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Isz Amerikos
♦

LIETUVIS KAREIVIS

Szitoks Gaisras Intrauke Amerika Iii Kara

Isz Saržento In 
r Kapitonus

Minersvillietis Lietuvis 
Kareivis Atsižymėjo

MINERSVILLE, PA. — Al- 
f rėdąs Bružas, jaunas, tykus ir 
mandagus vaikinas taip atsi
žymėjo ant Pacifiko Salų kad 
Karo Sztabas ji pakele isz pa
prasto saržento in Kapitoną 
vienu žingsniu.

Kapitonas Bružas per tris il
gus metus buvo Japonu jiesz- 
komas ir ant jo galvos buvo už
dėta baisiai didele kaucija. Ja
ponai norėjo ji paimti gyva ar 
mirusi. Jis per tris metus Ja
ponus gainiojo ant Luzon Sa
los. Kapitonas Bružas isz ka
ro lauko parvežė baisiai daug 
žinių, kurios tokios netikėtos 
kad net sunku insivaiždinti 
kiek ir ka jis mate ir pergyve
no.

Kapitonas Bružas pergyve
no beveik daugiau negu isz 
žmogaus galima tikėtis. Pats 
Generolas MacArthur, Kapito
ną Bružą pakele isz Saržento in 
Kapitoną, Birželio (June) 15, 
1942 metais. Kapitono Bružo 
karas su Japonais eina lygia 
grecziai su visos musu armijos 
veikla ir darbu Pacifike.

Kai Amerikos vieliava nusi
leido ant Fort Stostenburg, ant 
Luzon Salos, Kalėdų iszvaka- 
rese, kuczioje, 1941 metais, Kar 
pitonas (tada Saržentas) Bru
žas tenai buvo ir mate kai Ame
rikos vieliava nusileido. Po 37 
menesiu ta vieliava vėl garbin
gai plevesavo, ir Kapitonas 
Bružas vėl ten buvo su Pirmąją 
Armija.

Bet per ta laika tarp vielia- 
vos nusileidimo ir vėl iszkilimo 
Kapitonas Bružas pergyveno 
tikra pragara kraujo pralieji
mo, bado, ligos, maro ir baisaus 
karo su Japonais džungeliuose, 
giriose ir urvuose.

Kai Japonai visus Amerikie- 
czius iszžude ant tu salų ir kai 
Amerikiecziai turėjo pasi
traukti ar pražūti, Alfredas 
Bružas iszspruko .isz Japonu 
nagu ir buvo Generolo Mac- 
Arthur pasiunstas ant labai 
svarbaus darbo ir baisiai pavo 
j ingos keliones. Per szeszias 
ilgas ir vargingas sanvaites 
Kapitonas Bružas slapstiesi 
džiundeliuose, giriose ir urvuo-

Laivai Pearl Harbour uoste, Gruodžio (Dec.) 7, 1941 m., kaip Japonai atlėkė ir viską 
sudaužė ir daug musu kareiviu iszžude. Mažesnis paveikslas kairėje parodo USS Arizona 
kaip per Japonus apdaužytas įr uždegtas baisiai dega; O apvalus, paveikslas po deszine 
tai Laivas USS Shaw. Tai szitokis Japonu pasielgimas intrauke mus in szita svieto kara.

Gandai Ir Žinios Apie Kara
WASHINGTON. — Petny- 

czios ryte, žmones jau pradėjo 
putas plakti, radijo stoties 
pradėjo savo programas nu
traukti ir skelbti gandus, kad, 
“Japonai praszosi taikos!” 
Laikraszcziai iszleido ‘Ekstra’ 
numerius ir didėlėmis raidėmis 
skelbe, kad, “Japonai pasiduo
da su sanlyga, kad Imperato
rius Hirohito liktųsi kaipo) 
Japonu vadas!”

Gandai ateina, kad, “Rusija 
jau gavo isz Japonu Karo Val
džios praszyma del taikos.”

Amerikos valdžia sako, kad, 
“Ji dar nieko nežino!”

Anglija vieszai pareiszke, 
kad, “Ji sutinka su Japonu 
sanlygomis, palikti j u Impera
torių valdžioje!”

Isz Amerikos valdžios dar 
vis nieko negirdeti.

Jau dabar pietus ir isz val

džios dar nieko neiszeina. Bet 
sztorai, kromai užsidaro, biznis 
nutraukiamas.

Londone žmones baliavuoja 
ir džiaugiasi, kad karas užsi
baigė.

Bet, Admirolo Halsey laivy
nas nieko nepaiso: “Dar vis 
daužo Japonu laivus ir mies- 

| tus, Amerikiecziai lakūnai dar 
vis traukia in Tokyo su bom- 
beriais. Amerikiecziai karei
viai dar vis Japonus kulia, 
Amerikiecziai kareiviai dar vis 
ant karo lauko krinta.”

Ateina jau “tikros žinios,” 
ne gandai, kad, “Japonai 
kreipiasi in Moskva ir praszo 
taikos.”

Amerikos valdžia dar vis 
tyli.

Moskva pranesza, kad, “JA
PONAI SUTINKA PRIIMTI

POTSDAM KONFERENCI
JOS NUSTATYMUS IR PA
REIKALAVIMUS!” •

Visi laukia tikros žinios isz 
Washingtono, bet dar nieko ne
girdeti.

Kareiviai jau rengiasi va
žiuoti namo, nes jie jauczia kad 
“viskas jau baigta.”

Kelios motinos bažnyczioje 
meldžiasi.

Viena motina stovėdama 
tarp duriu, tyliai verkia, ji tik 
gavo žinia isz Karo Sztabo, kad 
“Jos vaikas ant karo lauko 
krito!”

Bomberiai ir eroplanai vis 
lipa in saule, keliasi in padan
ges ir traukia in Tokyo, nieko 
nepaiso, nieko neklauso, “Ja
ponus musza ir naikina, patys 
krinta,”—kai ežia namie jau 
visi baliavuoja ir džiaugiasi!

se ir rinko Philippines vyrus in 
armija. Vėliau susiejo su Ge
nerolo Jonathan Wainright ka
reiviais, kurie spėjo iszsprukti 
isz Japonu narsu ir slapstiesi 
apie Panatuba.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Dar Mažiau Cukraus

WASHINGTON, D. C.—Da- 
bar duonkepiai ir saldainiu 
darytojai užsidaro savo szto- 
rus ir beikernes, nes neturi 
cukraus. Cukraus yra gana

visiems, tik sunku gauti, nes 
valdžia sulaiko ir labai sunku 
isz valdžios gauti, kad ir sva
ras cukraus. Dabar nebus nei 
pyragu, nei jokiu saldumynu, 
pakol valdžia nepaleis daugiau 
cukraus.

Japonai Sutinka 
P asiduot, Bet, Nori 
Savo Imperatora
Japonu Bomba Pataikė In Ame
rikos Kariszka Laiva Prie Oki
nawa; Rusai EinaGilyn In Man- 

churija Ir Korėja, Daug 
Miestu Užimta

Salu Sargas

Generolas D. MacArthur

Pirmutinis Generolo 
Douglas MacArthur darbas 
buvo saugoti ir sergėti Phi
lippine salas. Jo sargyba ne
užilgo virto isz apsigynimo 
in tikra ir galinga puolimą. 
Kaip jis turėjo palikti salas 
Japonu rankose, jis su pri- 
sieka prižadėjo sugrįžti, ir 
sugryžo.

Arkiv. Jalbrzykowski 
Iszvežtas In Varszava

NEW YORK. (LAIC)’~^ 
Agentūros ‘ ‘ K AP ’ ’ praneszi- 
mu, Vilniaus Arkiv. Jalbrzy- 
kowskis, kurs Vokiecziu oku
pacijos laiku buvo uždarytas 
Marijampolės vienuolyne, da
bar esąs iszvežtas in Varszava. 
Traukiniui praeinant pro Bal
stoge, stotyje buvę susirinkę 
szimtai Lenku. Arkiv. R. Jal
brzykowski sziuo laiku turi 69 
metus ir yra liguistas žmogus. 
Kaip žinome, jam pareigu, eiti 
nebegalint, Vilniaus arkivys
kupo pareigoms Szv. Sostas 

: buvo paskyręs Lietuvi Arkiv.
M. Reini.

AMERIKOS ATSAKYMAS JAPONAMS!

WASHINGTON, D. C. — Kelios sanvai
tes atgal, Amerika paskelbė Japonams sanlygas 
del taikos ir patarė jiems kuo greieziausia “Pa
siduoti ar būti isznaikinti!” Japonai paniekino 
tuos musu reikalavimus, net pasiszidino isz mu
su ir savo žmonėms pasakė kad Japonai ne tik
tai ka atsigins, bet dar ir sumusz Amerikieczius! 
Jie atmete Taikos Sanlygas ir pasirinko kariau
ti ligi kruvino galo. Ana sanvaite Amerika at
sake Japonams ne su žodžiais, bet su baisiausia 
“Atomic” sprogstanezia bomba, kurios trenks
mas visa svietą sujudino ir Japonu miestą in 
dulkes pavertė. Japonai dar nespėjo atsipei
kėti ir savo žuvusius susiskaityti ir savo žmo
nėms kaip nors iszaiszkinti kas atsitiko, kai ki
ta baisi nelaime juos pasivijo. Japonu Ka
ro Sztabas savo žmonėms vis aiszkino, kad, 
“Rusija niekados nestos in kara priesz Japo
nus, kad tarp Rusijos ir Japonijos yra geri ir 
draugiszki santykiai!” Japonas Ruskio bijosi 
labiau negu paties velnio. Ta paezia diena, kai 
isztisas Japonijos miestas pavirto in dulkes nuo 
vienos musu “Atomic” sprogstaniezios bombos, 
Rusija paskelbė kara priesz Japonus. Dabar, 
Japonai dreba, belaukdami kur kita tokia baisi 
bomba puls isz padangių ir tuo pat kartu jiems 
negerai bus kai Raudonoji armija per rubežiu 
iiiženge in Japonija ir dabar marszuoja Japo
nams atkerszyti ir su jais atsilyginti! Japonams 

■■ 1 ■ 11 ' ■1 '■1 1 Jg
dabar jau isz tikro neliko nei tik prapultis jiems stūkso in 
kibirksztelis vilties, dabar Ja- akis. Karo pabaiga, aeziu Die- 
ponai pražuvę, dabar jau vien vui, jau arti, ir labai arti!!!
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Kas Girdėt
Amerikos “Atomic” 'bom

bai naudoti ant Hiroshima ir( 
Nagasaki miestai likos sunai
kinti ir apie 800,000 Japonu už-| 
muszti. Dideli kariszki fabri
kai ir Laivynas likos visiszkai 
sunaikinti. Prezidentas Tru- 
manas sake: Szita nauja “Ato
mic” bomba turi baisia naiki
nimo jiega, ir sako, bomba pri
dėjo nauja paclidejima visisz-

jaus paskelbė, kad ji dribs ir 
viską darys, kad Franco pasza- 
linti ir Iszpanijos valdžia nu
versti. Visos Amerikos radijo; 
stotys kaip papirktos visokiais 
szlamsztais drabsto Iszpanijos 

;r! valdžia ir mus intikina taip pat 
daryti.

| Iszpanijos prieszai sako kad:

............... . Skamba iper puszynelius, 
LIETUVNINKAI j Dar Lietuvninku mergele 

Szu'kauj per beržynėlius.
Dar lietuviszka giruže 

Dyvu daug mums pasakoj ’, 
Į Dar ji isz senovės ūžia,
Dar linksmai

LIETUVIU 31 DIENA I kariaujancziui ir žuvusiam 
Į sziam kare už laisve ir taika.

Rugp. - Aug. 15 Diena Malda atkalbės Kun. J. Szu-
| ------- . j keviczius, Pirmininkas.

Inzadai S. V. Vėliavai ir Im-

tuviu Diena ir dalyvauti pa
maldose, programoj ir kitose 
Lietuviu Dienos surengtose 
pramogose, nes visas szios die
nos pelnas eis 3-ms Lietuvisz- 
kiems Vienuolynams. Bukime 
gerais Lietuviais ir remkime 
Lietuvi sakas instaigas.

Lietuviu Dienos Komiteto 
Narys ir Presos Komisijos Na
rys — Kun. M. F. Daumantas.

esu ra-1 Kaip jau ankseziau
1 szes apie Lietuviu diena kūrimas — pritars Robelio Orkes- 

gj vienišiems szimet invyks Lakewood, Pa., tra.
Perstatymas Dienos progra-

paraszyti mos Vedejo — Kun. J. Szukevi-

> Lietuvninkai mes esam gimė, 
I Lietuvninkai mes turim but.
, Ta garbe gavome užgimė, 
Ta ir neturim leist pražūt. 
Kad ir kelintas apsiėmė, 
Nieku paversti mus visus, 

1 Lietuvninku vaisinga žeme, 
Tik vis gimdys Lietuvninkus. 
Kad de'besei ir susitraukia, 

į Ir vėtros drumdž mus iszardyt, 
į Kad ir kelintas pykdams smau

kia
Ir kalba mus, nor iszvaryt: 

i Kaip aužuols druts prie Nia- 
j munelio,
i Lietuva inks nieko tikt n’atbos 
Kaip egle ten prie Szeszupelio 
dr vėtroj’ ir žiemoj’ žaliuos.
Drūtai laikyk, drūtai stovekie, 

T-vn +.^; ui n, i ...... : Lietuviszkoji gimine,Ąia tai bliz-1^ag btd jau gįaimas negali, .. . . . . ■ . . . .. . .• ’ ° 'Drasei Lietuviszkai kalbekie,

“Iszpanijoje nėra rinkimu, nė
ra spaudos laisves, kad Iszpa
nijos valdžia vede bizni su Vo- 
kiecziais, kad ji Hitleriui pavė
lino ir jam net pritarė kai jis 
pradėjo kara.

Gal visi tie priekaisztai ir tu- 
tai sunaikinim o Japonijos Sa- ri kiek tiesos- Bet k«u tas pU 

mutinis meta akmeni, kuris yra 
pats be nuodėmės.

Sovietams, Komunistams 
baisiai nepatinka Iszpanijos 
valdžia, jie labiausiai prieszi- 
nasi ir daugiausia visokiu prie- 
kaisztu taiko in Franco. Kas,

lose, ir szita baisi bomba yra 
atsakymas iii Japonijos nepa- 
klausyma Potsdam Konferen
cijos reikalavimo “Pasiduoti 
ar 'būti sunaikinta! ’ ’

mo j ’
Sako vyrai: “Matot, brolei, 

Jau visi mus spaudž senei:
Lenkai sako, ir maskoliai,

i Latviai sako, Vokiecziai.”
Tai tiesa, keli mus spaudžia

Bet bene jus tiktai;
į Musu gires nuo to gaudžia 
' Kaip jus spausdavo!, piktai.

Lenkai mums taip daug ne-' mokslą tai 
dare

’ Rugpiuczio-Aug. 15 d., dabar
, tik pasitenkinsiu
į apie programa kuri invyks toj ežius.

Solo — Loreta Kavaliaus-
Akompanuos — Irena

Petro ir phijos.
Kalba — Senatorius Harold 

. Watkins,

“Atomic” bombai padaryti 
isz “Uranium, 
gautis baltas metalas. Gryno-1 
je pavydaloje nesurandamas. 
“Uranium” gaunamas isz gel
tono mineralo žinomas kaipo 
“Pitchblende” arba “Karnti- 
to.” “Uranium” mineralas 
jau buvo vartojamas invai- 
riems bandymams. Jos yra 
gelsvos, randamas Anglijoje, 
Rusijoje, Amerikoje ir kitose 
vietose.

Tegul supyksta ne žiu e!
Tegul supyksta, 'kas nežino
Kalba senoji kaip miela, 
Kurioj’ mus “Teve-mus” :

“ Atomas,”—yra tai labai su
dėtingas mažas kūnas sudary
tas isz daug mažesniu daleliu. 
Szitos daleles yra tos paczios 
ruszies visiems invairiu rusziu 
atomams. Visi atomai sudaryti 
isz tu paežiu mažių daleliu. In
vairiu rusziu atomai skiriasi 
tarpe saves tik tu daleliu skai- 
eziumi ir ju sutvarkymu, nuo 
tu daleliu skaieziu ir ju sutvar
kymo skirtumu pareina visa 
meddžiagos invarybe kitaip ži- 
taip žinoma Chemikių elemen
tu invairybe.

Viena “Atomic” bom'ba ga
li padaryti tiek bledies kaip 
2,000 B-29 hom-beriai. Prezi
dentas Trumanas sako: “Vie
nos “Atomic” bombos pajie- 
■gumas lyginasi dvideszimts 
tukstaneziu tonu TNT Dinami
to. Paveizdas'sako, kad, kiek 
vienas B-29 bomberius eropla- 
nas gali gabenti deszimts tonu

mo-1 
kino

i Tėtužis miels ir motyna!
Vis ciecoriu vieniai mylėsim,
Mylėsim ciecoryste vis,

i Tikt kas szirdyj yr’ iszkalbe-
i sim
Lietuviszkomis lupomis.
Lietuvninkai mes esam gimė,

Nei kiti nenor daryt.
Latviai kalba neiszvare, 
Kas žiu kas nor iszvaryt.

Bet dar Dievs danguj’ mato 
Dyvnus prisikėlimus, 
Dar žmonėms jis burta krato, 
Ii kas žiu’, kas isz to bus?

Beje, dar gyvi mes esam 
Ir nenorim dar pražūt, 
Dar linksmai mes iszsitiesiam 
Dar gyvi mes norim but.

Pasikakdinimas

pirsztu rodyti in Franco. Kuri 
spaudos laisve Rusijoje? Kur 
rinkimai Rusijoje ? Kas isz- 
ririko Stalina?

Franco pritarė Hitleiiui kai 
Hitleris kara pradėjo. Gal taip 
ir buvo, 'bet, kai Hitleris ant
Lenku puolė, kur tada Stalinas1 
buvo? Kai Hitleris Francuzi- 
ja paklupdė, kas jai kalaviju 
szirdi pervere? Italija, Frau-' 
euzijos tikra sesuo ir kaimin- 
ka, susietka atėjo Hitleriui in lietuvninkai mes norim but: 
talka ir sumindžiojo parpuolu- JPa o.arbe 

' šia Francuzija. Dabar Italija 
vėl szventa, o Iszpanija, kuri 
butu galėjus smogti Prancūzi
jai kur kas greicziau ir baisiau 
negu Italija, nieko nedarė, ne
sikiszo nei rankos nepakele.

Tie kurie taip dabar szmei ^uos senovės tolimos.
žia Iszpanijos valdžia, nesu-. Kaip Azijoj’pirma iszejo 
pranta kas ten Iszpanijoje da- yįsu žmonių tėvu tėvai, 
rosi ir kas atsitiko. Jeigu ne' primneng prie Indaus ‘dar 

skambėjo

Minau, norėk tu vis tiktai 
Daiktus noretinus, 
Tai ir galėsi vis gerai 
Visus galėtinus.

Tas kurs nor daiktus
auksztus, 

Kurs nor visus prabegt 
Kaijp geležine varle bus, 
Kairi norėjo lėkt.

Tas tikt n’atsieks

per

gavome užgimė, 
Ta ir ne norim leist pražus.

Kaip dyvinai man judin’ 
szirdi 

Kalba mieloji Lietuvos!

nei amži
nai, 

Ir pats, kas žin, prapuls.
, kurs links

mai 
Nukirs javus ir kuls.

' Man ding, mes tikra baisa girdi Gerai tam žmogui.

Generalissimo Francisco Fran
co, tai sziandien Komunistai'pirma giesme sans'kritiszkai; 
vieszpatautu Iszpanijoje. Kas j 
dar sikaudžiau tiems Komunis
tams ir kitiems kitu krasztu 
valdovams, tai yra, kad Iszpa
nija 
tas. 
nai, 
taip 
Franco.

Iszpanija ir Franco drauga
vo su Vokietija ir su Hitleriu.

yra Katalikiszkas krasz- 
Už tai Komunistai, Maso- 
Bolszvikai ir Bedieviai 
visa kosere riekia priesz

j Kad visos, ir Lietuviszkoji, 
Europos ir kožna kalba, 
Ir negyva jau kelintoji, 
Krūvoj ’ dar buvo ir viena.

Tai buvo lyg žmonių jauny
ste, 

Lyg rytas koks gadynių dar: 
Tai buvo ir žmonių draugyste 
Lyg vienamiu, ne kaip .dabar.

Tada szvieži pirma rasele 
Dar szviete ant sutvėrimu,

TNT bombų, ta syk reikalinga Gal taip ir buvo< Bet> iszpani-’ Tada kavojo savo vietele ? 
2,000 eroplamu, kad jie galėtu ja taipi mums darba labai pa_ Gražus linksniams ir tarp senu 
gabent po deszimts tonu bom- lengvino ji visai nieko nesake
bu pavaduoti viena “Atomic 
bom'ba.

Kam Iszvanija Prasikalto ? 
Beveik visi musu laikraszcziai 
raszo visokius szmeižtus apie 
Generolissimo Franlisro Fran
co, smerkia Iszpanijos valdžia 
ir prava/rdžiuoja visus Iszpa- 
nus Faszjstais. Radijo kalbė
tojai mums aiszkina, kad Isz
panija turi esamosios savo val
džios nusikratyti. Politikie
riai ir visokio plauko diplio- 
matai ir raszytojai ta paczia 
daina, kaip gaidys, užsimerke 
traukia: “Szalin su Franco 
Szalin su Iszpanijos valdžia.’”

Tokia 
szmeižtus taip ilgai mums mu
su laikraszcziai ir radijo zau
nijo, kad dabar ir mes ta paczia 
daina sziandien dainuoja. •

O kur ir kam Iszpanija jau 
taip labai prasikalto? Ka tas 
Iszpanijos vadas Franco pada
re, kad taip visi savo pagieža 
ant jo lieja? Jo didžiausia ir 
baisiausia nuodėmė, griekas 
tai kad jis Komunistus sumu- 
sze ir Komunizmui kelia užkir
to. Tai jo prasikaltimas priesz 
visa svietą.

Kai tik Darbo Partija laimė
jo rinkinius Anglijoje* ji tuo-

Dabar jau vaikars, jau senys
te, 

kareiviai priplaukė prie AfrU Jaunasis sviets pasenės jau;
Tiktai toli ana jaunyste

ir nesikiszo, kai Amerikiecziai

kos ir paskui prie paczios Itali
jos. Jeigu Iszpanija butu sto
jus Hitleriui iii talka tada, tai 
sziandien daug daugiau na- 
szlaicziu ir tyliai ver'kiancziu

Lyg kokiuose sapnuos matau.
Sapnais man atgaivina szir

di
Kalba mieloji Lietuvos: 

motinu butu Amerikoje, daug' M an ding buk tikra baisa girdi 
daugiau Amerikos kareiviu ka-| Anos jaunystes tolymos. 
pu butu ipo svetimu dangumi.------------------------ -
Bet Iszpanija nesikiszo.

Churchillis aiszkiai pareisz-l “ Jau pragaiszt Lietuvninkai, 
ke ir vieszai padėkojo Iszpani-■ Kas pulkeli gal apginti? 
jai ir jos vadui Franco už j n Pult kalba tur, tai matai. ” 
pagelba Alijentams.

.kas, bet Churchillis tai jau tu-.
rejo žinoti apie ka jis szneka. | Jau gana, kad iki sziolei 

Tai-gi, Komunistams ir pa- Gavo kalba palaikyt.” 
propaganda, tokius naszaus plauko rieksniams ga-

Sako vyrai permokinti:

O kas,' Sako vyrai perkytrolei: 
‘Gimine negal atgyt;O O •/ f

'Sako vyras per meilingas:
Įima pastebėti: Vagie, kepure “Norim kalba numarini; 
dega.

Audrius J. Reckiitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Einu 
Kas tenai 

Tai geriausia Lietuvisz- 
Jis už-

Jonai kur taip skubiniesi? 
pas p. Andriu Reckliti. 
naujo yra? 
ka užeiga del visu Lietuviu,
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianczius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule”

Aps ’ėmimas neteisingas 
Butu, dar ja atgaivint.”

Ar save nor 'kaip tevoni 
Inraszyti prie kalbos?!
O, marindams mus ligoni 
Dar daugiaus praszyt’ algos?!

Daktars tikt numirusiamjam 
Sąnarius teperdalin’, 
Tevonys n’atein gyvamjam, 
Bet kad ans syk bus szalin!

Mes tacziaus gyvi dar esam 
Ir gyvi dar norim but, 
Mes linksmai dar iszsitiesiam, 
Ir nenorim taip pražūt;

Dar lietuviszka dainele

į dienoj. Szimet Szv. Miszios bus 
laikomos 11-ta valanda Pavili- kaitė
jone. Szv. Miszias laikys Kun. Kavaliauskaite isz Philadel-

(Jurgis Degutis, Szv
'Povilo Parapijos Vikaras, Ta
maqua, Pa. Pritaikinta pa- G. Watkins, .Pennsylvanijos 

iszkilmej pasakys Valstybes Senato Sekretorius,
Szv. Liudviko Parapi ios Rle-, Harrisburg, Pa. 
bonas
szios bus laikoms tai intencijai, kaitė.
kad Lietuva taptų laisva ir Ne-Į Kalba — p. Vincas Kvietkus 
priklausoma ir kad visi musu S.L.R.K. Sekretorius dalyva- 
kareiviai kovojantieji už laisve! ves San Francisco Konferenci- 
ir taika grižtu gyvi
Laike Szv. Misziu Szv. Vincen
to Parapijos Choras, 
ville, Pa., po vadovybe Profes- 
soriaus L. Šorio gieduos pritai
kintas Lietuviszkas giesmes.
Laike Szv. Misziu bus renkama 
kolekta del Lietuvaicziu Sese
lių 3 Vienuolynu.

Vakare 7 vai., tame paeziame 
pavilijone invyks graži ir in
valid programa, kuria prirengė 
Lietuviu Dienos Komitetas po 
vadovybe tos Dienos Pirminiu- / •/
ko Kun. J. Szukevicziaus, Szv.
Petro ir Povilo Parapijos Kle
bono, Tamaqua, Pa. Szi pro
grama bus dedikuota garbei ir 
paminėjimui musu Jaunimui

Solo — Loreta Kavaliaus-

“Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose ValstL 
jose, 85 kitose Vieszpatystese,

ir sveiki. Joj.
Lietuviszki Szokiai — 8 Lie- 

Girard-, tuvaites isz Philadelphijos, ku
rios yra dalyvavusios Muzikos 
Akademijos ir Robinhood Dell, 
Philadelphia.

Malda — Kun. P. Czesna, 
Lietuviu Dienos Garbes Pirmi
ninkas, Szv. Juozapo Parapijos 
Klebonas, Mahanoy City, Pa.

Lietuvos Imnas — Visa Pub
lika, pritars Robelio Orkestrą.

9 vai. vakare, Lietuviu Die
nos Pasilinksminimas pavilijo- 
ne. Grosz Jolly Jack Robelio 
Orkestrą.

Lietuviu Dienos Komitetas 
skaitlingai kvieczia visus Lie-, 
tuvius skaitlingai vykti in Lie-

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunczia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva
žiavo. Tokiu laiszku sziadien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas >rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greicziau galėsi
mo permainyt ir greicziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules Redyste.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Kulturkampf ežia, kultur- 
kampf ten, 

Kulturkampf ir visur — 
Man rodos, musu teviszke 
Per daug kulturkampf tur.

Kas tai tikt per liga gal but, 
Ropucziu ar!ba ko
Ar rods tur, ar kviecziai suput?

I ■ 'Dreve saugok nuo to!
Ar yr’ kas žiu, liga žmonių, 

l ’rilimpanti liga?
Man rodos, kad ir tu ligų 
Mes turim jau gana!

Praszvis man supratimas 
toks, 

Tikt perjieszkok žodžius?
' Kultur, tai yr’ lyg mokslas 

koks, 
Ir kampf, tai muszis bus.

Jo musztis rods jau imsis lyg 
Del mokslo, tai ben bus.
Del mokslo juk jau muszes syk 
Per trisdeszimt metus.

'Bet po to muszio buvo jau 
Paties ir mokslo gals — 
Asz nusidavimus skaieziau, 
Kad kraujas man suszals.

Supustits buvo jau tada 
Ir mokslas irgi sikarbs. 
Ar tai ne rodo dar1 gana 
Kas ta kova per darbs?!

Kodėl del mokslo reik ko
vos?

Kodėl vėl musztis reik?
Taip mokslas auga niekados 
Labiaus prapuls beveik!

— Girėnas.

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas;

Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už 51 vertes knygų, prisiuskite tik

50c., o aplankysite knygas per paczta. s
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. !1

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
minaliszka apraszymas, 202 pus.

No. 103 Vaide! ota, apisaka 
pirmutines puses szimtmeczio, 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

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

No. 112 Trys apisakos 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 apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T-*wszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

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

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

No.
Doras gyvenimas;
mybe; Vargingo žmogaus 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

404 
50c 
kri- 
3&e 
isz 

isz- 
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

45 puslapiu.....................15c
126 Penkios istorijos apie 

Priversta links-

SKAITYKIT

ISTORIJE apie Gregorius
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25< ::

Pirkie Ų. S. Bonus Sziadien!

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

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

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

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

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

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

No. 140 Keturios istbrijos 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 mokinos; 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.........L.. .15c

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

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

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

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; 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 ...........-....................15e

No. 160 Keturiolika istorijų
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 kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

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

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

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa; 
Auklejim&s sveiko ir serganczio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu .........................................25a

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudra® 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglį® 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vynxai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke .................................  lt®

Adresas
fU » 
r |

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Penna.
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Neteko Kantrybes
(Tasa)

Mąszinerija dabar sukosi 
smai'kiau, negu pirmiau, kuo
met jis pradėjo dirbti, o jis pro
tavo leeziau. Jis jau daugiau 
nesvajojo, nors jaunose savo 
gyvenimo dienose buvo pilnas 
svajonių. Karta jis buvo netgi 
insimylejes. Tai buvo kuomet 
jis pradėjo saugoti audeklą be- 
siviniojanti ant volo. O insimy
lejes jis buvo virszininko duk
terį. Ji buvo jauna, bet daug 
senesne už ji, ir jis mate ja ke
lis kartus tik isztolo. Bet tai ne
darė skirtumo. Ant virszaus 
audeklo einanezio szale jo, jis 
piesze savo skaisezia ateiti, ka
me jis atliko nuostabius darbus 
iszrado stebėtinas maszinas, 
daejo iki dirbtuves valdono, ir 
po viso to apsikabino ja ir szal- 
tai pabueziavo jai antaki.

Bet tai buvo jau seniai, pirm 
nelgu jis paseno ir pavargo, kad 
mylėti. Taipgi ir ji apsivedė ir 
iszkęliavo kur tai; ir jo protas 
užmigo. O vis tik tai buvo gra
žus atsiminimai ir jis tai prisi
mindavo, kaip daugelis vyru ir 
moterų svajoja atsimindami 
tuos laikus, kada tikėjo in dei
ves. Jis niekuomet netikėjo in 
deives, neigi iii Kalėdų Diedą 
(Santa Claus); bet jis aklai ti-

Jis nesistenge apgauliuoti
save. Jis žinojo, kad nuodėme 
ir vis tik papilde nuodėmė 
pirkdamas už 15 centu saldai
niu. Deszimts centu jis taupė 
pokiliui ateityje; bet nepratęs 
neszioti pinigu, pamėtė ta de
szimtuka. Tai atsitiko kuomet 
jo sanžine kankinos del to pa
sielgimo. Jis tarsi jaute arti sa
ves baisu ir rustu Dieva. Die
vas mate ir Dievas nubaus už 
nuodėmė, mane jis.

Atsimindamas ta pasielgi
mu, visuomet skaitė vienatiniu 
kriminaliniu darbu savo gyve
nime ir prisiminus tai jo sanži
ne visuomet sukilo ir vargino 
ji. Gailėjosi jis visuomet tai 
prisiminės. Nesitenkino jis pa
sielgimu praleidžiant ta kvote- 
ri. Juk galėjo geriau sunaudoti 
ji. O kaslink Dievo, tai vėles
niu savo supratimu, jis nepai
sytu jo, net kad ir praleistu vi
sa kvoteri vienu syku. Atsimin
damas, jis praleisdavo ta kvo
teri tukstanezius kartu, ir kas
kart vis geriau.

Jis atsiminė savo 
dar viena atsitikima, 
n eaiszk u a t s it ik ima, 
dildomai jo sielon 
žiauria tėvo koja. ’

praeityj 
, miglota, 
bet neisz- 

inminta 
Tai buvo 

daugiau kaip kokis baisus sap- 
kejo in linksma ateiti, kuria jo pas, negu konkreczio dalyko 

atsiminimas — kaip puolimas 
in bedugne sapne.

Szis ypatingas atsiminimas 
neateidavo Jonukui dienos lai
ke, kuomet jis buvo nemieįguis- 
tas. Tai prisimindavo vien nak
tį, kuomet ji sąmone skendo

vaidentuve iszpiesze beeinan- . 
cziame pro ji audekle.

Vyru jis tapo dar jaunose sa
vo gyvenimo dienose. Būdamas 
septynių metu jis jau gavo pir
ma alga. Kokis tai nepriklau
somybes jausmas insigalejo ja
me ir jo atsineszimas lauk mo
tinos persimainė. Jis kaipo 
duonos pelnytojas, pats sau už
sidirbąs, jautės kaip ir lygiu 
motinai. Sulaukės vienuolikos 
metu jis jau 'buvo vyru, pilnai 
suaugusiu vyru, ir jau ėjo dirb
ti naktimis per szeszis mene
sius. O juk nei vienas vaikas 
negali dirbti naktimis ir būti 
vaiku.

Jo gyvenime atsitiko keli 
svarbus invykai. Vienas ju bu
vo karta, kuomet motina par- 
nesze biski Kalifornijos slyvų. 
Kiti du buvo, kuomet ji iszkepe 
kiauszinienes. Tie tai buvo 
svarbus invykiai. Jis visuomet 
maloniai juos prisimindavo. Ir 
motina sake jam, jog kada nors 
pataisys palaiminta valgi, kau- 
pina bliuda — “plaukiojanczia 
sala,” kaip ji sake, “geresnio 
už k i aus z i n ie ne ” valgio. Per 
metu eiles jis lauke tos dienos, 
kada gaus ta “plaukiojanczia 
sala” iki galu gale iszaukszti- 
no ta minti in neatsiekiama 
protiszka.

Karta jis rado sidabrini kvo- 
teri ant szaligatvio. Tatai taip-' 
gi buvo svarbiu, gyvu ir tra- 
gingu in vykiu jo gyvenime. Jis 
tai pajuto, kaip tik sidabrinis 
pinigas sublizgėjo jo akyse. 
Namie, kaip ir visuomet, nebu
vo pakankamai maisto, ir na
mo jis turėjo neszti pinigą, 
kaip neszdavo alga, kas Suka
tos vakaras. Geras užsilaiky
mas jam buvo kutinu; bet jis 
niekuomet neturėjo pinigu ir 
kente saldainiu bada. Jis ner- 
vavosi, kad gauti saldainiu, 
kuriu jis gauna tik raudonomis 
raidėmis kalendoriuje žymėto
se dienose.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

knygele, 75 Centai.
Rodykle:

Bažnytini* metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetine*.
Vieszpaties malda. 
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas. 
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventa* Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažintie*. 
Perkratymas sanžines. 
Maldo* 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. Jėzau*. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

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

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

Komunijos.
Garbinimas 
Malda Szv. 
Malda prie 
Malda prie 
Malda Szv.

Panos Marijos. 
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Ministrantura*.

ii

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

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
Jaikraszczio. PASKUBINKITE J 1 J

miege. Ir tai visuomet iszbu-! 
dindavo ji, sukeldavo jame di-j 
dele baimes; ta sykui jam 
rodės, joig gulis lovoje gąle ko
jų. Lovoje taipgi guli neaisz-' 
kios pavidalos tėvo ir motinos.; 
Jis nėra mates kaip jo tėvas at

ves jis apvaikszcziojo staklių 
kambaryj, gaudamas ant stak-j 
Jin dirbti. Czia tai vėl buvo vie-' 
ta buklumui, nes dirbti rei'kejo 
nuo szmotu. Ir jis ežia gerai 
pasižymėjo, nes dirbtuves ji 
jau pave*rte atsakanczia maszi-

irgi užsilikus tik viena; butone, 
kad jis gere gera kava. Jis bu
vo dirbanti bestija. Jokio pro
tinio gyvenimo nepažino, o vie
nok giliai, protinėj tusztumoj, 
jam nežinomai, buvo sveriama 
ir matuojama kiekviena jo dar-

rodo. Jis gavo tik viena inspu-ina. Pabaigoje dvieju menesiu 
dija apie savo tęva, o tai buvo j jis turėjo dvejas stakles, pas
ta inspuda, kad jo tėvas turėjo'kui trejas ir kerverias.

Baigiantis antriems metams,i 
jis iszaude daugiau vuolakcziu, | v.i žinynui pasauli, i-.

Viena vėlyvo pavasario nak- 
ti jis grįžęs isz darbo jautės ne- 

( paprastai pavargęs. Sėdantis 
prie stalo buvo galima jausti 
kas tai nepaprasto, 'bet jis ne- 
pastebejo. Jis valgė tylėdamas, 
nuliudingai valgė. Vaikai.ne- 
rymavo ir kele riksmą, bet jis 
neklausė ju.

— Ar tu žinai ka valgai ? — 
padukmingu džiaugsmu klausė 
jo motina.

Jis liuosai pažiurėjo in bliu
da ir in motina.

— “Plaukiojanczia sala” — 
džiaugsmingai ji pareiszke.

— Oli, — atsiliepė jisai.
— “Plaukiojanczia sala,” — 

suszu'ko vaikai garsiai, vienu

begailestingai nuožmias kojas.
Jo jaunu dienu atsiminimai 

maiszesi galvoj, bet isz vėles
niu laiku jis neturėjo ka atsi
minti. Visos dienos buvo kaip!. I 
viena. Vakar-diena ar pernai!i buvo tokie pat, kaip tukstantisi 
metu — arba viena minutėj 
Niekas niekados n.catsitikda-! bis

dejas, ir virsz dvieju kartu 
daugiau, negu silpnesni audė
jai. Namie dalykai pagerėjo, 
kuomet jis daugiau uždirbda
vo. Vienok jo naszesnis uždar- 

nevirszijo stokos gyvenimo 
reikmenų. Kiti vaikai augo. Jei 
valgo daugiau. Ir jie ėjo mo
kyklos 'knygos leszuoja pinigu. 
Ir kaž-kaip tai, juo greieziau 
jis dirbo, daugiau s visko reike-

metu laiko ėjimą. Laikos stovė
jo ant, vietos, ne ėjo. Tiktai be- 
sisukanezios maszinos ėjo, ju
dėjo, ir jos niekur nenuėjo —
nežiūrint to, kad sukosi smar-į jo. Net ir randa pakilo, nors 
kiau, negu pirma. į stuba isz blogosdaresi bloges-

Sulaukes keturiolikos metu ne- 
jis nuėjo dirbti prie krakmoli-

laiko jis galėjo apsirengti ir 
svyruodamas pereiti per asla. 
Dar už sanvaites, daktaras sa
ke, jis gales eiti dirbti. Dirbtu
ves dažiuretojas atlankė ji Ne- 

.'delioj po piet. Geriausias audė
jas visoj dirbtuvėj, dažiureto-

bo valanda, kiekvienas jo ran- jas sake motinai. Jo darbas vi- 
kiekvienas suomet lauks jo. Jis galis ateiti 

ir ėjo in darba už sanvaites laiko, 
veikimui,

Į kuris stebino ji pati ir maža joįkuoji jam ? —
............... I džiai motina.

— Jis buvo taip susirgęs, 
jog dar ir dabar neateina in sa
ve, — aiszkinosi motina dažiu
reto jui.

—BUS DAUGIAU—

ku justclejimas 
muskulu truktelėjimas, 
prieranga ateities Kodėl tu, Jonuk, nepade- 

klause žiiigei-

ISTORIJEapie isz nw*’ 
----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
taikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, EZaip 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. 15ff. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

JUOKAI

Tiktai Tas Gerai

I PUIKI ISTORIJA

& & R

Jis paaugo didesniu, o tada! 
irimo. Tai buvo milžiniszkas in- rodės buvo dar laibesnis. Taip- 
vykis. Vis-gi pagalios szi per-'gi pasidarė nervingesnis. Su 
maina buvo galima atsimintiI nervingumu pasididinimo pik- 
geriaus, negu nakties poilsis iritumas ir nekantrumas. Vaikai 
mokėsines diena. Tai pažymėjo: kareziomis pamokinimai , isz- 
era. Tai buvo Olimpiada žvine-Cnoko atsargiai’ i jimui laiko. “Kada asz prade-j Motina gerbe 
jau dirbti ant krakmolintojo,”’dari 
arba “pirma negu pradėjau1 mat 
dirbti ant krakmolintojo/” ar
ba vėl “po to kada pradėjau 
dirbti ant krakmolintojo” — 
tie sakiniai dažnai buvo jo lu
pose.

O szesziolikos metu

Ateina prietelis pas ser
ganti prieteli ant rumatizmo 
ir klausė apie sveikata.

— O tegul kvaraba pagrie
bė! — Abi kojas taip suka, 
jog sau vietos ne randu ir 
tiktai už tai Dievui dekavo- 
ju, jog ne turiu ketures ko
jas, ba negaletau dalaikyt.

Velnias
TIKTAI, ... 50c 

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

tesi baimes.
'as ji nesimato džiaugsmo

Jis nemate dienosgyvenimu.
procesijų.
miegojo be sąmones 
ve jo buvo tuszczia.

vardu-'jokiu pas ji nebuvo,

Mokykloje

TARADAIKA g

Vienam mieste važiavo boso, 
Buvo ten ir keli bolszevikai, 

Lietuviai ir ipalokai, 
Ir keli rusnakai, 

Szvedu buvo skaitlis 
nesuskaitytas,

O tuju antru penketas, 
Tai kai]) musztis kare pradėjo.
Nustabdė t i niekas negalėjo, 
Kraujas szvedu ir bolszevi'ku

Kai]) mergina prisivylioti, 
Ir kaip szuo galėtu loti.

Ir tokiu kvailiu daug atsitinka. 
Kuriem tokie szposai patinka

*
O tas Czikagas, 

Miestas, didelis miestas, 
Telegrama gavau, 

Netrukus in ten pribusiu, 
Tai parima padarysiu, 

Velniava isz ten iszvarysiu.
* * *

Vienas labai giro vokieczius, 
O motere ėjo už anglikus,

Vok i e c z i u s pe ik e,

Kažin ka tas vyras pasakė, 
Ant moteres, ta nieko neatsake, 

Szoko prie vyro terlos su 
nagais, 

Padabino su pulkais ženklais. 
Sziandien tas narsumas negali 

pasirodyti, 
Turi dabar namie sėdėti, 
Dabar tas vyrelis žinos, 

Jog nereikė vokieczius girti 
niekados.

Tiktai szoferis

Ingaleti maskolių negalėjo. 
Pasažieriai isz boso iszejo, 

Ba būti tonais negalėjo, 
Visi isz boso iszlipo, 

pasiliko.
Taip tai tarp girtuokliu 

darosi
• Vieni ant kitu varosi, 
Kaip gyvuliai pjaujesi, 

Kai]) szunes ėdasi;
Su tuom sau tai]) pagadys

* * *
Po visa pakampes priviso 

ten gydytu,

Kai jau žmogus man syki ka 
gero padaro, jis niekados ne
gali mane nusikratyti; asz ne
paisau kaip jis mane vėliau in- 
žeistu.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

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

— Oli, — jis vėl atsiduso. Ir 
nuryjes tris, keturis gurksz- 
nius pridėjo: Turbūt asz szian- 

i dięn nealkanas.
Jis padėjo szaukszta, pastu- 

; me kede ir nuvargusiai atsi- 
; stojo nuo stalo.

. Vaidentu-I — Ir'turbut eisiu gulti,- 
To'bulybu! letayis _
o svajone ' Ridamas per virtuve tose ko- 

' jas grindimis labiau, negu pir
miau kada nors. Nusirengimas 
jam buvo labai sunkus darbas 

Į ir visai bereikalingas; jis svy
ruodamas prisiartino ijric lo
vos ir atsigulė dar viena koja 
nenusiaves. Jis jaute, kad gal
va darosi didele, sunki ir sme
genys pradėjo degti. Jam ro
dės, jog pirsztai pasidarė tokie 
dideli, stori, o ju galai nejau- 

įcziami ir doge kaip ir smegenis.
Galva skaudėjo nepakenezia- 
mai. Skaudėjo visus kaulus. 
Viską skaudėjo. Jo galvoje tar
si milijonas staklių uže, tratė
jo, tarszkejo. Ore sukosi, skrai
dė sziaudykles. Jos nėrės ir isz- 
sinere, painiojoj, tarp žvaigž
džių. Jis pats dirbo ant tuks- 
tanezio staklių ir jos vis ėjo 
greieziau ir greieziau, ir jo 
smegenys greitai iszsivijo in 
siūlą, kuri audė tūkstantis 
sziaudykliu.

Ant rytojaus jis ne ėjo dirbti. 
Buvo perdaug užsiėmęs audi
mu tomis tukstaneziu staklių, 
ka sukosi jo galvoje. Jo motina 
nuėjo diiJiti, bet iszeidama pa
siuntė paszaukti daktara. Dak
taras aiszkino, kad Jonuką 
smarkiai suėmė karsztine. Se
sute Jene patarnavo vietoj 
slauges ir pildo daktaro insa- 
kymus.

Smarkiai liga buvo pagrie
busi Jonuką, tik po sanvaites

Daraktorka baisi ant vei
do malszina verkianti vaiki: 
— Ne verk, vaikia. Ba kaip 
jaunas tankiai verkia tai ant 
senatvės biauriai iszrodo.

Vaikas: — Tai ir miss tea
cher turėjo daug verkt kaip 
maža buvo.

Ka Manstina Sena
Mergina

— Kaip maža buvau, tai 
nuolatos manstinau jog bu- 
tau laiminga, kad turetau 
septyniolika metu!

0 jaunikis tarė: —Asz ma
nau jog sziandien ne kitaip 
norėtum?

Naudoja

— Sveikas drūtas Simai! 
Ateik pas mus rytoj ant piet, 
ba gal da burdo ne turi?

— Gerai mister, bet ne ry
toj, tiktai poryt.

— Del ko nerytoj ?
— Dėlto, kad tavo misis 

ant ryt užprasze.

Musu Mokinti

Vieni su stebuklingom
gyduolėm,

Kiti su monu knygelėm.
Treti auksinius daigtus

# pardavinėja,
isaip lietuvius apgaudinėja

Lietuvius p a a k v a t y t i

nusipirktu,
Ir raganiauti iszmoktu,

Saule Pub. Co., Mahanoy City'Kaip pinigą iszduota sugrąžyti1

M BUY
UNITED
STATES

WAR
7 KWjBONDS
f and

W STAMPS

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu sinusite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

— Ka tu Antanai mėgsti 
geriausia skaityt?

— U-gi Dieva, dangų ir 
pragara.

— O ka daugiau?
— Astronomija ir higena 

ir apie Kolumbą.
— Tai jeigu taip mokines, 

kodėl ne eini ant profeso
riaus tiktai dreiveriauji?

— Mat asz prie arkliu 
daug drąsesnis kaip prie 
žmonių.

Nesuprantamas

Viena motere skaitydama 
laikraszti, rado nesupranta
ma žodi vadinama “apmau
dą” Klause savo paties kas 
tai do žodis?

—- Tai yra mano szirdele 
tas, jeigu vyras sako in akis 
savo paežiai jog ja myli!

Skaitykite “Saule”

t arba pradžia |
| SKAITYMO f

!
...ir... |

RASZYMO I 

164 pus., Did. 5x7coL | 
1 Tiktai, 10c. ?
! — 5"SAULS” J 
| MAHANOY CITY, PA. J

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy-1 
venima. ant viso me-1 

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.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
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Žinios Vietines
----- r »

■ — Seredoje Žoline arba 
iSzvencz. Paneles Marijos in 
Dangų Eimimas.

— Seredoje Lietuviu Diena 
Lakewood Parke. Tukstan- 
cziai žmonių dalyvaus toje die
noje.

— Utarninke pripuola Szv. 
Eusebijo, taipgi pasninkas 
priesz Szvencz. Paneles Mari
jos in Dangų Eimimas atsibus 
Seredoje; Ketverge Szv. Joa- 
ikimo; Petnyczioje Szv. Hyaci- 
no.

Laivus Taiso Ant Mariu

Warrior Run, Pa. t Motiejus 
Krutulis mirė Petnyczioje na
mie, sirgdamas ilga laika. Pali
ko savo paczia Jeva, 3 dukterys 
ir 2 sunu: Lt. Wydie kuris tar
nauja Panama ir Saržantas Al
bertas, Georgia vai. Velionis 
kitados gyveno Shenandoah, 
Pa.

Kryžius laiszkus priims in 
Amerika tik svetimomis kal
bomis. Czia, (vardas miesto) 
irgi yra skyrius. Manau kad 
gerbiamas klebonas surasite 
kaip atsiusti, gal netoli yra 
Raudonasis Kryžius. Asz gy
venu dabar Szvent.... (redak
cijos vardas sulaikytas) vie
nuolyne. Esu kilimo isz (var
das) vyskupijos vardas) para
pijos ir miestelio. Už visa nuo- 
szirdus isz anksto dėkui.

LIETUVIS KAREIVIS

Isz Saržento In 
Kapitonus

Minersvillietis Lietuvis
Kareivis Atsižymėjo

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Czia jie dažinojo, kad Bata
an Sala buvo Japonu užimta ir

kai pamirszo. Jie po savo val-| 
džia dabar turėjo apie 6,000 vijos Lietuvis taip garbingai 
Philippinu kareiviu ir apie 400 atsižymėjo.
Negritu. Jis slaptai ir isz pa
salu kariaudamas su savo nau
ja armija baisiai daug Japonu' 
iszžude ir daug Amerikiecziu 
isz Japonu nelaisvės iszgelbejo.

Kapitonas Alfredas Bružas 
isz visu pusiu Japonus puolė, 
j u tiltus suardė, j u traukinius 
su maistu kareiviams ar sudau
žė ar pasiėmė sau. Ir per visa

proga pasididžiuoti, kad iszei-

Skaitykite “Saule”

Paskirstymas Maistas 
Apie Racionavima

Jusu brolis Kristuje, Kuni- kad ju draugai žuvo. Kapito-1 szita laika Kapitonas Bružas
gas................................K..

Adresas:........... .....

“OPA”
ATSAKOMYBES

Kai pritruko maisto Kapito -

daržovių, kornu,

Invairus Budai Rūbams 
Rinkti

P ■--------
' BROOKLYN, N.Y. — 
BALE surinktos žinios parode, 
kad nors Amerikos Lietuviu 
kolonijos labai uoliai dirba gel
bėjamos rubus rinkti nuo karo 
nuikentejusiems Lietuviams, 
bet ne visur naudoja tas pa- 
ęzias priemones tikslui siekti.

Vienose vietose skyriai, pa
rapijos ir draugijos gavo vie
tos Amerikiecziu spaudos ir ra
dijo talkos daugiau, kitur ma
žiau.

Kai kurie miestai nemoka
mai davė sunkvežimius ~(tre
kus) rūbams (drapanams) 
rinkti, nelietuviu kilmes Ame- 
rikiecziai gausiai aukojo, kitur 
Lietuviu dosnumas pasiekė 
aukszcziausio laipsnio rubus 
renkant.

Kai kuriose vietose naudota 
taip vadinama “Block Sys
tem:” rubai rinkti nustatytu 
planu isz kiekvieno miesto 
kvartalo namo. Dar kitur, žmo
nes patys savanoriai dirbdami, 
pagal savo plana, dar daugiau 
rubu surinko.

Vienur mus veikėjai mokėsi 
isz kitu tautu, kitur musu tau- 
tiecziai pamokė kitus ir net ki
tiems fondams pagelbėjo ru
bus rinkti.

Balf rūbams rinkti vaju leis
ta tęsti dabar, pasibaigus ben
drajam rubu vajui (National 
Clothing Collection).

' ' Pradžioj, kol oras karsztas, 
Vyksta vajaus pasiruosziamie- 
ji darbai; vajus, numatoma, 
bus labai gyvas Rugsėjo mene
syje orui atvėsus.

BALF skyriams ir gelbstan- 
czioms draugijoms paliekama 
pilna laisve naudoti vietos san- 
lygoms sėkmingiausius budus 
rūbams rinkti.

Kurios kolonijos pageidauja 
daugiau ir platesniu rubu va
jaus darbui spartinti, praszo- 
mos kreiptis in: United Lithu
anian Relief Fund of America 
Inc., 19 W. 44 St. New York 18, 
N. Y. Tel. MU 2-8062, arba in 
United Lithuanian Relief 
Warehouse, 101 Grand Str., 
Brooklyn 11, N. Y. Tel. 
EV 8-6203.

Czia visas laivams taisyti fabrikas, kuris plaukia ant 
mariu ir paima didžiausius laivus taisyti, taip kaip daroma 
prie uosto ant žemes. Szitokis inrengimas labai geras ir pa
togus, nes apdaužytas laivas dabar yra pataisomas ant ma
riu, ir nereikia ji gražinti in uosta.

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linksmybių per 
visus metus.

Pirki© Ų. S. Bonus Sziadien!

SSAHXKII “SAULĘ” PLATINĖTI!

Laiszkas Nuo Lietuvio 
Kunigo Vokietijoje

1945m. Liepos men. 16d., 
Viename Vokietijos Mieste.

Mylimas Broli Kristuje!

Gyvenimo vandenynas mus 
Lietuvius iszblaszke po visa 
Europa. Vieni, jiegos verezia- 
mi, kiti bijodami, arba geria 
sakant, vengdami mirties arba 
szalto Sibiro, turėjome apleisti 
savo brangia tėvynė, sodybas 
ir samanota bakūže, palikdami 
sengalves motulei— likimui. 
Vargsze musu tėvynė Lietuva; 
1940 metu pabaigoje jau der
lingoji musu žemele pasriuvo 
krauju ir aszaromis. Nelai
mingųjų szauksmai ir dejavi
mai. Bet vilties kibirksztele 
po kanezios metu, H1U§ 191'1(111'31 
iszgelbejo. Bet neilgam ir vėl 
Raudonasis Slibinas užplūdo. 
Ir sztai mes esame naszlaicziai, 
dairomės, laukiame ir nežino
me ar nuszvis mums naujas ry
tojus, ar greit suplevėsuos tris
palve Gedimino kalne.

Mano broli, daug galeeziau 
priraszyti isz Lietuvos kan
ezios, bet manau szi ta jau žino
te, gal visokius žiaurumus ži
note kuriuos padare Raudona
sis Tėvas, bet pirma karta ra- 
szant ir nežinant ar kontrole 
praleis, tad neraszysiu.

Czia Vokietijoje musu yra 
gana daug. Vieni gyvena ge
riau, kiti blogiau. Bet Ameri- 
kiecziai visus szelpia. Tik vie
na baime: KAD MUS NEGRA
ŽINTU DABAR IN LIETU
VA, kuri yra nuszviesta Rau- 
clonuosios Saules, nes TAS 
REIIKSZTU MIRTI.

Mano brolau, negali sau in- 
sivaizdinti, kad sziame szimt- 
metyje 'butu tokiu žiaurybių ir 
net nesitiketinu, bet pagyve
nus tame “Rojuje” vienus me
tus pats insitikinau, nes pats 
iszsedejau kalėjime.

Dievui padedant iszvengiau 
Sibiro, nes prasidėjo karas. 
Daug mieloje tevyneje po vie
nu metu liko kankiniu isztisu 
kapu,......... kapinynu ir kanki
nimo vietų. Pavyzdžui:.........
Miszkelyje, kuris netoli,..........
buvo 500 ūkininku suszaudyta.

(Žmonių ir miesteliu vardai 
czia paezios redakcijos sulai
kyti. Yra pavojus, kad szito-

kios žinios nepapultu in Komu
nistu rankas ir paskui butu dar 
rieszcziau tiems Lietuviams 
tenai isz kur szitas laiszkas pa
reina. Lietuvos kunigas szita 
laiszka raszo iu viena mainu 
parapijos kleboną). Kitame 
kaime (vardas paduotas) kur 
prie medžiu pririsztus degino 
ir smaloje virė, ir taip toliau ir 
baisiau. Sakau, jei smulkmen- 
iszkai apraszycziau kankinimo 
budus, manau, kad liepa tikėtu
mėte, bet tai szventa teisybe, ir 
po to matyti vaizdas.

Kas dabar darosi tevyneje 
neturime jokios žinios. Gal dar 
didesni iszvežimai negu buvo ir 
dar didesnes skerdynes. Bet 
vis tikimės kad Dievas neap
leis. Marija globos savo myli
ma tauta ir ateis valanda, kada 
po tiekos iszvargtu vargu ir 
flrfinP.zin va Kancziu ve ksmi griszime 
in Tėvynė ir vėl ji mus po savo 
sparnais priglaus.

Mylimas brolau, czia susiti
kau su Amerikos Lietuviu ka
riu, Jusu paraipijiecziu, (isz 
mainu) kuris apsilanko (var
das paminėtas) Lietuviu para
pijos bažnyczioje in pamaldas 
ir jis mielai sutiko persiunsti 
mano laiszka jums.

Czia, (vardai paminėti) gy
vena jau nemažas skaiezius pa
bėgėliu Lietuviu, maždaug apie 
1,000 ir apylinkėse kiekviena
me kaime ir mieste sutiksi ne
maža Lietuviu. Prasideda 
szioks toks kultūringas gyven
imas, manome pradėti steigti 
gimazijas ir pradžios mokyklas 
nes mokytoju turime daug. 
Czia g y v e n a kariuomenes 
augsztas žmogus (vardas pa
duotas) ir trys garbingi ir
augszti dvasiszkiai, (taipgi 
vardais paminėti). Taipgi ne
mažas skaiezius 'kunigu randa
si Vokietijoje.

Asz, jei neapsunkinsiu, nore- 
cziau maloniai papraszyti kle
bono, ar negalėtumėte atsiuns- 
ti kokiu nors laikraszcziu Lie- 
tuviszku, nors ir senesnius, o 
taip pat, gal kokiu nors knygų 
dvasinio turinio ar pasauliet- 
iszko, nes mes neturime nieko 
Lietuviszko, tad pasiilgome 
spausdinto Lietuviszko žodžio. 
Gal turite kokiu žurnalu, kad 
ir senesniu? Už ka busiu jums 
labai dėkingas ir gavės pasida
linsiu su kitais.

Tarptautinis ~ Raudonasis

WASHINGTON, D. C.—The 
Office of Price Administration 
yra viena isz geriausia žinomu 
Valdžios instaiga. Jos patvar
kymai lieczia kiekviena asme
nį szioje sžalyje vienu ar kitu 
budu.

Maista kuri perki krautuvė
je, valgiai kuriuos valgai res
toranuose, gazolinas, randa,— 
viskas, papuola po valdymo ar 
racijona vinių.

Bet daug žmonių nesupranta 
kad net ir OPA pareigos yra 
aprubežiuotos Pav., OPA ne
tvarko kieki karo laiko mais
to. Karo Maisto Administra
cijai priklauso sutvarkymas 
mėsos, sviesto, cukraus ir visu 
kitu auguliu produktu. Ji kar
tu su musu ūkininkais atliko 
puiku daiba. Pirmame kare 
maisto aguliu produkcija kilo 
tik 5o/o sziame kare 30%. Ka
da Karo Administracija iszty- 
rineja dalyka, koki bus armijos 
laivyno, ir kitu valdiszku in- 
staigu reikalavimai: jie insako 
OPA kiek cukraus, mėsos, 
sviesto, sūrio 1.1., bus pristaty
ta žmonėms. Tik tada OPA 
paskirsto ta maista racijonavi
nių.

Jeigu del kokios nriovac^U..

netinkamo oro arba perdidelio 
nupirkimo—maisto kiekis puo-

turėjo valgyti kirmėlės, gyva
tes, medžiu szaknis ir sziksznot- 
sparnius.

Kai Amerikos armijos atsi- 
musze ir Japonus ar iszžude ar 
iszvijo isz tos salos, Kapitonas 
Alfredas Bružas jiems in talka 
atsivedė visa armija czia-buvu- 
siu Philippiniecziu. Kai jis po 
trijų metu susitiko su Ameri-

Mėsos ir Tauku: Raudoni 
ženkleliai knygutėje Nr. 4, 
Q2, R2, S, T2, U2, geros iki 
Rugpuiczio (Aug.) 31 d.

Maistas Bleszinese: Mėlyni 
ženkleliai knygutėje Nr. 4: 
ženkleliai knygutėje Nr. 4: T2, 
ženkleliai knygutėje Nr. 4: Y2, 
Z2, Al, Bl, Cl, geros iki Rug- 
piuezio (Aug.) 31 d.

Cukrus: Ženklelis Nr. 36 
knygutėje Nr. 4 del 5 svaru 
cukraus lyg Rugpiuczio - Aug. 
31 d., Racionavimo valdyba da
bar priima aplikacijas del su-, 
dėjimo vaisiu ir bonkas gautu 
cukraus.

Czverykai: Ženklelis (ero- 
planinis, Nr. 1, 2, 3, 4 knygutė
je Nr. 3, kožnas ženklelis geras 
del vienos poros czveryku.

Kuro Aliejus Kuponai 1 ir 2, 
3, 4, ir 5 (1944-45 m., szildymo 

|m., szildymo laiko) geri iki 
laiko) geri iki Gruodžio 31 d.

Gazolinas: Kuponai B6, B7, 
C6, C7, geri iki ateinanezio 
praneszimo.

nas Bružas dabar jau mate, nieko negirdejo apie savo drau- 
kad jiems kelias atgal visiszkai gus, ar apie Amerikos armijos, 
nukirstas, kad jie negali grįžti 
atgal. Jis tuoj aus pradėjo or- nas Bružas su savo kareiviais 
ganizuoti savo armija Philippi- užsiaugino
nose. Jam buvo paskirta vis- bulviu ir panasziai, ir taip mal
as Tarlac krasztas prie tos vie- tinosi. Visa jo armija tankiai 
tos kur kadaise buvo Amerikos 
eroplanu laukas, Clark Field.

Kapitonas Bružas suorgani
zavo, sutvėrė visa armija isz 
Philippiniecziu ir Japonu isz 
pasalu puldinėjo ir žudė. Ja
ponai iszleido pareiszkima kad 
jie duos keturios-deszimts 
tukstaneziu doleriu, jeigu kas 
Kapitoną Bružą jiems iszduos.

Kelis sykius Japonu sznipar kiecziais niekas jo nepažino, 
instojo in Alfredo Bružo armi-į nes jo barzda buvo kaip Abrao- 
ja ir ketino ji iszduoti ar patys mo ir galvos plaukai ligi 
ji nužudyti, bet Philippinietes pecziu. 
merginos dažinojo apie į 
tuos sznipus, i" g— J
žu vakara jos atėjo pas Kapi-( City pasilsėti. Jis rengiasi par- 
tona Bružą ir jam pranesze važiuoti namo pas savo mamy- 
kad jos ka tik dabar nukirto te, sesutes ir gimines Miners-

viileje. Kapitonas Bružas yra 
tikras Lietuvis, jis yra 30 metu 
amžiaus ir jau daug svieto ma
tes, nes pirm karo jis su savo 
armija buvo Siberijoje, Kinijo- 75 ....................
je ir Philippinose kur karas'gele, misziu maldos su paveikslais, 
juos isztiko. Jo motina gyve-

Dabar Kapitonas Alfredas 
ir viena gra-' Bružas atvažiavo in Atlantic

u del kokiosu aei kokios priežasties—

la, tada OPA turi nemalonu 
darba suvaržinti maisto iszda- 
dalinima. Žmones to nemėgs
ta. Tas nepatinka paežiai 
OPA. Bet mes negalime raci- 
jonuoti to ko neturime. Turi
me racijonuoti ka turime, leng
vai ir teisingai, kad visiems 
tektų.

Tas lieczia viską. OPA ne
turi jokios atsakomybes del 
produkcijos arba atsargos, ai
tai ukese ar musu fabrikuose. 
Žmones to nesupranta. Ir to
dėl nekurios kuoipos užpuola 
OPA.

Amerikos žmonėms patvar
kymai nepatinka. Nemegsta- 
me taisyklių, valdžios suvarž
ymu ir pan. Bet todėl kad mėg
stame savo laisve, mes manome 
kad karo laiku mes turime atsi-
sakyti dalele jos. Karas suvar
žo musu laisves, nors laikinai, 
ir padidina suvaržymus.

Kaip Chester Bowles, per ra
dijo neseniai pasakė: “Mums 
OPA žmonėms nepatinka visa
da sakyti “nė.” Norėtume sa
kyti “taip.” Bet jeigu tvirtai 
nesilaikysime, ir jeigu žmones 
mums nepadės ir nerems per 
krizi kuris grasina musu tauta, 
inflacija apsems mus visus.”

Jei tu katastrofe invyktu, 
kainos-prekes krautuvėse ant 
syk eitu auksztyn ir auksztyn. 
Raudos irgi kiltu. Algos tuoj 
sektu—bet, jos niekad nepasie
kia anuos.

Ta sektu sugriuvimas. Kai
nos vėl pultu iki dugno* - Tuks-

galvas keliems sznipams ir da-* 
bar “Baltos Kapitonas” gali' 
ramiai miegoti.

Už kokiu szesziu menesiu, 
Kapitono Bružo draugai ne-Į 
laisvėje buvo iszduoti ir szni-! 
juos sugavo: Pulkauninkas' 
Thorpe buvo baisiai nukankin-Ina Minersvilleje, jo brolis Fra- 
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buvo Japonu suimtas ir in ne-į ir dar dabar randasi Europoje 
laisve nugabentas, ir nužudy
tas. Likosi tik vienas baltas 
žmogus, tik vienas Amerikie
tis kareivis, Kapitonas Alfre
das Bružas, Lietuvis.

Jis taip gerai iszmoko Phili
ppinu kalba kad net ne tik Lie
tuviu,bet ir Anglu kalbas gero-

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

• Aukso Altoriukas, celuloidos viražais 
Vainikėlis, maža maldų kny-

paprastu apdaru 65c. Istorija Seno ir 
Naujo Testamento 25c; Kabalas su

tas, Kapitono Joseph Barker nas buvo sužeistas Vokietijoje žvaigždes ioc; Sapnas Marijos ant 
: Kalno Alyvų 15c; Raistas, apraszio

- - '.lietuviu gyvenimą Chicagos stockyar- 
klir jis ligonbuteje gydosi, jo duose 356 pus., $1; Burtininkas ir 
du seserėnai yra jūreiviai, ■Burtininke 35c; Girtuokliu Gadzin- 

... T_ > _ . |kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pa- «
pus-brolis yra Kunigas Jerom- darymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt
mas Bagdonas. Visi jo gimi Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka
nes lankia in narvu rinniunt GasPadVn> pamokiniai kaip padaryti 

a JO parvažiuojant, skanesni valgiai ir visoki kepiniai $1;
Eustakijusas apysaka isz pirmu am
žiau kriksezionybes arba iszganymas 

|Szv. Kryžiuje 128 pus., 35c; Sveikata

Ne tik gimines ir pažystami, 
bet visas miestas nesza garbes 
ir visiems Lietuviams duoda ligoniams knygele apraszio apie 350

Japonai, kurie ar patys pasidavė ar buvo paimti, dabar 
per garsiakalbius kalba in savo draugus ir aiszkina kad ge
riau gyventi nelaisvėje pas Amerikieczius negu žūti ant ka-
ro lauko. Jie ragina kitus Japonus mesti ginklus ir pasiduo
ti. Daug Japonu kareiviu ant Okinawa salos paklausė ir pa
sidavė.

taneziai biznierių susibankru- 
tytu. Milijonai netektu darbu. 
Žmones matytu kaip neiszpa- 
sakytai greitai inflacija isz- 
baigtu ju sutaupąs ir apdrau- 
da.

Pareitas karas taip padare. 
Ir mes kovojame kad taip vėl 
nevyktu. 

♦
OPA nepasiduoda visokiems 

raketieriams. Kovos tvirtai 
laikyti linija priesz inflacija 
kol Amerikos produkcija, mil- 
žiniszkais skaitliais apsems in
flacija. —C.C.F.A.U.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondua 

ir Markes.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

visokiu vaistiszku žokliu 25c; Pralo
tas, darbai ir nuopelnas su meiluzos 
paveikslu 25c; Peikia kur ji yra ir 
kam reikalinga?, su paveikslais kan
kinimo inrankiu 30c; Celibatas ar
ba kokis neženotu kunigu gyvenimas 
30c; Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugo
ti 30c; Paparczio Žiedas, kas szi žie
dą turesis visada viską žinos savo ir 
kitu laimes 20c; Raktas, knyga viso
kiu laimiu ir turtu nuo tavęs užslėp
tu, atidaryk duris su sziuom raktu, o 
tu atrasi kalnus nuo tavęs paslėptu 
turtu ir gyvenime be apsivedime lai
mes 75c; GROMATOS in Lietuva, 
Apie 15 skirtingu pasveikinimu pa
puoštos su kvietkelems, 12 už 40c, 3 
tuzinai už $1; Prova Detroito katali
ku lietuviu su socialistais už dalinimą 
lapeliu prie bažnyczios, su paveiks
lais 35c, Dzian Bambos spyeziai ir pa
mokslai, ir ar žmogus pareina isz bež
džiones 35c, Raginis visokiu gražu pa
sakų 35c, Ar Szventas Tėvas yra tik
ras kristaus inpedinis $1.50; Aficie- 
rus ir Kareivis. Tak vese visokobla- 
gharodija 15c; Dainų knyga apie 107 
gražiausiu lietuvos dainų 75c; Naujas 
Savizrolas su paveikslais juokingi 
skaitymai 50c; Gyvenimas Stepuko 
raudnosio su paveikslais 35c; Patare-
jas vyrams ir moterims apie lyties da
lykus ir szeiminiszka gyvenimą su pa
veikslais $2.50; Laime ir Planetų isz- 
dejimai raszant paikutes 25c; Saules 
ir Planetų kelias su paveikslais saules, 
žvaigdžiu ir kitu visu planetų, kaip
jos veikia musu skrituoli žeme 50c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nuo veneriszku ir Vėžio ligų $2.25; 
Nuo papuczku ant burnos ir kitokiu 
odos iszberimu $1.25; Tyra Mostis 
nuo Pailiu, Rožes, Vėžio ir bile kokio 
niežulio $2.25; Nervu ir nuo sutuki
mo po 85c; Inkstu arbata, varo akme
nėlius 60c; Kraujo Valytojas 60c ;Ko- 
suilio, Kokliuszo ir Dusulio po 60c; 
Vandenines ir Szirdies Ligos 60c; Pa
taisymui Vyriszkumo 85c; Nuo Užsi- 
senejusio Kataro (hey-feaver) 85c; 

|Nuo Cukrines Ligos (diabetu) 85c; 
iNuo Pražilimo ir Paiskanu 60c; Ne
malonaus kvapo isz burnos 85c; Reu- 
matiszku sausgėlų 60c; Palasgos Tre- 
jankes (stambios) 60c; nuo surūgu
sio pilvo (heart-burn), Pailiu arbata 
|85c. Adresas:

M. ŽUKAITIS, 
[336 Dean St., SPENCERPORT, N.Yj




