nors darbdavis pristato saiga 
prie mažinu ir suteikia akinius, 
neatsargus žmones juos nevar
toja.

Jeigu mes norime kad 
akys mums gerai tarnautu, mes 
turime su joms gerai pasielgti.

Turime žinoti kaip tinkamai 
vartoti szviesa. Visokia szvie
sa gera; bet reikia žinoti kaip 
vartoti. Jeigu mes turime gazo 
szviesa, yra gera..szviesa jeigu 
uždedame uždangala (mantle), 
tvirtai sulaikyti liepsna. Elek- 
trikine szviesa gera jeigu var-

bankos reikalauja deszimU 
centu už isz-mokejima cze'kiu b 
ekspresiniu kvitu. Busime juw ! 
dėkingi už tai ir neužmirszkiU 

. ateityje, kada siunsite czekiik : 
. A (arba ekspresinius money orda- ,valanda! . .. ,. . . , . „rius, pridėti deszimtuka. Be; 

jeigu siunsite money orderim 
per paczta, tada pacztas neima 

I ekstra už iszmokejima mone’ 
i orderio. Acziu visiems.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

dėkingi už tai ir neužmirszkiu

ISTORIJEapie iSi! *“ 
-----------------  iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip ui 
laikyti sveikata ir apsaugoti
szeimynele nuo lygu,Verta Ne ; t o jame apdengta.

Yra daug sunkiau gydyti in- 
Delto. tempimą, nes gali Imti daugelis

Vieszas abrusas 
akiu ir odos ligas, 
yra viena isz baisiausiu akies 
ligų ir kartais aklumas yra pa
sekmes. Yra perneszta varto
jant ka nors kas kitam priguli. 
Perai pasirodo ant abrusu, vi
si kurie vartoja abrusa prideda 
perus prie akiu i 
kitam perduoda.

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

No. 102 
tninaliszka

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

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
dalioje 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), tai- 
pinasi 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- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 116 Istorija t.pie Sierata, 
i puikus apraszymas. 119 pus.... 15c 

L No. 119 Keturios istorijos apie

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404
50c 
kri-
35c
is?

isz-
Su pa-

Motere kuri turi tnunpiause 
koja tankiai turi ilgiause liežu
vi.

Pirkite Apgynima 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

užmirszt, Kaip dagyvent 100> per asztriai žiba ir toks ži'beji-
~ .............................mas yra akiu nuovargio prie

žastis ir tas lieczia visa kuna.
Nereikia taip sėdėti 

szviesa tiesiog iii akis szvieczia 
geriausia užpakalyje ar virszui 
peties.

Stenografes ir taip ofiso dar
bininkai turi padėti savo kopi
jas prieszais save, tokiu 
i lepa va rgd i n t i akiu 
kai}> kopija ant szono
ro. Patartina kopijos laikytoja ir priežiūros. Akiu intempimas, 
prijungti prie raszyklos

raszomos baigti in amžina liga.

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. 

Į Galybe Meiles, Juokai, Ragan 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£.
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA

45 puslapiu
“ i Dvi istorijos apie Dvari- 

I ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
i .......................... 15c

l ‘ No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................15c

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

SKAITYKIT 
“SAULE”

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ua 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I M SZO111O stalo, RC p/ie

Pirkie U. S. Bonus Sziadien! maszineles, nes kopija pasiju-

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
cius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
oacziuoms. 76 puslapiu................20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaub; Klara; Nuspręsta
sis; Ay/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 danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu — 15c

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 kūnu®, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesiu 
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.................... 25ci

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

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
1 kiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus...................... r • • • - t®0

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinst* 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..........................................254

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

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

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

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

Keikta Juoku ir Paveikslo, 
...................... 15*

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

\ /



' ' S A ū L E ” MAHANOY CITY, PA.

Samukas Ir Magdute

ir suvalė kuogeriau- 
ir

DUBUO buvo gražus ir sau
sas. Visi tie metai buvo ko

kie retai atsitinka. Pavasari 
szilde saulele ir dažnai lyjo. 
Rudžiuose javai užderėjo. Ru
giai užaugo gražus, su ilgoms, 
sunkioms, palinkusiomis že
myn varpomis. Kanapes ir linai 
buvo taip-pat geri; ūkininkes, 
kurioms jie ypaeziai rūpėjo, tu
rėjo, kuo pasidžiaugti. Javus 
nupjovė
šiai. Sodiecziai linksminos 
rengėsi žiemos laiku, kaip vi
suomet, szi-ta prasimanyti.

Reikia žinoti, jog Rudžiuose 
buvo investas labai gražus pa-^ 
protys: kareziama, kuri kita- 
kart būdavo pilna žmonių, da-, 
bar pasiliko dyka. Paskutinis' 
szinkorius bus jau keturi mene
siai, kai]) iszsikrauste isz jos, 
nes nebeturejo sodžiuje pelno 
ir bijojosi, kad nenustotu, 
laukdamas, ir to, ka buvo p ir- j 
miaus užsidirbės. Kareziama . 
tik lauke, kada valdžia patvir-, . 
tins sutarti, kuria buvo pasi- “ 
dare tarp saves viso to sodžiaus!. 
ūkininkai. Tuo-kart turėjo pra
sidėti prie jos darbai. Mat ūk
ininkai ketino perdirbti ja pri
glaudai mažu vaikucziu, kurie, 
numirus tėvams, dažnai pasi
lieka be globos ir priežiūros.’! 
Jaunuomene, ka bevaikszczio- 
t.u kareziamon, iszsirenka sau 
padoriems žaislams ir patogiai 
pramogai isz eiles viena pirk-' 
ežia ir tenai, po akiu senesniu-į 
ju žmonių, linksmai ir naudin
gai perleidžia atlikusi laika.

Nauji Gyvascziai Apsaugoti Uniformai

Lieut. Bert De Wayne 
Morris, U. S. N. R., žinomas 
kaipo Wayne Morris, priguli 
prie eroplanu lakunu pulką, 
numusze kelis Japonu ero- 
planus ant Pacifiko Salų.

Kol buvo gyva Simano mo- kas-žin kokiais keliais gauda-’ skaityti ir raszyti? Ji tarė sau, 
tina, vaikelis, neturėdamas ka vo lietuviszku knygucziu 
veikti motinos pirkteleje, ei- laikraszcziu ir

ir ar nepatraukia jo Petras tik 
labai mielai dėlto, jog tenai renkasi kartais 

davo žiema mokyklon ir szi-ta skaitydavo visa, ka tik sugrieb- ir mergaites. O gal traukia ji 
iszmoko, nes prie mokslo, kai]) davo savo kalboje. Jau isz Petro sesute, graži Onyte? Ne- 
ir prie darbo, varyti jo nerei- Sziauliu parvažiuodamas per galėjo tik su puikiais jaunikai- 

! jkejo. Dabar vienok, turėdamas szventos, parsiveždavo jisai na-’ežiais, su turtingais tevainiais. 
: paskirta darba, turėjo visai mon visokiu knygucziu ir in-; Pagalinus ji turėjo persiliu- 
: . mesti mokykla, bet Magdute,1 vairiu paskirtu ūkininkams' dyti, kad Simanas czionai vi- 
; kaip ir pirma, atspėdamas mo-'skaitymu ir daug skaitydavo siszkai nekaltas priesz ja. Ugai- 

kindavo skaityti. Bet kada savo tėvams, broliams ir visai niui Simanas ėjo vis gudrvn, 
; mergaite pramoko tiek, jog ga-. savo giminei. Bet kaip jis skai-ingydavo vis daugiaus mokslo, 
! : Įėjo paskaityti ] 
i ir paraszyti nors kreivas ra i 
; 'dės, ja atėmė isz mokyklos,1 
į idant butu prie motinos ir pa- 
;! dėtu jai namieje prie darbo.
i Taigi butu ji nieko daugiaus 
I nemokėjus, kad ne Simanas, 

kuris pats, mielai skaitydamas, 
! km- tik sugriebdamas knygas, 
'• | vakarais paskaitydavo ukinin- 
j kui ii-visiems namams daug 

' gražu istorijų apie visokius 
i atsitikimus. Klausydama tu 
‘ skaitymu, Magdute patyrė szi- 

ta apie pasaule.
Pere jo metai ir Rudžiu sod

žiuje invyko didele atmaina 
jaunuomenes gyvenime.

Netoli Rudžiu gyveno Jonas 
Keblaitis, -kurs leido, arba ta
riant, norėjo leisti mokyklai! 
savo sunn Petra. Tas Petras

i

Paveikslas parodo oro pripacziamos kelnes, del apsango- 
jimiu lakunu nuo galvos svaigimo laike skraidymu ir staigiu 
vartymusi. Oro pripustos kelnes palaiko spaudimą kojose ir 
kraujas nenuslūgsta in žemutines kūno dalis.be-:, - Į kad ju pirkczia pasiskyrė sod- 

' žius žiemos pramogoms: ji ma- 
! lonejo pažiūrėti, kai]) suksis 
I jos Magdute.

Tuotarpu su žiema artinosi . 
ir liūdnos dienos. Sodžius ne 

'nepasijuto, kaip atėjo laikas, 
kada reikėjo suaugusiems vy- 

1 rams stoti in kariumene. O tais 
metais Rudžiuose buvo daug 

! tokiu jaunikaieziu. Beveik 
'kiekvienam kieme lindėjo del 
Lszitos priežasties. Vienoj vie
toje eme sunu arba broli, kitur 

i vyra, kaimyną ar taip koki to- 
Įlima giminieti. Dažnai atsitin- 
Ika, kad per visus metus nepa- 
sipažysta; bet ėmimas kariuo- 

... _ . mene, kaip kiekvienas bendrasTa puiku paprotį mvede jau- Į . . . . .. v. . ! rūpestis, visus vienma ir j minas, da ne senei atvažiavęs ku- . ... iii„ 1V. . , ... I gia. Vienas kitam padeda, kuomgas. Sodžiuje'buvo linksma, J.1 , , „ . .. . . . . M . tik galėdamas. Kartais vienaskaip ir pirmiaus, tik sumažėjo . ,, . . rkitarupinasiszvaduotiiiuoka- girtuoklyste, ir ne vienas skati-1 . ... ,. ..? .... .... ,. Ireivystes, kits paskolina tam
i tikslui pinigu arba supažindina 
Įareziaus su vienu kitu “geru” 
| valdininku. () kas visai negal 

,. . įžodžiu patarti ir darbu padėti, 
,kaiP i • + • i i i i i •. ^itai nors atsidusta del kaimyno 

a bėdos arba apverkia nelaimin-
gaji.

Povylaicziu pirkezioje taip- 
'pat buvo nelinksma, norint te
nai kariuomene neeme sūnaus, 
nes Povylaicziai jo neturėjo, 
nei brolio, nes tasai jau senai 
buvo atitarnavęs ir gyveno in- 
sikures kitam sodžiuje. Buvo 
paszauktas tiktai Simanas, j u 
bernas.

Kita-kart, budamu dar vai
kais, Simukas ir Magdute, 
vaikszcziojo drauge mokyklon, 
o jis, kaip vyresnis ir daugiaus 
mokas, pamokindavo mergaite 
skaityti arba katekizmo. Taip 
dare jis, gal but, tiktai dėlto, 
kad Magdute jam atneszdavo 
tai duonos riekute, tai sūrio 
kąsneli, arba dalinosi su juo 
kitais kokiais gardumynais, 
kuriuos gaudavo nuo savo te
veliu. O gal but, kad tuodu vai
ku, begyvendama kaimynystė
je, labai sutardavo, viens ki
tam patikdavo ir todėl vienas 
kita suszelpdavo, pagelbėdavo.
Viena-kart, kada maža Magdu- kada Simano motina susirgo ir 
te cziu'žinejos ant ledo, vienas numirė, tai artimiausia jos kai- 
berniukas pastūmė ja, o Simu-! mynaite Povylaitiene parsive- 
kas, tai pamatęs, nepakele mer-' de naszlaiti tiesiog nuo kapu in 
gaites, tik pasivijo dranga ir savo namus. Vėl, kadangi ukin- 
taip ji papurtė, jog tas nebeno- inkas privalė arkliams piemens 
rejo daugiaus užkabinėti ne tik o Simanas buvo darbsztus vai- 
Magdutes, bet ir kitu mergai- kežas, todėl, nedaug ka bekal- 
cziu.

Bet vaikai, kaip dažnai, 
visada gyveno dermeje. Karta numerata už laikraszti "Saule.’ 
susirinko Povylaicziu sode vai- Del daugelis laikas jau pasibai- 

vestuves” tai- ge ir apie tai praneszeme!

syti. Magdute buvo jauna ja ir, bedami, Povylaicziai pasiliko

paskaityti maldaknyges lydavo! Taip visoj apygardoje Magdutes tėvams ir jai paežiai 
i-i niekas nepaskaitydavo! Kada vis daugiaus pripasakodavo 

kaitė, tada iszrode jis, nely- visokiu žinių apie pasaule, apie 
Kada iszdirbima lauko, apie visokius 
” ini-’ pagerinimus

turėjo nitu vainiką ir popierio! naszlaiti prie saves. Berniukui į
.kaspinus ant galvos; vaikai tik: buvo tuomet penkiolika metu, iszbuvo kelerius metus Sziau-
nežinojo, katra vaikina iszrink- o Magdutei devyni, 
t i jaunuoju.

— Tai tegul bus Simukas; 
jaunuoju! — tarė viena mer-' 
gaite, kuri, neturėdama tam' 
tikros skaros, buvo apsigobusi 
prijuoste, nes turėjo būti sve- 
czia.

kas pasiliko ūkininku kiszene- 
se. Seiliaus kitaip būdavo Rud-' 
šiuose. Bet sodžiaus gyvento
jai, supratę gera žodi, paklau
sė kunigo ir intaise taip, 
buvo pataręs kunigėlis, 
padare, ne besigailėjo.

Tai-gi ir dabar pradėjo ma
nyti, kur galėtu szia žiema! 
rinktis jaunuomene. PagaĮiaus 
visi nusprendė, kad szitam 
tikslui bus geriausia szimet Po- 
vylu pirk ežia.

— Jau, teveli, turi leisti, — 
prasze vienturte Magdute. —j 
Sako, Valentiene butu taip-pat 
priėmusi, kad nebūta insideju- 
si, szimet nauju grindų, kurias 
svecziai galėtu labai sumindyti 
ir pagadinti, o Valentiene netu
ri ne vyro, kuris galėtu sutai
syti grindų lentas, jai kartais 
suirtu arba sugestu.

— Matai, kokia tu gudri! 
O mano grindims nekenks tie 
susirinkimai?

— Et, ka ežia kalbėt, teve
li!

Ir mergaite pabueziavo tė
vui in ranka, žinodama, kad jis 
nemokėtu jai užgint i.

Pavadinau Magdute vien
turte, nors ji buvo turėjus ke
turias jaunesnes sesytes. Vie
nok j u ne viena nepergyveno 
dvieju metu, ir tetuszis, padir
bės lopszeli, netrukus turėdavo 
dirbti ir grabeli. Povylai arba, 
kaip kartais juos vadino, Po
vylaicziai mylėjo savo vienin
tele Magdute, leisdavo jai da
ryti visa, ka tik ji užsiimany- 
davo. Vienok mergaites neisz- 
lepino tokia laisve: ji mylėjo 
savo tėvelius, klausė ju ir, kiek 
inmanydama, dirbo.

— Asz nenoriu, — ■ atsako 
Magdute, užpykusi ant Simu
ko, užtai, kad jis nenorėjo 
sziadien pasiliko nesmagu, ir1 .07

žaisti taip linksmai, kaip dar
bininko neteksiu. ‘

Simukas, iszgirdes tai, visas, 
užkaito ir nuėjo už diendaržio 
sąsparos, nebenorėdamas dau- 
giaus žaisti.

Jam atsitraukus, vaikai nu
lindo. Nors nesuprato gerai, 
kaip negražu paniekinti ma
žiaus turinti, vienok, turbut, 
jaute tai ir numanė. Visiems 
pasiliko nesmagu, ir žaisti tai]) 
linksmai, kaip pirmiaus, nebe-J 
galėjo.

Magdute nusimetė “vestu
vių” aptaisus ir, tarytum ne
norėdama, nuėjo in ta puse, kur 
už sąsparos sėdėjo ir verke Si 
manas.

— Te, tarė, duodama grie
žinį ropes, kuri per “vestu
ves” turėjo būti suriu.

— Nenoriu! — atsake ber
niukas, stumdamas jos ranka 
nuo saves. — Nenorėjai manės 
jaunuoju, tai man nereikia ne 
tavo sūrio.

— Kvaili! bene tai isztik
ruju. Jei tu kita-kart norėsi, 
ta asz busiu ir už jaunaja, tik
tai neverk.

Taip vaikai susitaikė ir su- 
' gryžo sodan, bet j u draugai 
I jau buvo iszsisikirste. Tuoj, ka 
beveikdams, Simanas inlipo 
obeliu pakrėsti Magdutei tu 
vyniniu obuolaicziu, del kuriu 
ji sziryt taip buvo supykus ant 
jo.

Taip vaikai augo drauge. Bet

liuose, kur mokinosi noredams 
j iszduoti egzaminą bene in 
penkta kliasa; vienok instoti 

i gimnazijon jam nepasiseke. Ar 
jis buvo “per senas,” ar tik 
gimnazijos vyresnybe nemalo- 

I niai norėjo ji, kaip sodieczio 
suiiu, turėti mokykloje, ar ki
tos buvo kokios dideles prie- 

. žastis, tik Petras nors ėmėsi 
i isztikruju ir buvo lengvos gal- 
i vos, vienok, kaip sakiau, iszbu- 
, ves keletius metus mieste besi-, i
! mokindamas, privestas buvo 
grįžti prie tėvo ir gyventi lauko 
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Neužmirszkit atnaujinti pre-

Motina džiaugės, iszgirdusi, kai ir pradėjo

Kaip žmonys apsiszvies, 
Tai ir protą kitokį turės, 
Amerike kožnas žmogus 

pagniodotas,
Ar jis biednas ar turtingas, 

Ar lietuviai gali tuom 
pasigirti ?

Ar gali gera varda turėt?
Visi iszirs baisa senos 

triubos:
Kvailys tamsunas,

Tau reikalingas bizūnas, 
Kožnas apsuka, 
Pinigus iszsuka.

Jeigu neužmokesi, 
Provos neiszlaimesi, 

.'v .Jeigu gerai užmokėsi,
O ir gera vardu apturėsi, 

Engė visi lietuvius, 
Ir ar ilgai taip bus?

Ne apmanstina gerai, ka 
nori pradėt,

O jeigu pasako:
Vyrai turite pinigus dėt, 

Kožnas krapszto pinigus,
O ne pamanst.0 kas isz to bus. ■ 

Su darbais ir ne kitaip darosi, 
Kožnas prie baro spaudžiasi, 

Su uždarbiu dalinasi, 
Viens už kito varosi.

Tuom vyrueziai nepasikelsyte, 
Beprocziai pasiliksite, 
Gerai apsiruokuokit, 

Pinigu ant bile ko neduokit, 
Ba sunkiai pinigas pareina, 

Už dyka neateina.
Juk Kristusas pasakė: 

Gerai daryk,
Jeigu nori duszia ižganyt, 

Kad ir melsiesi, o gerai 
nedarysi,

Tai pekloje lyg ausu spirgėsi.
* * *

Kol da jauna mergina, 
Tai no turi proto gana, 
Svaiguli kožna turi.

darbu. Petras Keblaitis jau bu 
vo nebejaunas. Grįždamas pas 
tęva, jis buvo jau ganagreit su
augės vaikezas ir galėjo turėti, 
jei neklystu, apie asztuoniolika 
metu.

Gyvendamas Sziauliuose, jis

Ant nieko nežiūri, 
Nei kiaulei “gers rits” 

neduoda, 
Norints baisi kaip nigerka 

juoda, 
Taigi viename mieste 

dideliame, 
Kur lietuviai buna sumiszime, 

Tenais tai rots merginos, 
Kaip pelėdos paskutines, 

Pasipūtusios kaip apuokai, 
Net szirdeles kaip dirsteleji 

tai juokai, 
Ant szokiu nuolat valkiojasi, 

Prie vyreliu kabinasi, 
Apie bažnyczia del tokiu 

nekalbėk, 
Veluk suvis tylėk, 

Josios apie tai ne nori klausyti, 
Tiktai nieksta plaukus nuolat 

raityti, 
Priesz veidrola atsistoję, 

Sukas per diena laiko rankoje, 
Net iszsižioja,

Kaip duniple sznioksztuoja, 
Paskiu da terla nusikvarbuoja, 
Ir taip ant szokio vandravoja, 

Ne kuriu jau plaukai 
nusvilinti,

Jog negali nei skribliaus su 
špilka prismegti, 

Tai jau ne kas,
Jeigu virszugalvis plikas, 

Žinoma, jog kvailumo 
bus gana.

Tai vyreli gera boba tas 
turėsite, 

Katrie su tokia nukrosita 
apsivesite. 

“Lukaut” vyrai nuo tokiu, 
Nukrosytu ledokiu!

ginant, koks pranąszas.
jis, pasiėmęs “Ūkininką,” im-! pagerinimus žmonių gyveni- 
davo skaityti vakarais apie mo. Magdute mate, kad turbūt 
sunku lietuviu gyvenimą iij ji traukia pas Petra ne mergai- 
apie meile savo tautos, motina.! tęs, kaip ji pirmiaus buvo ta- 

riusi, bet didelis noras vis dau- 
ji mate jame busi-i glaus iszmokti ir suprasti. To

ma kunigėli, kur sakys tokius-j 
pat gražius ir graudžius pa
mokslus, kaip ju jaunasis, ne- 
seniausiai atkeltas geradejas.

Toksai buvo Petras, kurs gri
žo dabar pas tėvus ir apsigyve
no prie tėvu. Sunku buvo moti
nai intiketi, kad jos sūnui ne
lemta Imti kunigu. Ji liūdėjo 
taip, kaip liūdi žmogus, neno
rėdama nustoti ir maty dams 
nustosiąs visu savo brangeny- 
bin. Bet Petras nenusiminė. Ne
nusiminė jis gal ir dėlto, kad 
jis, kaip geras vaikinas, ne tiek 
būti kunigu geide, kiek tiesiog 
geru žmogumi, kurs savo žmo
nėms, .mažiaus už ji mokan
tiems, galėtu neszti naudos. To
dėl jam buvo vis tiek, kuo jis 
bus: jisai norėjo būti tiktai 
naudingu žmogumi, o būti to
kiu žmogumi jisai galėjo, gy
vendamas ir sodžiuje, tarp dar
bo žmonių ir su darbo žmonė
mis.

Ka-gi jis dirbo namieje, pa
klaus skaitytojas.

Jis dirbo viską: are, pjovė 
javus, sziena, ruoszesi apie tė
vo ūki, žodžiu sakant, dare vi
sa, ka daro paprastas darbinin
kas. Bet vienu ranku darbu ne- 
pasikakino jisai. Pats jis, kaip 
sakiau, dar Sziauliuose bebūda
mas, mėgdavo daug skaityti. 
Ta gera savo ypatybe jisai su
vartojo dabar apszvietimui sa
ves ir platinimui szviesos tarp 
savo kaimynu. Prasidėjo nuo 
to, kad aplinkiniu sodžių vaike
zai, su kuriais Petras greitai 
susipažino, pradėjo iminėti nuo 
jo visokias knygutes pasiskai
tyti. Bet matydams, kad dauge
lis ju ne viską, kaip reikiant, 
supranta, jisai pradėjo tuoj 
rinkti juos ir aiszkinti jiems, ko 
jie nesupranta. Tokiu budu 
szventvakariais eme rinktis 
pas jo tėvus visokie vaikinai, 
kurie geisdavo iszgirsti ir pa
tirti ka nors naujo. Kuriems 
būdavo arti ir daugiaus atspė
davo, tie ateidavo ir taukiaus.

Suprantama, kad prie tokio 
jaunimo turėjo greitai prisidė
ti ir Simanas, Povylaicziu pus
bernis. Szis laukdavo ir nesu
laukdavo szventu dienu, kad 
tik galėtu sueiti su Keblaieziu 
Petru, pasikalbėti su juo ir 
gauti per ji viena kita knygute. 
Keblaicziukas jam taip rūpėjo, 
kad jis nepraleisdavo ne vienos 
szventos dienos, nenuejas pas ji 
ir nepaklausęs to, ka szis taip 
gražiai pasakodavo ir skaity
davo.

Isz pradžių Magdutei buvo 
labai nuobodu, nes nebuvo kam 
skaityti, kada nedeldienio va
karais iszeidavo Simanas. Pas
kui eme ji pykti ant Simano ir 
nenorėjo tikėti, kad jis vaiksz- 

i czioja tenai del moksio. Nes 
kam-gi jam, esą, reikia mokin
tis, kad jis mokas taip gražiai

nesyki apsi verkda v o
džiaugsmo:

del ji visiszkai susitaikė su Ši
muliu ir Keblaieziu namais, 
ypaeziai, kada neilgai trukus, 
isznyiko ir pati priežastis visos 
jos nerimasties. *

IPerejo da kiek laiko, ir Si- 
marias nustojo vaikszcziojas in 
Keblaiczius. Mat Rudžiu sod
žiaus vaikezai ir mergaites taip 
prie jo priprato, taip maloniai 
klausydavo jo apsakinėjimu ir 
skaitymu, jog nedeldieniais, 
būtent nedeldienio vakarais 
jis nebegaledavo isztrukti isz 
namu. Bet dabar jis, galima sa
kyti, ne nebeprivale vakarais 
vaikszczioti: jisai pats buvo 
jau perejes visus Keblaieziu 
Petro mokyklos kursus. Jis da
bar tapo antruoju mokintoju, 
tikru Petro padėtoju: nedėlios 
vakarais jis privalė skaityti sa
vo sodžiaus jaunuomenei, kai
mynu vaikinams ir mergai
tėms. Kartais ateidavo jo pa
klausyti ir tūlas ūkininkas ar
ba ūkininke.

Laikas bego savo parastu ke
liu. Atėjo ir tie su baime lauk
tieji metai, kada Simanui pasi
baigė dvideszimts pirmi metai 
ir paliko paszauktas kariume- 
nen. Isz to ir buvo didelis nu
liūdimas Povylaicziu namuose. 
Szeimiiiinkui gailėjo gero ir 
darbsztaus berno; szeimininkei 
isztikimo ir paklusnaus tarno; 
o duktė, o jai turbut labiausiai 
gailėjo. Ir ko-gi taip gailėjo? 
Paklauskite savo seserų ir duk
terų, o jos jums atsakys, nuleis- 
damos akeles ir užkaisdamos.

—BUS DAUGIAU—

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linsmybia per vi
sus metus.

Istorija apie “AAIŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą h 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIŪS
Naujas Didelis Sapnorins 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Sziam pavo* 
4 '-ii

jingam laike, ta
vo Amerikos Te 
vyne reikalauja 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimq



"SAULE” MAHANOY CITY, PJt

Žinios Vietines

i — 'Sniego nupuolė užtekti
nai.

— Nedelioje pripuola Szv. 
Agnieszkos; Panedelyje, Szv. 

.Vincento Anast., Utarninke, . 
Szv. P. sužieduotuves taipgi 
Szv. Raymundo; Seredoje, Szv. 
Timotie jo; Ketverge Szv. Po vi- • 
lo atsivert., Petnyczioje, Poli
karpas; Subatoje, Szv. Jono 
Auksaburnis.

— Nedelioje, Szv. Juozapo 
bažnyczioje buvo apkrilkszty- 
tas Vincas Jeronimas, sūnūs 
Vinco ir Margaretos Kraliku 
nuo Park Crest. Krikszto tėvai 
buvo Juozas Dugnauskas ir 
Ona Kralikiute. Krikszta su
teikė Kunigas J. J. Bagdonas.

— Ponia M. Shera nuo New 
Bostono aplaike telegrama nuo 
valdžios :bul*jos sūnūs kareivis 
T/5 Edvardas, 28 metu am
žiaus, likos užmusztas ant ka
res lauko Gruodžio 25 d. Paliko 
savo motina ir du brolius. Taip
gi Ponstva J. Debuslki isz Mo
ri jos aplaike telegrama, kad ju 
sūnūs kareivis Pfc. Nickolas, 
26 metu amžiaus likos u'žmusz- 
tas ant kares franto, Gruodžio 
25 diena. Paliko savo tėvus, 4 
brolius ir 3 seserys.

— Ponia J. Bobbine isz 
Pottsvilles aplaike žinia nuo 
Valdžios buk jos vyras, Jonas, 
34 metu amžiaus dingo Gruod
žio 16 d., ant kares lauko. Bob- 
binei kitados gyveno Mahanoy 
City. ! : . -1 , 1

t Eva Vaitkoniene, nuo 119 
W. Maple Uly., mirė Seredoje, 
4-ta vai., popiet, Locust Moun
tain ligonbuteje, sirgdama nuo 
kokio tai laiko. Velione gimė 
Lenkijoj. Atvyko in Amerika 
38 metu adgal. Prigulėjo prie 
Szv. Juozapo parapijos, ir pri
gulėjo prie Szv. Rožancziaus 
draugyste. Paliko savo vyra 
Adoma ir 8 sūnūs: Adomas, 
mieste; Jonas, Kazys, Albertas 
namie; kareivis Pfc. Mickolas, 
tarnauja E. Indijoj. Cpl. Juo
zas, Francijoj; Pvt. Vincas ir 
Pvt. Antanas, New Guinea, 
taipgi 5 anukus. Laidotuves at
sibus Subatoje, su apiegomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje 9 
vai., kūnas bus palaidotas pa
rapijos kapuose. L. Traskaus- 
kas laidos.

Shenandoah, Pa. f Ona Nor- 
kievicziene mirė Seredoje po
piet pas savo dukteria Ponia 
St. Vaclianiene, 22 So. Emerick 
Uly., sirgdamas ilga laika. Jos 
vyras a.a. Juozas mirė septyni 
metai adgal. Velione prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos ir 
bažnytines Moterių draugys
tes. Paliko dvi dukteres: Ad. 
Shevaiene, Philadelphia ir St. 
Vaclianiene, mieste; sunu Juo
zą, Brooklyn, N. Y. ir 8 anukus. 
Laidotuves atsibus Panedelyje, 
su apeigomis Szv. Jurgio Ibaž-

GENYS MARGAS

ISZTREMTIEJI

AMERIKOS
LIETUVIU

SUVAŽIAVIMAS

JUOKAI Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

ĮSZ žinueziu kurios iszeina' czyti. Per kelias dienas ir nak- 
isz Lietuvos ar isz Sovietu tis jam nedave nei miegoti nei 

Rusijos, mes sziandien jau tik
rai žinome kad daugiau negu 
50.000 lietuviu kenezia bada, 
vargsta ir badu mirszta Rusijo
je, Siberijoje ir isztremime. Kai bo. Po tam ji iszveže in Rusija. 
Vokiecziai stumte iszstume So
vietus isz Lietuvos, 1941 me
tuose, Sovietai nespėjo viską 
pasiimti ar sunaikinti. Jie pa
liko rasztus isz kuriu sužinojo j 
me vardus ir pavardes 30,000, 
suimtu ir isztremtu Lietuviu.' 
Isz tu rasztu buvo aiszku kad 
Sovietai baisiai gerai vare sa
vo pražūtinga bizni. Jie naiki
no, žudė ar isztreme Lietuvos, 
Estonijos ir Latvijos gyvento
jus. Jie savo darba sanžiningai 
dirbo: jie ėjo isz kaimo in kai
mą ir neaplenke nei vienos stu- 
beles nei vieno namelio. Jie in- 
eidavo in namus su gaidžiais ar 
dari ankseziau, duodavo dvide
szimts minueziu nabagams Lie
tuviams apsirengti ir kelionei 
pasiruoszti. Kas Sovietams bu
vo reikalinga jie pasiėmė, o vi 
sa kita jie sudegindavo. O žmo
nes; vyrus, vaikus, mergaites, 
moteris, motinas ir kūdikius, 
kaip kokius gyvulius pirm sa
ves varyte vare in stotis.

Tėvas vis buvo atskirtas nuo 
savo szeimynos, motinos nuo 
vaiku. Paskui visi buvo suva- 

i . , .ryti, sukimszti m vežimus kur 
’ nei vandenio nebūdavo. Ir taip 

juos iszgabendavo in Siberija. 
Kelione užimdavo kelias nede- 
lias. Per ta laika daug Lietuviu 
susirgdavo ir net numirdavo.

Jeigu žmogus numirė, tai 
szvysti per langa in sniegą ir 
viskas. Liguonius jie palikdavo 
szalia kelio, ten numirti. Nesz- 
czios motinos pagimdė savo kū
dikėlius be jokios pagelbos. O 
jeigu susirgo tai ir motina ir 
kūdikis buvo iszmesti.

Kaip Sovietai suruosze rinki
mus Lietuvoje, 1940, visi kurie 
balsavo kitaip negu Sovietai 
norėjo, atsidūrė in katorga, ar 
buvo pasmerkti dirbti Vokie- 
cziams. Tai kur buvo rinkimai. 
Tai kur laisve.

Daktaras Devenis gyvu kai
liu patyrė ir Sovietu laisves, 
ir kalėjimo, ir Siberijo. Dakta
ras Devenis kaip visiems mums 
jau sziandien gerai žinoma, bu
vo Sovietu aresztuotas Liepos 
(July) 23, 1940 metuose. Ji nu
gramzdino in Lietuvos kalėji
mą iki Kovo (Mar.) 1941, kada 
ji nuveže in Vilnių ir ten inme- 
te in kita kalėjimą, kur ji pra
dėjo tardineti, kankyti ir mu-

pasilsėti, bet tardinejo ir mu- 
czino be paliovos. Paskui be jo
kio teismo ji nusudino ant asz-! 
tuoniu metu prie sunkaus dar-

Washingtone Kovo
23 ir 24

VYKDOMOJO KOMITETO
PRANESZJMAS VISUO

MENE

WASHINGTON, D. C. —
Sausio (Jan.) 13 d., Wash-

VISAI KAS KITAS KUR JISAI GIMĖ
— Ant pardavimo, namas 

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

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALONAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Kur, niekas nežinojo. Jam pa
vėlino tik viena laiszka para- ington, D. C., invyko Amerikos 
szyti savo szeimynai, kad jam 
prisiųstų kiek drabužiu.

Bet jis buvo daug laiminges
nis negu kiti, kuriuos kankino 
ligi smerties.

Su 3,000 kitu Lietuviu trem
tiniu, Daktaras Devenis buvo 
inkimsztas in trokus ar veži
mus ir iszvežtas. In kiekviena 
vežimą Sovietai inkimszo apie 
keturios deszimtys žmonių, 
nors Sovietu valdžia buvo in- 
sakius dėti tik dvideszimts pen
kis. Bevažiuodami jie jau isz- 
girdo gandu apie Sovietu kara 
su Vokiecziu, bet niekas nieko 
tikrai negalėjo dažinoti.

Kaip juos atveže in Krokava 
jie buvo suskirtyti in penkias 
dalis:

1. Tinkami sunkiam darbui.
2. Tinkami paprastam dar

bui.
3. Tinkami lengvesmiam dar

bui.
4. Ligoniai kurie gali dirbti.
5. Ligoniai kurie negali 

dirbti.
Visi inteligentai ir sziaip mo

kytesni žmones tuoj aus buvo 
paskirti prie sunkaus darbo. 
Vien tik gydytojai, daktarai 
galėjo savo amata, savo darba 
dirbti tarp isztremtuju. Bet jie 
maža ka galėjo ligoniams pa
gelbėti, nes jokiu vaistu, lie- 
karstu nebuvo galima gauti.

Darbas buvo sunkus, be galo 
sunkus: kasyklose, mainuose, 
giriose ir prie laivu. Isztremtie- 
ji, belaisviai buvo suskirstyti 
in grupes po dvideszimts ar 
trisdeszimts, ant kuriu buvo 
padėtas sargas: koks Sovietas 
prasikaltėlis. Visi sunkiai dir
bo ir bada kentėjo, nuo bado 
mirė. Jiems buvo valia eiti in! 
miestą ir apsipirkti ko jiems j įr Nepriklausomybes atsteigi- 

mo darbe suteikti savo parama 
ir pagialba. Suvažiavimo Ren
gimo Komisija: Antanas A.
Olis, Pijus J. Žiuris, Juozas 
Tysliava, Kazys S. Karpius, ir 
Juozas Sagys.

Lietuviu Seimo Vykdomojo 
Komiteto ingaliotos Suvažia
vimo Rengimo Komisijos ypa
tingas posėdis, kuriame aptar
ta galutinėj i klausimai susiję 
su Kovo (Mar.) 23 ir 24 d., sziu 
metu rengiamu Amerikos Lie
tuviu Suvažiavimu Washing
ton, D. C.

Kadangi sziomis dienomis 
buvo paskelbtas valdžios pa
tvarkymas patariantis susilai
kyti nuo in vairiu konvencijų 
neturincziu bendro su Ameri
kos karo pastangomis, sziuomi 
Suvažiavimo Rengimo Komisi
ja isz savo ypatingo posėdžio 
pranesza visuomenei sekanti:

1 — Amerikos Lietuviu Su
važiavimas, apie kuri jau buvo 
minėta musu spaudoje invyks 
Washingtone, Kovo 23 ir 24 d., 
prisitaikant prie visu valdžios 
patvarkymu.

2 — Suvažiavimo tikslas 
yra ginti Lietuvos Nepriklau
somybes byla sziuo jos didžiau
sio pavojaus metu ir padėti 
Amerikos valdžios kare pastan
gose, ingyvendinimui pasta- 
vios ir teisingos taikos pasau
lyje.

3 — To Suvažiavimo metu 
Prezidentui Rooseveltui bus in- 
teikta paraszai praszanti už
tarti Lietuvos Nepriklausomy
be dalyvaujant Amerikos Lie
tuviu Kareiviu Motinu delega
cijai ir visuomenes atstovams.
»

4 — Lietuviu visuomene 
praszoma ir raginama sziam 
Suvažiavimui ruosztis ir pa
remti ji visais atžvilgiais dvasi
niai ir finansiniai, nes Europos 
karui einant prie pabaigos, 

įmes turime būti prisirengė vi
sais atvejais Lietuvos Laisves

reikia. Bet, Dieve tu mano, už 
ka tu pirksi? Reiketu szeszis 
menesius dirbti kad galėtai vie
na tuziną kiausziniu nusipirkti, 
szeszis metus turėtu Lietuvis 
diena nakti dirbti kad galėtu 
švara sviesto nusipirkti. Tie, 
kurie turėjo koki drabuži, kad 
ir kokia mazgote, jie iszmaine 
ant duonos kavalko.

Mes apie szitokia Sovietu

Mariute — Kaziuk, ar tu 
mane myli?

Kaziuks — Myliu, myliu, 
labai myliu.

Mariute — Emes su manim 
apsivesk.

Kaziuks — O Mariute, ap- 
sivedimas, visai kas kitas, 
negu meile. Mylėt gali tik ant 
to sykio, apsivest reikia ant 

viso amžiaus.

Tėvas — Sūneli, žinokie 
kad tu gimei tūkstanti devy
ni szimtai asztuonioliktam, 
kalbėjo jam tėvas.

Sūnelis — O ne tėvai, tuom 
labai blusti, asz gimiau Sze- 
nadorije, Pennsylvanijoj, — 
atsake sūnelis linksmai.

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.

LAIKOSI UŽ ROPES

Laike didelio vėjo sodietis 
pamate savo darže kaimyną, 
kur rove ropes, ir užklau
sė jo:

— Ei, kaimyne, ka tu da
rai mano darže?
f — Laikausi už jusu ropių, 
idant manes vejas nenunesz- 
tu — atsake kaimynas.

VIESZBUTI (KOTELI)

Keleivis: — Kiek priekios 
už vienos nakties pernakvo- 
jima?

Vieszvedis:— Tik 50c. už 
viena nakti.

Keleivis: — Prieteliuk, gal 
mane ankszcziau prikelsi, 
nes asz teturiu tik 40c.

ATSARGUS

Vaikas — Teveli, kas tai 
yra aunikaitis?

Tėvas — Tai yra labai lai
mingas žmogus, tiktai moti
nai apie tai nepasakykie.

BAIMINGAS

PARASZAS ANT KAPO

Kuomi tu esi, asz tuomi bu
vau.

Kuomi asz esiu, tu tuomi bu
si.

Pamanstyk valandėlė, 
Ir eik sau su Dievu.

ASZ IR NESTOVECZIA

Simas — Na, Jonai, ka tu 
darytum, kad asz tau viena 
kumszczia droszczia per žan
dą?

Jonas — Tai tu manai kad 
asz ir tyleczia. Nugi asz tau 
per kita atlygyczia.

DAR PASIGIRE

Dukrele — Mamyte, kaip 
tik ateina Szvelniu Kazis 
apivakariais pas mumi, tai 
kol mama padarai žiburi, tai 
Kazis mane kokius tris kar
tus pabucziuoje.

Motina — Et, jau. Ne szi, 
ne ta giriesi. Mat, kad dar 
esi per jauna.

PRIE BAIMES

ly Avė., mirė Gruodžio 8-ta die
na 1944 m., gimė Lietuvoje, isz: 
Luklingieniu kaimo ir Kroke- 

„ (lauku parapijos. Pribuvo in nvezioje 8:30 vhL, kmiu-s Ibus . , ... „Amerika oO metu adgalios. ra- 
liko dideliam nuliudime savo 
žmona, 3 sūnūs: Kapitonas Ka- 
zimeras tarnauje Pacifike; Sgt. 
kareivis Pranas randasi Vokie
tijoje, Juozas ir duktė Fran- 
ciszka, Detroit. — Prancszame 
visiems draugams ir pažysta
miems, kad žinotu' apie mirti 
veliomio, kuriuos negalėjome 
sujieszkoti in laika kad pribū
tu ant laidotuvių. —Andruske- 
vieziu Szeimyna.

palaidotas Szv. Marijos (kapuo
se. Dom. Snyderis laidos.

Frackville, Pa. f Kazimiera J 
pati Jokūbo Zubrio nuo 45 N.! 
Railroad Uly., mirė Utarninke 
Geisingerio ligonbuteje Dan- 
yille, Pa. Prigulėjo prie Lietu- 
viszkos parapijos. Velione pa
liko savo vyra, sunu Jokūbą 
taniau je Stout Field, Ind., duk- 
tere J. Tucaniene, New Yorke; 
taipgi motina ir du brolis Lie
tuvoje, ir seseri J. Mastauskie- 
ne, Frackville ir du anukus.

Detroit, Mich, f Juozas An- 
druszkeviczius, nuo 523 Ridge-

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Hastings, Pa. f Antanas 
Zvaleskas, (53 metu amžiaus, 
mirė Lapkriczio 9-ta diena 1944 

laisve dar ir sziandien nieko'm., 6 vai., ryte Spangles ligon- 
tikro nežinotume, jeigu ne Dak-j būtoje, sirgdamas trumpa laika 
taras Devenis, nes ji galu gale, nes turėjo szirdies liga. Buvo 
Sovietai paleido. Ir ne isz ko-(senas skaitytojas laikraszczio 
kios ten mielaszirdystes, bet už “Saules 
tai kad Amerikos valdžia pa-Į tavoje, buvo sūnūs a. a._____
reikalavo kad jie ji paleistu, jaus ir Marie Zvalesku. Pribu- 
Mat Daktaro Devenio žmona,1 vo in Amerika 44 metu adgalios 
sziaip taip iszsisukus, atvažia-'per 40 metu iszgyveno visa lai
vo in Amerika ir nuo 1940 metu ka mieste Hast ingė. Prigulėjo 
ir prasze ir melde ir viską dare prie Szv. Bernardo parapijos.

Jo-

. Velionis gimė Lie-!—— 
. a. Andre-'

— Ar nueitum viduryj 
nakties ant kapinyno?

— O Dieve susimilk! 
kiu budu ne eieziau!

— Ar taip bijai numirė
liu?

— Galiu ten sutikti kapi- 
nino sarga kuriam jau du 
metai kaip esu skolingas 10 
doleriu! Bijau!

Jurgis: — Jokub, kur taip 
greitai skubiniesi? Palauk 
ka pasakysiu.

Jokūbas: — Neturiu laiko 
kalbėti.

Jurgis: — Nugi kas, ar 
gaisra iszvydai?

Jokūbas: — Pirkau pa
ežiai skrybėlė, už tai skubi
nuosi namon parneszti, kad 
isz mados neiszeitu, nors kol 
sugrysziu namo.

rete ir Louisia name. Laidotu
ves atsibuvo Lapkriczio ,13-ta 
diena, su apeigomis Szv. Ber
nardo bažnyczioje 9 vai., kūnas 
palaidotas parapijos kapuose. 
A. a. Antanas buvo narys U. M.

■ “Lai 
ilsisi amžinam atsilsi brangus 

J musu tėvelis ir senas musu 
atsake kad jie nieko nežino Fort Jackson, So. Carolina;1 skaitytojas.” _  Tokiu būdu
apie koKi ten Daktara Deveni. ( pi. kareivis Pranas ir Pvt. ka- praneszame visiems draugams 
Bet kaip Vokiecziai uzeme Lie- reivis Viktoras kurie tarnauja jy pažvstamieins, kad žinotu 
tuva ir Sovietai neszte iszsines- S. Pacifiko; S/Sgt. kareivis a,pįe mirti velionis kuriuos ne- 
ze ir paliko tuos rasztus apie Juozas L., kuris likos sužeistas j galėjome sujieszkoti in laika 
tuos 30,000 Lietuvius, kurie bu-' Francijoje dJbar randasi Ii-' kad pribūtu ant laidotuvių, 
vo Sovietu suimti, tai jau So-|gon'buteje Anglijoje;

ka tik iszmane, kad kaip nors Paliko didžiam nuliudime savo yy. of 393 Lokalio._
savo vyra iszgelbejus. Isz prad- motore Jeva (Mitskiute), 6 su-Į-1 • • J ' 1
žiu Sovietai ir musu valdžiai nūs: S/Sgt. kareivis Jonas V.,' 
atsake kad jie nieko nežino Fort Jackson, So. * I

vietai prisipažino ir, noroms 
nenoroms, Daktara Deveni pa
leido.

Simonas 
ir Andrejus, Detroit, Mich., ir 
4 dukterys: Marie Shermanie- 
iie isz Detroit, Helena pati S/- 
Sgt., kareivis D. Rood; Marga-

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

20 Centai.

ŽINOMAS DALYKAS

— Antanuk, kaip mudu 
po szliubui važiuosiva pasi- 
vežyt, ar labai mane mylėsi?

— Žinoma, ka-gi jau dau
giau galėsiu daryt, privers
tas mylėti.

Skaitykite “Saule”

fe ----- $
{64 pus., Did. 5x7col. |
? Tiktai, 10c. I
I — i■ • SAULE ”
| MAHANOY CITY, PA. J

L. TRASKAUSKAS
UETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlio. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam! 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. |




