
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULB (SUN) I
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY I

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, | 
that circulates thruout the U.S.A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $3.00; >
To Foreign Countries, $5.00. Advertising Rates on Application. |

DU-KART SANVATTINTS LAIKRASZTTS “SAULE”|
ISZEINA KAS UTAR NINE A IR RETNCZIA |

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $3.00 Metams; 
Kitose Vieszpatyese, $5.00 Metams

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szie adreso:
SAULE PUBLISHING UO.,

MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A

N0.8 (pq8»^fIict asT8mwsdaclm?s MAtl’mIitkb.) MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS. 28 SAUSIO 1941 (JANUARY. TUESDAY 28 1941) ’JoMiu'h” an'”1s'r Hį 52 METAS

Isz Amerikos
Nenori Brangesnio 

Grabo Kaip Už 
Szimta Doleriu

AVilliatmsport, Pa.— Mrs. S. 
Strantsmall, nutikėjo idant ne- 
baszninkas turėtu brangesni 
graba 'kaip tik už 100 doleriu. 
Toki paliepima paliko savo 
testamente idant, ja palaidotu 
nebraingesniaim. grabe (kaip už 
szimta. doleriu. Visa savo tur
tą isnslidedant isz deszimts 
tnlkstatncziu doleriu, pali ko del 
Liuterohiszk os prieglaudos 
del vaiku.

Gavo Puse Surastu 
Auksiniu Pinigu

Coldwater, 'Mich. — Slidžia 
Renshaw, nusprendė padalini- 
ma pusiau surastu auksiniu pi
nigui $4,600 kuriuos užka
sė in žeme ūkininkas Canaris 
Phillips, 30 metu adgal. Jo 
ūke paraiidavojo Ft. Beloto, 
1939 mdte, kuris su vaikais su
rado trejosia vietosią, užkastus 
pinigus ant nikes. Kada aipie 
tai daginio gimines mirusio 
žnmgaari wele teismą cM •i’ll- 
gražiniimo pinigu, bet- Belote 
pasiprieszino ir 'nesutiko a uit 
to. Sudas ant galo nūkį>reli
de, kad jam. priguli puse f uju 
pinigu už suradimą ir ant to 
giminės (turėjo sutikti. Auk
sinei pinigai, turėjo būtie per
mainyki ant bumaszikn, nes 
valdžia uždraudžia ‘turėti, auk- 
ISiU .

Paszvente Savo Turtą 
Ir Gyvasti Del Vargszu

New Orleans, La.—-Wm. J. 
Warrington, 92 metu amžiaus, 
linais paszvente savo visa, tur
tą ir gyvastį del vargszu, ana 
diena mirė 'szirdies liga. Ra
diate jisai prieglauda del varg
szu, kur kas diena pavalgyda
vo 100 žmonių ir 30 lovų del tu 
kurie neturėjo kitokios prie
glaudas. Pribuvo jisai isz 
Georgia, 1870 mete ir uždėjo 
prieglauda del visu dykai. .Ant 
galo turėjo parduoti visus įsavo 
žemisžkus turtus užlaikyti 
prieglauda. Gyveno pails tarp 
tuju varg’szu ir su jais drauga
vo ir ramino nuliudimuosia ir 
valgė ka 'kiti valgė. Buvo ne 
vedės.. . .

103 Metu Senuke Mirė

Edgewaiter Park, N. J. — 
Rebeka AL Valentine, .seniau
sia motere ežiam'pavietė, per
gyvenus '40 metu czionais, mi
re .susilaukus (puikaus amžiaus 
103 metu. Isz septynių vaiku, 
tiktai, vienas yra 'gyvas. Josios 
vynus mirė 70 mejtu adgal. Ant 
josios paskutiniu gimimo su
kak tuviu, senuke aplaike net 
4,500 post-karcziu isz visu sza- 
liu.

Szuo Lodamas
Iszgialbejo Szeimyna

Nuo Mirties

■'Treiion, N. J.— Motina, su 
trimis vaikais,. likos itezgialbe- 
ta. isz namo, per lojimą .szunięs, 
ir pabudino 'tris vaikus, kurie 
jau buvo apimti, per gaza. Pa
smukę įpėlicija 'kurie atgaivi
no vailkuis in laika. puse valan
dos.

Mėtėsi Po Ratais Trū
kio Ir Perpjauta Pusiau

Pliiladelphia, Pa.— Rebcka 
Waldman, 41 metu amžiaus, 
szolko ant prisiartinanczio trū
kio artimojo stdties ir likos 
perpjauta pusiau prie akiu 
daugelio žmonių. Badai mergi
na buvo (serganti ir radosi be 
darbo. Jote maszneleje su
rasta tiktai 67 centai. Ta. die
na buvo iszejus jeszkoti darbo 
kaipo raisztininke, bet nesura
do ir altdme saugyvasti.

Iszgialbejo $635 Isz 
Deganczio Pecziaus

'Scranton, Pa.— Vincentiene 
Navicki, ezyst.ino sena kupara 
i.sž kurio isžeme pundą .šeini 
popieru ir inmete in deganti 
pecziu, bet po trumpai valan
dėlei atsiminė kad tarp pcų no
ru radosi siuvi moti in. pundeli 
635 dolerei bumaszkoms. Tuo
jau# iisfetriaiuke pinigus ir pasi
sekė’ iszĮgiallbet, o kad bumasz- 
kos ne butu buvę drucziai .su
vyniotos, tai gal butu visiszkaii 
sudegė.

Szuo Nukando
Mergaite Nosi

Philadelphia, Par—Trijų me
tu dukrele, Mrs. AI. Stanton, 
vaikszcziodama po kiemą, li
kos užklupta per dideli szuiiii, 
kuris iszoko ant mergaites, nu- 
kansdamas jai nosi. Paszaulk- 
tals 'daktaras prisiuvo uosi ir 
nuvežė mergaite iii. ligonbute. 
Szuo (likos tuojąus nusiautas.

Negalėjo Iszlaikyt Su 
Tokiu Vyru Ilgiaus

New York. — Mrs. John O’
Hara, pati virszininko Man
ville Co., liudijo ana. diena Su
preme sude apie nedora, pasi
elgimą savo vyro su ja ir mel
de sūdo kad ja perskirtu nuo 
tokio pasiutėlio. Savo užmeti- 
ntejime kalbėjo sudžiui buk jos 
vyras sudaužė jai ausi kad ne
gali dabar nieko girdėti, iszmu- 
sze jai du dantis, isznari.no pe- 
czius, karta sulaužė tris szon- 
kaulius, 'karta perkirto jai aki 
kad nėt reikėjo ja susinti, isz- 
lauže ranka ir pamėlynavo vi
sa kūma. Ant galo toji nevalnili
ke suprato 'kad ilgiaus negali 
gyventi su tokiu pasiutėliu ir 
užvede persiskyrimą, kuri ap
laike.

VŪKIECZIAI SUSIRĖMĖ SU 
GELEŽINE GVARDIJA

Generolas Simą Pabėgo 
Kruvinas Musais Su Geležine 
Gvardija Italijoj Badai Kilo

Revoliucija Graikai 
Plaka Italus

PAĖMĖANGLIKAI
DERNA

Budapeszt. — Nauji pasikė
limai kilo Rumunijoj kuriuose 
žuvo daugelis žmonių. Geleži
nes gvardijos vadas, Simą, ba
dai pabėgo in Transylvanija. 
Bulgarai inejo in Brasova po 
30 valandų kruvino muszio su 
geležine kvardija po 30 valan
dų musziu.

Vėliausi telegramai pianessa 
buk Italijoj, daugeliose vieto
se kilo revoliucija ir daugelis 
žmonių užmuszta maiszacziuo- 
se.

Ant Albaniszko rubežiaus 
Graikai plaka Italus isz visu 
pusiu ir jau prisiartino 11 my
liu prie Valonos. Italai pane- 
sze dideles bledes Lungara 
kalnuose.

Angliszkas vaiskas užėmė 
miestą Derna, Libijoj, paim
dami Tobruka Afrike užėmė 
taipgi jie kėlės svarbias vietas 
kur Italai panesze dideles ble
des ir turėjo palikti daug mai 
sto, municijos ir ginklu.

Miestas Londonas miegojo 
malszei per kėlės dienas bet ti- 
kiši netikėto užklupimo per 
Vokieczius.

San Fralncisco, Gal. — Apie 
400 Viddks'zlku laivoriu likos 
ipaiimti nuo,pas kandyto Aroki.sz- 
ko laivo, kurie bus sugraži'nti 
adgal iii Vokietija.

Washington, 1). C. — Prezi
dentas ipasveikino nauja Ang- 
iliszka ambasadorių Halifax, 
kuris atplaukė in Amerika, 
praeita Petnyczia.
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Rumuniszkam „.j-gARBO ŽINUTES

Sukylime Žuvo
6,008 Žmonių

Bukarestas, Rumunija.—Po 
keturiu dienu tikro pragaro 
czicnais, likos apmalszytas su
kilimas, kuriame žuvo gal dau
giau kaip 6,000. Bet pavojus 
da nepraėjo, net tikimasi, kad 
da daugiau kils sukilimu tarp 
gyventoju ir Vokiecziu.

550 Italu Gavosi In 
Graiku Nelaisvia

Atėnai.— Graikai paėmė in 
nelaisvia 550 Italiszku karei
viu prie Jugoslavijos rube
žiaus. Graikai dabar randasi 
tik kėlės mylės nuo Valonos 
inlunkes.

Anglikai Paskandino
Italiszka Laiva

London.— Angliszkas sub- 
marinas “Parthian,” paskan
dino dideli Italiszka laiva, ku
ris plauke su daugybe maisto 
ir amunicijos, del Italiszku ka
reiviu in Afrika.

Kariszki Draugai

Rumunijoj laike pasikėlimo 
badai iszskersta 700 Žydu. 
Laivas prikrautas pabėgėliais, 
likos paskandytas per Vokisz- 
kus laivus ir visi žuvo.

Buvusis kandidatas ant pre
zidento, Wendell Wilkie, atlė
kė in Londoną ir likos priimtas 
szirdingai per gyventojus.

ŽINUTES

Vokiszkas ambasadorius 
Vcn Stohrer (ant deszines) 
su Ramonu Serrano Suner, 
szvogeris generolo Franko, 
isz Iszpanijos, vaikszczioja 
po Madridą ant inspekcijos. 

— Ne vienas mano kad tu
ri gera szirdi beit ne gerumas 
szirdies tik silpnumus nervu.

--- Wa.4hiiigton, D. C. — 
Laivu dirbtuves Philadielphi- 
joj, Cumden, Bostime ir New 
Yorke priima aipie 146,000 dar
biniu arės apdulkė milžiniszikus 
k unit raktus airi statymo nauju 
laivu.

Philadeliphia, Pa. •— Miesto 
darbininkai kerszina straitkn, 
.jeigu miestas nesutiks ant, pa- 
kdlimo jiems alga. Miestas 
zbo,g....nukeiiiili.-. . Hyjgii.. .lieji 
miežio darbini akai straikuoitu.

Shamokin, Pa. — B & B 
Marszkiniu dirbtuve, jierejo iii 
naujas rankas Lubell Bros., 
isz New Y-orko. Dirbtuve ki
tados įprigulejo .prie Earg'le 
S Iri r t. Co.

Philadelphia, Pa. — Geleži
niu darbininku, kurie stato 
namus, kilo tetraikaw prie star- 
limo laivinio doko, i:sz priežas
ties darbininkiiszko nesUEprafti- 
mo

Shamokin, Pa.—fez priėžals- 
t'ies daiiig jaunu vyruku, kurie 
likos ipaszaukti ant kiariuomein- 
jiszkote itarnytet.ois ir dirbo aug
liu skylėsią, stekas aiigi'iu da
vėsi jaust ipo visa apylinkių.

Bėthllehen, Pa.—-; Apie 5,000 
darbininku prie statymo laivu 
patmete darbus isz priežadiies, 
kad policija apdaužė 'kelis dar
bininkus kurie šukele isddiniti 
s'traika cziotiiais. Toji dirbtuve 
iuri didelius valdiszkus kon
traktus.

Drebėjimas Žemes 
Sunaikino 144 Namus

Nicosia, Cipriso Sala. —- Pa
ired elio diena, netikėtas drebė
jimas žemes czionais sunaikino 
144 namus, užmusze. 17 žmonių 
ir sužeidė 200. Drebėjimas' bu
vo taip smarkus kad sukratė 
visa sala. Daug žmonių szoko 
in mares norėdami apsisaugoti 
nuo griuvancziii namu.

— Kas diena oro bjuras isz- 
siuncze raparta kokis bus oras 
in 90,000 miestu po visa skly
pą.

Isz Visu Szaliu
Iszvarimas Raganių Ir 
Burtininku Isz Italijos

Fiume, Italija.— Kaip Ttuli- 
jti's gyventojai gyvena da tam
sybėje, jjarodo sekantis atsiti
kimas: Muito virsziuinkas, 
prie rubežiaus, suėmė Tula se
na nuAeriszike, kuri baudė pa
slėpti dideli gurbą po žiurstu. 
Kaxta virsziiTinkiis atidarė 
gurbą, rado jame e r veži o gal
va, apvyniata ilgais moterisz- 
kes ,plaukais, <> (prick lam. in. 
gaiva buvo inkai ta 39 vinis. 
Piro jaus apspito juos didele 
myne žmonių szankdami: .Su
deginti ta ragana.!- Virszinin- 
kiai nedaleido inlrsziisiai my
nei prieiti įprie moteres. Tada 
toji gauja rėkė, kad jiems <atti- 
dnotu eryczio gal\’a. Ant to 
sutiko \irszininkai. Gauja su 
la galva nuėjo pas artima 
kunigą, kuri privertė ji. ailai- 
ky't.i, pamalldas ir turėjo Įsi
traukti taisės vinis isz er.vczio 
galvos. Tada, visas pulkas nu
ėjo pass (policiją idant aresz- 
tavotu Ha moterių bet toji jau 
buvo .toli nuėjus, nes virszin- 
inkai ja. ipadeido, nieko priesz 
jukai ja paleido, nieko prie .z 

’ja' pikrlPifesuradė ka-i i person- 
ge kokias 'liesais.

APIE AMERIKA

—• Jaigu sudetumet visus 
czionaitinius valdžios jrai-kus 
in krūva, (tai pasidarytu skly
pas didumo Holandijos arba 
Belgijos. Girios biiiiidy’desuios 
už Vokietija..

— Yviildžia isiagavo 1,250,000 
žemes isz klampini u ir iždą lino 
žemes del 30,000 iszeimynu.

— Amerikonai priesz kare 
iždą ve 300 milijonu doleriu ant 
kelionių in Europa o 50 milijo
nu dotleriii! ant pamatymo 
Szvaicarijois.

— Amerike randasi 12 mili
jonu telefonu, konia vienas del 
deriniu ypatų. Ryme randasi 
tiktai du telefonai, del szinito 
žmonių, Maskvoje 3, Parižiuje 
3, Varszave 4, Viedniuje 3, Isz- 
panijoi 1.

— Jaigu žmogus gyvena to
limiausiam kampelijo Ameri- 
ko, atitolintas nuo geležinke
liu, gali aiplaikyti del savo vai
ku mokslą per paczta ir viso- 
kės knygas dėl skaitinio.

—- Jaigu kas mano, jog czio
nais jiems negerai, tegul prili- 
g'ina savo gyvenimą su (kitais 
sklypais priesz apleidima szios 
laisvos szalies.

Supirko Žąsis, Gavosi 
In Kalėjimą

Alytus. — Eisziszke valse., 
Naujadvario g-ywentojas Juo
zas Basas, nuteistas 5 metais 
sunkiuju darbu kalėjimo už 
supirkimą 46 žasu.

ISZLIETUVOS
Stalino Žvalgybininkai 

Užima Ūkininku
Namus

Isz pavergtosios Lietuvos 
gaunama žinia, kad pasie
nyje su Vokietija. Bolszeviku 
kareiviai yra užemo dauge
lio Ūkininku triobąs ir ten 
apsigyvenę. Taip pat moky, 
Idu patalpose gyvena karei
viai ir GPU agentai. Tokiu 
budu kai (kurios mokyklo;.; 
buvo priverstos isz savo pa
talpų i szsikraustyti ir jioszko- 
ti pastoges nepatogiose ūki
ninku l.riohose. Ypacz Bolsze- 
vikai iszsirenka apsigyventi 
nesenai pasiaEyiu mokyklų 
patalpose, nes jos erdvesnes 
ir gali teutalpinti daugiau žmo
nių.

Tauragės pilyje yra; inreng- 
tas to rajono GPU centras. 
GPU reiszkia Stalino žvalgy
ba.

Kas Turi Atsarga, Tam 
Kalėjimas

Kadangi, bolszerikams Lie
tuva apriy si.ifiu..--" //luona.-. 
įiegautia. nieko nusipirkti, tai 
diktatoriai uždraudė pirktis 
daugiau, negu reikia sziai die
nai. Jeigu turėsi ka nors pa
sidėjęs atsargoje, ir jeigu szni- 
pai ta suseks, tai gausi kalėji
mo.

Sziai, Kėdainiuose vietos mi
licija padare krata pas Mideli 
Kopelianski ir surado odų, pa
ties Kopelianslcio i u vertinimu 
9—10 tukstaneziu lit u vertes. 
Matelis Kopei! auskis toj pat 
vietoj buvo suimtais ir pasodin
tas in ‘kalėjimą. Kauno apyga r
dos prokuroras 'byla sn -kajiti- 
namuioju aktu perdavė apygar
dos teismui. Szia byla Kauno 
apygardos teismas nagrinėjo 
spaliu 31d. ir Moteli Kapel'iian- 
ski pripažino kaltu atsargos 
sudarinejimu. ir nubaudė 4 me
tams sunkiųjų darbu kalėjimo. 
Vifea. pas ji i-astoji oda konfis
kuota.

Lietuvoj Priviso
Daug Vagiu

Kaunate, — “Tarybų Lietu
vos” redakcija indejo dtraįpte- 
ni, kuriame labai 'smarkiai 
smerkia kasdien didėjanti va
gi Ravima.

Nepervažiuoja per tarybų 
Lietuvos teritorija traukinys, 
sako straipsnis, kad kuriam 
nors jo keleiviu 'kelioneje ne
imtu kals noris pavogta.

Ypatingai gerai organizuota 
vagili avimas Kauno-Vilniaus 
geležinkeliui ruože. Keleiviai 
katedien 'skundžiasi. '

§ Be paRovofs mislykie apie 
mirti o ant. amžių neminsi.- — 
ne ant valandėles mislis dykai 
nepraleisk. .j

isznari.no
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Kas Girdėt
Motenszkas būdas yra rie-i Ka-s di-en galima.

suprantamas ir stebėtinas. laikraszcziu-osia, Tmk Japonija 
‘kerszina ulžkluipim u ant Sūv. 
A’ahljju. Vieni paskalai pasi
rodo neteisingi,

Misiuke Anabel Richards isz 
Albany. N. Y., pasiirt iszkai. pa
mylėję koki tai. A.ugu-sta 
Schwiartz. Idant jam. parodyt 
kad’ji myli is-z visos svirdie-s, 
nužudė ji, po tam. atėmė

szimtai pėdu aplinkui, galėsi-11 t

me geriau tiri-neti padange ii'ilC1/ O.

Uo.' ■ I -—; !

.'Surado Puodą Aukso
Užkasta Per Sena 1

Motere

Nauji Eroplanai Del “Dėdės Šamo”

i-sz! i i ineji ma. A.'- 
sUapiu- ;

isZ.-ikrnju
morilkonisz'ku

I tai Japonija 
jauna gyvastį. Paskutinei jos Į rengineje ant 

gyvensime mei-.į k.i.ecziai sii]>lie,ks Anglija, nžodžiaa -buvo: ‘1 
leje danguje”.

Ant. giliuko del Schwartz 
danguje negalima nieką nu- 
szauti todėl gali, buki be bai
mes bet kaip rodos* tai szialin- 
s'iis ateityje nuo taip.gero anio- 
leli-o kokiu -ant žemes pasirodė 
jo m ot ere.

Pavieto ligonbufejė Wiscoit- 
sirie, mirė -senuke, Ague’s Do
lan, kuri susilaukė 112 miltu. 
Senuke gimė Irlan-dijoj ir pri
buvo in Amerika, būdama ma
ža merigai'te.

Velione, pagal jos prisipaži
nimą, įgyvdnb todėl taip ilgai 
a'rit vieto kad naudojo t-abaka. 
Rūke pypke be paliovos o ci
garus ir paperoisuis tik tada ka
da jai kas tekis juos padova
nojo. Matyt itoji senuke isžrri- 
kino visuS mikrobus isz savo 
kurio kurie jai nieko rieke rite 
per daulgiau iszimta metu — o 
gal guzuteje juos paskandino?

nuo paskutines svieti-nes kares- 
iszlavino daug vais-ko ir paigc-l 
rino savo flbta.

Nė. Iktirie Amerikonis-zki1 
szeszka-i, kurie bijosi kares ir- 
apsiginklavimo, sako bulk Ja
ponija n-e-drys užklupti ant A- 
meriko, nes turi, užlektinai 
darbo su Kinais ir daug erge
lio namie. Teisybe, bet, jeigu 
kas geidžia m'uszti sžiuril, tai 
suranda ir lazda. Tiems žvai
ra aklams, goitoiuskuriams, 
neprivalo niekas tikėti, n?s tai. 
yra ajimaudinga'tauta ir dirba 
kantriai diena ir nakti ant su- 
drutinimo savo kariszku -spė
kų.

Appleton, Wi:s. — Ana die-j 
na ui pi nes triirusios senos mo-' 

įgentu, fer<? Savillle Biu'iterinan, su-' 
pa-,-! rado puodą aukso ant jos ma

žės farmumkes, kuri velione, 
buvo užkasus keliolika metu 
aJ-gal. Gimines žinojo buk se-1 
.liuke turėjo gana pinigu bet ju 
niekur negalėjo surasti iioriites 
jes;kojo po visa aplinkine. Po

linkinėje -namo ir 'pasisekė su
rasti pu oda aukso po dideliu 
medžiu. Kiek jame radosi auk
so tai nedažinota. Auksą turė
jo, permainyt artimam banke 
ant popieriniu pinigu. .

Kiaule Priežastim
Persiskyrimo

Žymus Amerikonas, Berija-

dyk centus, o 'dolerei paty-S' pa: 
sidaugins. ’ ’ Tasai pi’iėžbilis 
buvo tinkamas už laiku Frank
lino, bet, tebyriuosiiia laikuosia 
dolcrcT patys nepas i daugins. 
Turime juos priverst prie- dar- 

bd, idariitl pasidaugintu kairiub- 
daugiiaiusia.. Dolerei, 'tai. kaip 
nekurie žrnbriys, jeigu tanikei 
ne ’s t ovi ahf j u sprando su bo
tagu, tai tinginiauja ir nėra isz 
ju jokios naudos. Bet', pri
versdamas tavo pinigus prie 
darbo, per Indėj!iria, juosius in 
>Jteoįk.ias spekulacijas, atnesz 
tau gera procentą, ir nauda, o 
m -laika padarys- tave turtingu.

Teisybe, kad užcz-edintas 
centas-, tai yra centas uždirb
tas, bet panaszei, jeigu tasai 
centas ne yra invesitintip -tai 
yra doleris dingusls.

Kokiu 'budp invėsty(t> savo 
pinigus!? Tai priguli nuo ta
vo iszmi.ntics ir gero patarimo 
banko, su kuriuom darai'bizni, 
gerai apmanistyk pakol indės! 
savo piliigus i-n kokia sp-ekula- 
cijai' arba’ perki kokias sžeraš. 
Jeigu kompanija yra teisinga, 
tai ii- jtL užjmah'iriia.s bus teisin
gas. Persitikrink' ar ju pri- 

i yra t eiisingi, ir ar 
gvarantuoje ulž Itiavo indetuš 
pinigus ateityje ir molkes pro
centą. Bet, jeigu tosios kom
panijos turi ‘ ‘ka gero ’ ’, -tai tau 
neduos ne paulcisltyt tuju sz-eiru.

Vienaljn-iu bud u, tai isztiri- 
nėt yra: “Niisi-dubk in isiaivo 

i banka, kuriame turi in-dejas 
moterįszko brido nesusekis. . . ■ . , •. ,, , , .I pinigus, pasaikykie, kad 'turi, 

kelis szimtelius investyt,' o ap- 
laikysi patarimii, kur geriau
sia indeli sriivd pinigus, idant 
rieiwaijmirtii.

Mrs. Lucy Simpson, pati iri- 
žinierio Bostone, likos areszta- 
vota už apd eg in ima. veido jau
nos -daraktorkdfs’ Fanny Mor
gan.

Mdfere inejo in restauracija 
kurioje radosi -mergina ir val
gė pietus. Inirszus mdfere pa
griebė ja už plauku, parmetė 
ant grindų ir apliejo veidą ka.r- 
boline rulkšztimi. Ne tik ka 
mergina likos baisei subjaurin
ta. ant 'viso veido bet neteko ir 
akiu. Ir tai visikas isz' meiles 
dėl “bjauraus vyro”. Matyt' 
kokis tai brivo žiedelis toji bb- 
bėlka, tik' jos vyras žinojo ko
kis fell velkės.

Al'toon-a, Pa. — Szliadien žmo
gus negali pa-rtklyt mto man
dagumo del savo artimo nes 
jeigu ka gero padaro savo ar
timui. tali (tave tuoj-aus nužiūri 
ir visaip liežuvei m alkai mo ja 
Panaszei atsitiko ir su farrhe- 
riu, turtingu sen jaunikiu, ku
ris -turi puikia fiarm-a keleis my
lės nuo cz/i oriais.

Farm-eris- Jake Jenkins pa
dovanojo 'Slavo kaim inkai, Mrs. 
Grace Miller, puse kiaules už 
jos -gera -szirdi bet jos vyras 
buvo taip užvedus t-aja dovana 
kad apskundė Jenklnsa ant 10 
i. uksteincziu doleriu už paver
žima meiles jo moteres. Dabar 
eina teismas ant persiskyrimo 
c tam visam yra kalte kiaule. 
() gal ir buvo kitokia priežas
tis. .. Bet to dar nedažinota 
pakol iszsi-a-i.s'zkys per teismą.

Permaine Blankas Ant 
Tikru Kulku

Pi'ldzoįkai. ir kiti “zciprii” 
lyg sziai dienai negali isž-tyri-

K net. m eteri szko budo, ypatin
gai -del ko mergina kailbedHmu 
bu',savo jaunifeiii- per telefoną, 
taip bezidžidnkanja,' rodos no
rėdama isžrddMii liubpuikiiau- v T •• • • 
šia - pla*ns taisosi, 5—63 “ 

ja mosi ir taiso szlėbė — rdddš 
kad jos mylimas ja mato per 
telefoną kaip ji iszrodo. — Vėl, 
tdkiis! būdas moterių nu-o pra
džios jos su'tverinib lyg sziai 
dienai o norinits t a ji'dalyk a ly
rines ir (t.ukstanczius metu' tai

Fort ■ Dix, N. J. — Kas tekis 
permaine blankas ant tikrųjų 
kulku -del .kareiviu czionais, 
kurie ketino daryti manevras 
laike nakties bet in laika likos 
užtikta toji permaina ir visos 
kulkos buvo sugražintos in ma
gaziną. Generolas Robertson 
tuojaus padare slieetva iszty- 
rinet kas galėjo taip padaryt 
nes jeigu kareivei butu prade- 
ja szaudyt vieni in kitus tai 
butu daug užmuszta isz nety- 
cziu. Manoma kad tai buvo 
darbais kokio, tai Ju-dosziaus 
arba Vokiszko sziiipO kuris 
randasi tarp kareiviszku glitu.

Aplaikeme knygutė Ang

O Gal Buvo Abudu 
Kalti?

Bal't'imore, Md. — Adomas 
Skntecki geidžia 'persiskirt nuo 
s'avo prisiegele-S' Agu-tes už tai 
kad toji draugavo su svetimais 
vyrukais ir ji apgaudinėjo ant 
kožn-o žingsni o.

Agotėlė (taipgi padavė prie- 
žalsti del ko nenori gyventi su 
savo vyru nes ned-ave jai ain’t

Szita eile croplanu yra padirbta del Dėdės Šamo isz 
kuriu dalis eis in Anglija. Ercplanai randasi mokykloje 
Randolph Field, Texuose, kur szimtai nauju rekrutu la
vinasi lekiojime.

DELKO ASZ 
NEAPSIVEDŽIAU

MONOLOGAS

BALSAI :: :: ::
:: :: SKAITYTOJU
.Jona> Vasiliauskas, l T , .Vau \ ocrhis, Pa.

I Prisiuneziu taniis'ionis
(mokesti už laikraszti “Saule”

uz-

■ skaitysiu nes skaitome ja. jau 
daugeli melu ir mylime skai'iy- 

'ti. Skaitome “Saule” nuo ka
da. pribuvome- iii Amerika 
mums labai ji paliuku.

ir

\'< rcini'ku l’isniauskiene, 
Philadelphia, Pa.

!’. rsiIiraszau labai kad ne- 
prisiuneziau iii laika nžniokes- 

I ti už laikraszii kuri labai my
liu skaityt. Asz vėlinu visiems 
skaityt “Saule” nes lai 'tinka
miausi s skaityt ir žmogų pra
linksmina.

j Karta, užeina, kokis paihelis. —
1 nežinau ne ka daryt. Nėra kam 
j paglostyt, suramyt... Bet asz 
j to nepaisau. Tokiam, paibeliui

Anton Beitas, 
Kenosha, Wis.

Prisiuneziu tamistoms 3 do
lerius ain’t atnaujinimo mano 
prenumeratos ant 1941 meto. 
■Jau suėjo 29 metai kaip asz 
skaitau “Saule”, ta brangu 
laikra-sžii. Sveikinu visa re
dakcija su Naujais Metais ir 
vėlinu kad dar gyvuotu daug, 
daug metu.

♦m-*******-***************** i duo: perlieji sziaip ir taip ir
“'Senlieriri

‘ ‘ Bidžvyri s, ’ 
f tise —tai p i r m a s 

kirtis tau i.n a- 
kis. Bala žino,

ri.au, kad- noapsi vedžiau? 
misliiiin, 
padaręs 
vedos..

,d viskas tam sykiui gerai. Tegul 
jas bala tas moteres !

jeigu bii.czia.il apsi-

Jcscr, turėjau gyvenimą 
smagu, kai buvau.'jaunas. Nėr

apsigint negalėjau. Ne tik mer
gos mane mylėjo bet buvau pa
girtas ir tar]i moterių.

O dabar — viskas pyksztele- 
jo po velniu! Dingo viskas kaip 
kamparas. Mergos eidamos 'pro 
szali, uosi užsuka nuo manės. 
Smirdu asz joms grabo lenta, 
—- jos -sako.

Jaunas būdamas turėjau lai
miki, ežia jau prieszai save — 
tik rink. Bet nemokėjau paimt. 
Mergos kaip muses ant medaus 
kabinosi, kad katrai tekeziau. 
Su viena, badavo, kalbi, tai ke
lios isz tolo sznairiioja, sa.ugo-

lį ta meile .neiszpa-sa'kyta: 
verkia, cziaudi, apsikabinus už 
kaklo... Ypacz kada esi prie pi
nigo... -Sakau, kad ir akmenine 
szirdi žmogus turėtum, tai su- 
minksztėtu kaip ko-sze... Kar
tais ir butu gerai...

JUOKAI

Dabar Suprato Del Ko

su-— Mathyte, dabar jau 
prantu, del ko viszcziukai 
sip-diia. isz ki-ausziiriu.

— Del ko, mano sūneli ?
—• Isz baimes, kad rieišzvir- 

tu drauge su kiausziniais.

Baika, Ne Baika ::

ja “ Saules ’ ’ ir linkiu jums Al
siems su jusu szeimynoms kad 
Dievas duotu jums gera svei
kata ir prailgintu jums amžių 
nbr-s ant szim’to metu o del laik- 
l aszczio vėlinu kad aplankytu
me t k uodą u-giau’si a. ska ity toju. 
Taipgi jums szirdingai deka- 
voju u-ž suradimą man vardo 
laivo ant kurio asz atplaukiau 
in Amerika n-es man toji žinia, 
buvo labai reikalinga.

k i or ta -St udznicn e, 
Wilkes-Barre, Pa.

Girodutina Redyske: — Pri
siuneziu užmokesti uiž laiikrasz- 
ti “Saule” ant visu metu. Bu
vau jau nusiminus kad jau ne
galėsiu užsimok-et už laikrašz- 
ti nes mano vyras nedirba bet 
mane isz to nusiminimo i-szgial- 
bejo mano gera -dukrele Teofi
le, -sakydama: “Mamyte, 'nesi
rūpink, asz užmokėsiu už 
“Saule” 'tik ja. skaitykite ir 
bukite linksmi!” Mes jau-skai
tome “Saule” daugiau kaip 

20 rh-etu o ir turime'visus
kalendorius nuo tojo laiko ku
riuos skaitome. Žmogaus -svei
kata miažinasi sziadien ir di
desni. vargai ji apima.. Persi- 
praszom kad greieziau neat-si- 
lygrno'm nes per szventes daug 
pinigėliu i’szleke isz m-a.sznos..

Geri Pamokinimai
—- Kožrias sutvėrimas turi 

savo budeli: katinas užmusza 
pele, vilkas zuiki o žmogus- en-

— Norints saule apszvieczia 
visa, svietą, tiek nesipuezia 
ki.dk szabasine lajine žvaku
te tamsiam, kambaryje. Nie
kados mokytas žmogus tiek 
nesipuezia, kiek Amerikonisz- 
kasperiorius ir laikrasztinis a- 
gentas.

—- Jeigu pats valgysi, o tin
giniui neduosi, tai gerai pada
rysi nes jis yra tinginiu jog be 
porcios ėda, o vargdieniui nie
ko neduoda. ■

— Iszmi'ntingas žmogus rei
kalauja nuo saves dideliu daig
iu o žmogus, nedavires, mano 
kad jau jis vi-ska moka ir dide
lei iszmano.

ANT GAVĖNIOS.

Graudus Verksmai arba. Pa- 
silmdinimas prie Apmislinimo 
Ivanczios Viesz., Jezu-so Kris- 
tuso. Knygute reikalinga, ant 
Gavėnios. Pagal s-enoviszka 
būda, 10c. Stacijos arba Kal
varija Viesz., Jezu-so Kri-stuso, 
10c. Maldele Arcibros'tvos' Szv. 
Veido Viesz. Musu Jėzaus 
Kristaus, 10c. Gromaita arba 
Muka musu iszganytojaus Je- 
•ztlkb Kri-stuso, 5c. Trėt Įninki u 
Seraphisizkas Officium, 10c. 
Novena Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motino Garbei, 10c. Li
tanija. Liaurėtaniszkoji Szven- 
eziausio-sios Panos Marijos,lOcl.

Adresas:
Saule Publishing Co., 

AFahanoy City, Pa. Ū.S.A.
Juozas Samanas,

Chicago, Ill. — Siuncziu 
užmokesti už “Saule” ir linkiu 
jums gero pasisekimo .su Nau
jais Metais 1941, kad jums bu
tu szieji meteli pasekmingiausi 
ir to jums linkiu-' isz visos' -szir- 
di-es ir Dievo palaiminimo ju
sti darbuose.

L. traskauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

.aidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius dėl laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.’

Bell Telefono Numeras 78
S20 W. Centre St. Maban-ay City

■— Augint metus tai ne bai
ka, bet, augint prie proto, tai 
baika.

—■ Gyvent sau vienam, at
skyriai nuo žmonių ir su nie- 
knom nesibart tai baika, bet, 
vienam be žm-oniu gyvent., su 
jais sutaikoj, tai baika.

— Būti kantrum, jai-gu nie
kas in piktumą netraukė tai. ne 
baika, bet, susitaikyt, jaigu kas 
mus erzina, tai baika.

— Užbėgi dorybiai kelia tai 
ne baika. beit gyvent dorai tai 
baika.

L. Totoraitis,
South Bend, Ind.

Sveikinu guodotina redakci-

SKAITYKITE “SAULE”VISUOMETįlas kryžiaus. Kad taip ant ko
kios. trijų menesiu, tai p-ati su- 
sigailytu. () ant viso amžiaus— 
kur tau,' žmogau!... Kas tada 
butu, kada vaiku 'kokia puse 
tuzino apstotu?... Juk ženotas 
nuo to neis zs i lenk si. Tikrai 
akiu nefekeziaii isz sarmatos. 
O da ežia pati eitu paskui: — 
ne szio'kia ne tokia, o ne isz pe- 
dos neaisileiilžia.

(Sakau, su p-aezia, tai sveiks 
dingės. Isz stribus neiszsileis, 
kad ir kasži-n kaip norėtum isz-

Mu.su svietas yra aipsiaubtas 
mi’lž'iniszkais. kitais -sviėtais 
apie kuriuos- neturime ne ma
žiausio supratimo. Tūlas riio- 
kyifas surado ant padanges
žvaigžde ii- apskaitė jos didu-1 liszkoje kalboje, paraszyta per 
ma. Tašui mokytas ri-sr.Tono- 
mas , davadžioja, buk toji nau
ja! žvaigždė yra 28 syk didesne 
už musui isaiuilia. Nėiszpasaky- 
tas’atradimą s! Lyg sziam lai
kui, žmonis buvo tosios liuomm 
ame® kad'siaute buvo didžiarisia JZi- - - - . , ,
ir galitnlgiauisia žvaigždė mii-su di garbe priguli! ponui Szei- .^ais ‘r rakandus ir tanke! ja su-. eįt an!t szviežio oro, arba kitur.

'mini u-ž jmraszyiha tosiois isitb- .‘-biiižydav-o o ka. juzdmbdayo ta- Norėsi iszeit, 

UVVjC, e e  L' ”— ’ 1'*
Gerai 'ueburi vaiku ir aPsivede szeszi centą ir ta. pasiims. O be pini-

gerai žinoma rasztininlka p. 
Tamos žiu Szeimi, 1540 E. būt h 
Place., Chicago, Iii., kurios ti
tulas yra “JJthhaniaiis.” 
Tai pinasi akyvas apraszymas .-
apie Lietuva, ir Lietuvius nuo| nia's*(,> kaida lupyle kara.s'ino, 
praeities iki .sziani laikui. Di-'hl > valgi, daužydavo įto-rieL

Malda Knygele - Katalikams Lietuviams 
Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai 

Dalejdus

plan i teiriszka m sistertie. Ar-gi 
toji nauja žvaigžde nebūtu tik 
nauju svietu! apie kuri nieko 
nežinom? Kas ta gali atminti ? 
.Gyvalsitis yra sziadien didelia 
slaptybia ir visokiu netikeltiiiu 
permainų. O kada utžbfaiilgs di-

tai ne nėjusi,
ri'szkos įprabities Lietuvoje, 
Angliszkoje kalboje. t____
,bntu, kad musu jauna gentkar- 
,te siusipažytu su Tevynia jujri ...
jtcvėliu ir nusiuinistu pas poną1 ia n'e,nrs daugiau sutaikęs. 

iSzeiimi, kad jiems priisiunistu 
delli žiūroną kurio stiklas turi -kopi ja, 'tosios knygutes.

briko tai -praleisdavo. Dorele kaip tave apszystys. Užkeikta‘Į 
iiiifthiTT vnilcii ir JLD'SiiVOllo- R7.p>;7.i !.... k., ___ r\ i.

incttii aklgflil- Sudzia porskyre g-ų eisi? Iszsimiog’of.
porele nes nusprendė kad Itarp Pamis'linus apie poros gyve-
•;;; .m™., plau,kai anf oįdv0s

. sh'oja ir kairiam petyje ima 
Skaitykite “Saule” trukcziol. Bet senberniui būti

2 SZI BANKA YRA NARYS 5
I Federal Reserve System ?

TEIPGI IR
Fed&al Deposit Insurances

Corporation J
----- $----- 5

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St. j 

MAHANOY CITY, PA. į

Puiki maža knygele, Baltos ceiluloides 
apdarais su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai, 4 coliu 

ilgio, 2% coliu ploczio, 256 puslapiu 
Paršiduodasi Po $1.50

DABAR, TIKTAI $1.00

“SAULE” Mahanoy City, Penna.

/

bii.czia.il
Mu.su


“SAULE’’ MAHANOY CITY. PA.

•UV() motore W., po ge-‘ežios ir ]ias pareigius atkiszusl 
ram vyrui naszle, kuriį praszyt pas’zialpos, bet szirdis .
jau nuo trijų metu konto 

dideli vanga. Buvimas jos bu
vo vargingesnis ne kaip jos u- 
bages, kuri sialnlkioja namas 
nuo namo, bet, ji nodryso rain- 
lkp£ ąltlkiszt, kad papraszyt 
szmotelio duonos ir nie
kas apie jos varga nežinojo 
•kaip tik pats Dievas.

Toji motere kitados turėjo 
kitokį gyvenimą — gera, gyve
nimą o priek tam vyro alga, 
(nes mat vyras buvo vaiskavas 
o neprastu 'buvęs), kurios už- 
etkdavo ant visokiu reikalu 
nes galėjo laikyt, tarnaite ir 
kartais kaimyną in sveczius 
papraszyt. Per tai skaudėjo jai 
bzirdi; priek tam turėjo da. po
ra vaikucziu po nebaszninkui 
— vaikiuką ir mergaite. Vai
kiukais buvo penkių metu, Juo
zukas vardu, o mergaite ketu
ri u metu, Onute vardu.

žinoma, motore paczioje jau
nystėje, dirbti galėjo; isz loc- 
nu ranku darbo maitinosi pati 
su vaikuczeis; per tris metus 
maitinosi isz adatos; bet pras
tas tai buvo gyvenimas ir sun
kus uždarbis. Žinote patys ka.s 
moteriszkos per darbas kuri 
turi dvejetą vaikucziu apžiū
rėt, sitinbute aptriust, aplopint, 
tai tekis darbas puse dienos 
užima; o vienok toji biedna. mo
tore viską padirbdavo o kaip 
kada dar netekdavo darbo; ka
da turėdavo darbo, tai dirbda
vo cheiiauT jaukti ir iaL.vos.ant 
vargingo maisto uždirbdavo. 
O ežia, žinoma, kaip Va.rszavoj, 
viskas brangu, randa, užmokėt,' 
kuras, szviesa, drapana, mui
las, o žinomas daigtas, jog ma
ži vaikai tuojau® praszo valgyt 
—- o ežia vos biednai moterei 
likdavo ant maisto penkios ka
peikos o buvo ir tokiu dienu 
kad nei tu nebuvo.

Viena pavasario diena ap
sirgo jai mergiuke — Onute ir 
taip buvo 'bloga ,jog negalima 
buvo tikėtis, kad pasveiks. Ži
nomas daigias, jog del kežuos 
motinos szirdi skauda, kada 
vienas isz kūdikiu apserga. 
Niekas nemiela, ir viską del sa
vo kūdikio padarytu idant nuo 
smerties iszgelbet.

Biedna motere nepamislijus' 
apie tolimesni gyvenimą, laz
davo paskutini skatiką, užsta
te paskutinius marszki irius, 
kad tik dukriukei palengvint; 
net nei ant to n eats imi no k a 
duos kūdikiui valgyt, jeigu ka
da. pasveiks; o kada gydytojas, 
kuris kas diena ateidavo, pasa
kė, jog jau neprivalo bijotis 
nes neu'žilgio pasveiks, rankas 
iszkeluis Dievui dekavojo; link
sminosi, kaip karaliene ant so
sto •sėdėdama, ir gailėjosi jog 
geram daktarui niekuom nega
lėjo užmokėt.

Vienok neilgai ja tas džiaug
smas i-amino, sztai vargas ir 
vėla ežia: kada, dukriuke išilgo, 
motina negalėjo taip atsakau- 
ožiai ir laiku atlikt, darbą per 
k a. daliai- katrai tik kai minkai 
nunesze daiha, jau kito nega
vo, tiktai gavo koliot, jog no 
ant, laiko atnesze. Mergaite po 
ligai nuolatos- pras'ze valgyt 
bet. isz kur paimt ? Jau motere 
rūpestyje nežinojo ka daryt; 
jau buvo pamislijus eit ant uly-

— Dieve, o Dieve! — kad ta
me sztai isžgiitlo netoli saves 
gailinga, ir mielasz.irdinga kai- 
b...

Dvi. asaibbs nepuikei bet 
szvarei pasirėdė — vyriszkis 
kūdikėliais motore ir atmine 
jie jos nelaime. ’

Buvo tai senukai, kurie ii-1 
gus metus dvaro tarnavo, už ka 
gavo gera szmota dirvas, kai
po nagrada, netoli Czernikavo, 
taipgi ir puikia stubele kurioje 
jau nuo keliu metu gyveno.

— Ak, Dieve, — tarė .senuke 
in savo dieduką — kaip ji nu
vargus; žiūrėk, Ignai, o-gi ta 
mergiuke vos gyva, akutes už
merktos, lapukes pamėlynavu
sius, iszbalus, kaip drobe.

— Reikia, ja greitai paimtie 
ir in mus stubele nuvesti — at
sako Ignas in Katre, savo Lo
belia. — Gal ant atlaidų .skubi
nasi su savo mažiuleliais.

Tai kalbėdama pradėjo ža
dinti vos gyviu motere ir ant 
kojų statyt, tolinus kalbėdami:

— Rytoj mums papasakosit 
apie savo nelaime.

— Dieve jums užmokėk — 
atsake vos girdėtu halsu nu
vargus motere ir ėjo su vargu 
in geru senuku nameli o nuvar
gusius kūdikėlius senukai ne- 
sze.

Atėjo ant galo in seneliu gy
venimą. Atnoisze in lova isziė- 
no, patiesė drobule ir paguldė 
silpną motere o pasistiprinus 
saldum pienu saldžiai užmigo. 
Onute su Juozuku eme .senuke 
pas save in lova bet pirma pa
valgydino juos kosz'iuke su 
sviestu ir per visa nakti pri- 
žiuriihejo kaip savo loėnos duk
ters su anūkėliais.

Kaip tik pradėjo dienytis, 
Ignotas atsikėlė ir su .savo se
nuke kaslžin ka patyka kalbė
josi. Buvo amt ju matyt kad 
apie svarbu daigia kalbėjo.

Apie piet, kada jau buvo pa
keleivinga pasirėdžius ir pus- 
ryczius suvalgius, apsakė se
nukams visa .savo gyvenimą o 
matydama gera ju szirdi, pir
ma karta savo vargus iszpaži- 
no; Katarina apsiverkus isz- 
ejo isz stu'butes pirma, su- 
sznabždelejus Ignotui in ausi: 
Dabar jai pasakyk.”

Ignotas atsistojas tarė:
— Da mes vakar supratome 

jog jus esate puikios szirdies ir 
iszminties motere ir kad tas 
jus vargias nėra paprastas; pa
klausykite ka mes .su savo pa- 
czia sutarėm: Mano bobute la
bai nupuolė nuo- sveikatos o ir 
jau sena, nėra kam laukuose o 
ir apie namus triustis; matau, 
kad jau jai per sunku net šlu
ba iszszluot ir valgi pagamini, 
viskas palesyt ir karvute pa
melžto priek tam reikia, mane 
apskalbti ir apsiūt. Jeigu neim
tu del jds, perpraszau, per .sun
ku mano Katarina iszvaduot ir 
likti su mumis, tai melstumem 
kad būtumėt mums kaip duktė 
o jusii vaikneziai kaip anūkė
lei. Mums Dievas .nedavė vai- 
kucz'in, giminiu jokiu neturim 
— bet tame sztai inejo ir Kata
rina per ka senis sustojo kal
bėjai.

— Tarnausiu jums, prigelbė
siu ir jus senatvėje guodosiu — 
ir pasilenkus pabueziavo abiem 
rankas.

ant tos miislieš sudrėbėjo; 
jelszkojo kitokio budo: meldė
si karsztai prie Dievo idant 
prisiunstu kokia, nors jai var
guose pagelba — ir sztai, kada 
viena vakara po karsz'tai mal
dai gulo, turėjo saldu sapna. 
Sapnavo kad rodos jai 'ka.s kal
bėjo, idant atliktu su vaiku- 
eziais in C'zern i kava kelione, in 
ta szventa vieta, o ten jos var
gai pasibaigs.

Gal yra kam žinoma, jog ne
toli Varszavos Czerni'kave yra 
bažnyczia, uždėta. XVII amžiu
je, per vada Lubomirska, kur 
sudeki Szv. Bonifaco kaulai o 
in kuria tai vieta žmones isz 
visu szaliu kaipo ant atlaidų 
traukia.

Kada pabudo varginga mo
tore, paddkavojo pirmiausia 
sudėjus rankas, kalbėdama, po
terėli Aulgsizeziausiam, paskui 
pakilus ta re in -sa ve:

— Tegul stojasi kas nori, asz 
turiu eiti in ta szv. vieta, drau
gia. su savo vaiikuczeis; dabar 
pradžia MojUus menesio, atlai
dai artinasi, dienos gražios; 
mano Onute sveikesne; eisime 
o Dievas mus suramins! — ir 
kaip pasakė, taip ir padare.

Pabaigė duota, darbu, gavo 
užmokesties pora auksinu, val
giu, koki turėjo ir Dievuje pa
sistiprino su vaikucziaiis, ap
rengė kuom galėdama ir 12-ta 
diena Mojaus, apie saules te
kėjimą leidosi in kelione.

Isž pradžių kelione sekusi la
bai gerai, net maža Onutė su 
akvata. ėjo; gražus oras prida
vė jai ūpo, bet neužilgio pra
dėjo skunstis ir ant galo verkt, 
jog jai kojeles skauda. Erne ja 
motina ant ranku, nors ir pati 
jau buvo nuilsus ir yrėsi koja 
už kojos, tankiai silsedamasi.

Jau buvo saule isz piet o 
varginga motere da nebuvo pu
ses kelio padarius.

— O Dieve! — szaukesi puo
lus ant keliu motere — pri- 
duok da. vieko idant galecziau 
dasiek't ta szventa vieta, pa
kol da liesutėms; ka darysiu 
jeigu pareis laukuose nakti 
perleist. I ■' 4

Nežinojo toji biedniuke jog 
Dievas kožnoj vietoj gali pa
gelba pridudt.

Saule nusileido o motere kad 
ir skubinosi, vienok dar toli 
buvo nuo •Czernikavo nes vos 
da tik boksztai nuo nU-silėidu- 
sios saulutes augsztai atmušz- 
tos szviesols buvo matyt'. Jau 
suvis nuvargo: nei kūdikio 
neszti, nei pati eiti negalėjo, 
Juozukas, nors ir lyg sziarh 
laikui ėjo, vienok taipgi nnil- 
šels puolė ant žemes ir pradėjo 
praszyt gert. Motina pama- 
ežius iszaie kelio krūmus ir kar
tais kokia grabute, mislijo, jog 
ten ras upeliuką — eme vaiku- 
cziuis ant ranku, nužengė kelis 
žingsnius isz kelio, bet o Dieve! 
nieko — nei szal'tinelio, nei jo
kio upeluko o ka ir pati labai 
troszko o ežia, tamsu, nors su 
pimsztu in aki durk. Prispaudė 
prie savos apsiaiszarojusius 
vaikuczius, kurie saldžiai da
bar prie mo'tiniszkos krutinės 
užmigo o ji isz gilumo szirdies 
paszauke:
ir motor isz k e keliu o j o. Tame 
pamate szale kelio sedinezia su

Apteiktas Dovana Už 
Paraszyma Perstatymo

R. E. Sherwood, 44 metu, 
kuris parasze perstatymą po 
vardu “Abe Lincoln Ulino- 
juj”, aplaike auksini meda
li už taji veikalą per Nation
al Institutą Dailės.” Tasai 
perstatymas bus rodomas 
pirma karta New Yorke 18ta 
diena Sausio.

Ir pasiliko motere su gerais 
žmonimis, dekavodama. Die
vui, jog iszsipilde jos sapnas. 
Po teisybei, nebuvo tai didele 
laime, vienok turėjo spaka'ina 
gyvenimą o vela džiaugėsi kad 
jos kūdikiai daugiau bado ne- 
kens.

Tuojau." treczia diena nuėjo 
in bažnyczia. su vaikuczoiš ir 
dėkavojo Apveizdiii Dievo.

Du mdtus pergyVeno motere 
laimingai su scnitkais — ir bu
vo geriausia del senuku duktė. 
Vai-ku'czei jos nuolatos ant 
szviežio oro prie lengvo darbu
ko krutėjo, prie kurio juos mo
tina pratino; buvo sveiki ir au
go kaip ant mielių. Žiemos lai
ke, vakarais, mokino juos' skai
tyt ir raszy’t ir a į įsakinėjo jiem 
apie visokius daig’ius kuriu ir 
senukai godžiai klausė.

Pavasario sulaukus, apsirgo 
senukas ir vos spėjo ant var
gingos mo t eres savo laukeli ir 
nameli apraszyt, numirė; Ka
tarina, nejauna, žmoniuke, isz 
gailesezio savo vyro, apsirgo 
ir per vafeara pakrunejus, ru
deni taipgi numirė. Abudu mir
dami laimino jai kaipo ir jos 
vaikueziams, palikdami savo 
turtelio užraszuis. Didesni tur
teli rado ne kaip tikėjosi nes 
rado visokiu sidabriniu ir auk
siniu pinigu visokiuose mazgi- 
neliuose, isz viso apie 600 rub
liu. Isz tu pinigu pirko apie kė
lės karves ir gyveno kaip Die
vas prisakė; melže savo karvu
tes ir pieną miestan pardavi
nėjo. Kas meta užpirkdavo Mi- 
szias už duszias Ignoto ir Ka
tarinos. In bažnyczia laukiai 
eidavo o Juozukas jau aria. 
Onute turi jau 17 metu ir jau
nikiu neapsigina.

Pravardes tos moteres nepa
sakysiu nes gal da gyva.

Paulina Radick,
Moriah, N. Y.

Prisiuncziu tamis'boms už
mokesti už “Saule” kuria ma
lonėkite siuntinėti man ir ant 
kito meto. Taipgi prisiuncziu 
jums nauja skaitytoja, ponia 
Morta Kvecian, isz Lyoh 
Mountain, N. Y., kuriai “Sau
le” labai patinka. Asz skaitau 
jusu laikrąsžt i daugiau kaip 30 
metu ir tikinėsiu ji -skaityti da 
daugeli metu. Linkiu jums lai
mes jusu darbuose ir geros 

[.sveikatos su Naujais Metais.

Prie upes Ohajuje, 
l ’ pel i n iam-e m iestelly je, 

l'žtikaii Itln-s žilius, 
Viena ]iaeziiTo'ta o du pa

vienius.
Kurie per naktis žvejoja, 

Ant. rytojaiiis per 'diena 
girlksznoja,

Mat, kiek nžpėlni, 
Tiek ir prapeini.

Nesenei du viena aptaise, 
Kurd daktaras turėjo darbo 

pakol -sutaisė,
I r buitu in prova nueja, 

Kad ti k įbullu pinigu tureja,
O kad įpinigu neturėjo, 

Tai viskas ant niek nuėjo.
* * *

Trtrim’ėAriferik-rij ir gyva- 
nasz'liu,

Bobų niekszii ir iszdylrusiu, 
Kurios vyrus pameta, 
Su. -kitais susinesža.

In kur kitur iszsibosttua, 
O ir vmikucziuš paima,

O ka? gyvena, 
Ir' gana.

Del kada, užauga vaikai, 
Pasibaigia užkurinėj gėri 

laikai,
Pirti tokiam užkuria,
Ir von laukan is-zguja, 

Molinos pasiutima, 
Paaugta vaikai atmena, 

Dėl tokiu užkuriu szlek’ti 
laikai,

Visur peiria kaili vaikai.
Gerai vaikai daro,

Tėgu'l tokius Užkurius iszvaro, 
Kam girtuokli rnaityt, velhik 

iszvyt,
Szunu ganyt.
* * *

Nauja mada užėjo, bobelės ant 
nieko nežiūri, 

Jeigu katra ir du vyrus turi, 
Žinoma, taip daro įtik gir

tuokles,
O ne davadnos motieres. 

Kam t ai,p kvailys padare, 
Jeigu su Ungai’ka. aipsivede, 

-Sakiau ir sakysiu, 
Ir visiems garsysiu, 

Kad nesiporuotu Liefuvys, 
Su I’ngaiika nes dings suvis, 

Gero neturės, 
Lyg įsmert stenes, 

Liet avys mistiną kad Un- 
garka,

Tai jau panaite, 
Jau Lietuva isz Ifokio naudos 

■neturi, 
Katras ant Uiigarkaicz-in -žiuri, 
Ba kaip Ungaikaites raugalo 

pritraukia,
Tai nuo Lietuviu ant visados 

atsitrauk ia.
* * *

In taji Patersona, 
Tai visi laltrai sulenda, 

Ten randasi bobų niekiausiu, 
Ir badai pasiucziau&iip 

Ant gaivu kuodus užsuka, 
Su pokeriu susuka.
O jus besarmates, 

Ar nejaucz-iate senatvės?
J lik jau istervicna atis'iduodate, 

Ir da latraut nenustojate,
Kas isz jus bus,

Juk a ugi n alte yąikufe, 
Jeigu latraut nepaliau&itė, 
Tai gero nuo vaiku nesu

lauk s-ite,
Dievas yra teisus, 

Bet nė skubus,

j ■ Vienok, bausmia užleis, 
'. Ir galas jums pareis.

:: NAŪJA IKA :? į
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Ponas Petras, surukęs kelio
lika. pUperosu ir pasikalbėjas 
su -draugais, sugryžinejo namo 
labai pailsės. Eidamas mislino' 
apie gardžius pietus, kuriuos! 
ketino pagaminti jo mylima1, 

[ Omite. !
Užskambino varpeli prie -dū

liu. Sumurszus tarnaitė atida-| 
re jam duris. Petras numėtės j 
ov-edkoti ant artimiausia krės
lo, nuėjo in kita, ka.nfba.ri kur 
užtiko aszarose sedinezia savo
mylima Onute.

— Kas tail dušzele ? — už
klausė. •
■ — iSzalin nuo manes, t u pall
ia! — -suriko žveriszkn 'balsu 
jo mylima paeziule.

— Ohuk, gal tu sergi'!
— Szaliu traukis, szetone! 

Nesirodyk man in akis!
— Onrik, kuom asz prasikal

tau, ka. asz tau padariau ?
— Už 'fili esi niekadejiim kad 

n i ek n o-m nėp rasik ai tai.
' — Szirdžiuk, ąpsimalszyk, 
viskas iszsiiaiszkys — o kaip 
pietus ?

— Jau to už daug! Jis da 
manės klausinėja apie pietus, 
kada asz keneziu neiszpasaky- 
tas kanezias! Akį tu Dieve!...

Eik! ir Ona. nusmilko nuo 
krėslo apalpdama.

— Ohuk, Onute, mano myli
miausia kas tau! Magduk, grei- 
czian, paiszauk daktara. Grei- 
czian! O tieji nelaimingu pie
tus!

Po kokiam tai laikui Ona 
atidarė akis. Paregėjus stovin
ti Petra paszauke: “Rakalis!” 
ir iszejo in savo kambarį. ,

Ant galo atėjo paszauktiąs 
daktaras ir pd trumpam pasi
matymui su ligone atėjo pas 
Petrą kalbėdamas:

— Turiu apreikszti jog pa
dėjimas tavo moteres yra. labai 
pavo jingas ...

— Jau asz ta pats suprantu, 
— atsidusęs atsake Petras, at- 
siduodamas ant valios Dievo.

— Czia nepagialbes jokios 
gyduoles nė daktaras. Tik vie
nas 'būdas pasilieka...
■ — Daktare! susimildamas 
gialbėk mano paeziule. O ne
laime.

— Reikalinga, yra...
— O gal operacija?
— Da arsziau, Petruli Tavo 

Onute nori žiemines skrybėlės!

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKIT!

Nauja Malda-Knyge
“Jėzus Mano Pagelba Gy

venimo, Vakare ir Mirties Va
landoje” yra tai vardas naujos 
Malda-Knyges Krikszczionims 
Katalikams, su maldomis ir pa
mokinimais ant visu metu ir 
kiekvienam reikalui priderin
ta su giesmėmis. Labai dide
les litaros.- Grąžais apdarais. 
Labai paranki knyga del tu, 
kurie turi silpnas akis, nes ne
reikia akuloriu skaitant szia 
malda-knyge. 394 col. x 5^ 
coliu didumas; 592 puslapiu, 
la.

Preke, $2.50
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. 
KAS MINUTA.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirbm. 
Pagal Chaldeiszkuv Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25e., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomiš.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.-----------------------------------------

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

ogp VISOS TRYS 
KNYGUTES

‘‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

l SIENINIAI KALENDORIAI
del saves arba in Lietuva pasiunti! I. 
15 coliu ploczio x 23 91 coliu ilgio, 

po 25c., arba 5 už $1.00
Prisiunskite Money-Orderi arba 

pinigus per Registravota laiszka.
Adresas:

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

Su 283 Naujais Paveikslais
160 Dideliu Puslapiu

S coliu ilgio - coliu ploczio

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokia 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

* SKAITYMO i i ...ir... i i RASZYMO J
* _______ ¥

:64 pus., Did. 5x7col.| i Tiktai, 10c. *: —: 5 “SAULE” J 
* MAHANOY CITY, PA. *

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

Geriausia Ambulance 
patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I I I



“SAULE” MAHANOY CITY, PA'A

Žinios Vietines
—■ Praeita Nedelia daug c h 

sniego nupuolė musu apylinkė
je, Kaip kur buvo ir plentai 
Užpudtyti, kad autompbilci ne
galėjo važiuoti. Pan odelyje 
buvo užsidaria mokyklos isz 
priežasties sniego.

'i
— Praeita meta musu pa-1 

vidte ,gi rrines Ugnys padare' 
bledosi ant daugėlio tukstan- 
cziu doleriu isizdegindamos' 2,- 
353 skėrius girnų. Tokiu ag
niu musu apylinkėje buvo net 
321 po visais dalis pavieto.

—■ Subatoje sulauksime 
pirma diena Vasario (Feb).

— Taisai menesis yra pa- 
sz verstas del Gyvenimo Kris
taus.

—< Gerai žinomas' po visa 
apylinkta, Dr. A. P. Seligman, 
nuo 82 S. Main uly., staigai mi
rė szirdiefei liga, praeita Sere
das vakaru, namie. Daktaras 
Burke buvo ji atlankęs 'tarne 
laike duoti isavo daktariszka 
patarimą., ir laike pasikalbėji
mo, daktaras Sdligmonas su
krito negyvas. Turėjo jisai 
70 motu amžiaus, buvo dakta
ru mieslio daugiau kaip 40 me
tu. Buvo vedus, paliko kelis 
vaikus. Per visa taji laika 
priėmė jisai daugiau kaip 
5,000 kūdikiu szioje apylinkėj.

— Lietuviu Moterių .Drau- 
gtozkas kliubas isz Skulkino 
j>avie'to laike įgavo motini szo- 
ki Neco Allen lietelyje, Potts- 
villeje, Panedėlyj 27 diena.

t— Ponia Franctožka Žalie
ne ir diifkte Teof ile lankėsi Jer
sey City, N. J., per kėlės die
nus kur dalyvavo Auksinėse 
Sukaktuvės© vedybinio gyve
nimo p. Žaliene® pus-seserois, 
poiustvos Onos ir Motiejaus 
Rainiu.

— Asiilando ligonbuteje 
randasi Ona Jaksžtiene, Alici
ja Vatakonieaie, isz Girardvil- 
Ks ir Kazimieras Tamoszaiit.is.

SHENANDOAH, PA.
■: - Czioinaitineje Locust 

Mountain ligonbuteje randasi 
Helena Urboniene fez Ginard- 
dville, .Jonas Luszkdviczius ir 
Gracija Balkevicziene, abudu 
i,yz FradkviUles.

— POni Mikoliene Bigeile
ne isz Norwalk, Conn., lankosi 
ežiomis dienomis pas savo bro
li Julijona Dudis, 422 E. Cen
tre rily., kur ketina išveczittotto 
kėlės 'sanvaites ir atlankyti 
savo pažystamu ir gimines.

Frackville, Pa. f Damliniin- 
kas Damanskis, 65 metu, mirė 
Asiilando ligoni) uteje praeita 
ĮMnyczios ryta. Velionis pri
gulėjo prie vietines parapi
jos ir likos palaidotas Subatos 
ryta, 9 vai, ;su bažnytinėms a- 
peigomto. Paliko paczia Rože, 
septymes įdukteres, ir viena sū
riu, taipgi broli ir devynis anū
kus.

Tamaqua, Pa. f Jonas Stan- 
keviczius, (kuris kitados įgyve
no Mahanoy City, mirė namie, 
po num. 305 E. Union uly., pra
eita Subata, sirgdamas kelis 
mėtas. Gimė Lietuvoje pergy
vendamas. Amerikoj. daugeli 
metu. Paliko paczia Alicija, 
tris dukteres ii- broli Mikola 
Lietuvoje. La'dotuves atsibus 
Šeredoje su apeigomis vietinė
je bažnyerioje.

Jersey City, N. J. — Nedė
liojo ponistva Motiejus ir Ona 
Rainei, nuo 419 Grove uly., isz- 
kilmingai apvaikszfiinejo savo 
Auksines Sukaktuves vedusio 
gyvenimo ir atnaujino savoj 
įprisiega Szv. Onos bažnyczio-Į 
je, feu Misžiomto. Po Misziu su
teikė jiem© ipa laimiu imu įpra- 
baszczius Kum. M. Kemežto. 
Mišriais iszventas atlaike Kun. 
Kemežto kuriam asistavo sve- 
czei Kunigai Alėksiunas ir 
Kartavicrius. Svotais buvo po
nas Ignotas Sutkus su ponia 
Ona Danevicziene. Per Mišrias 
puikiai pagiedojo solo Avė 
Maria, panele Mildreda An- 
dirusžkevicziufte. Po Misziu ku
nigas Kemėžis pasakė “jauna
vedžiams” gražu sujudinanti 
pamokslą. Vestuves atsibuvo 
'parapijos svetainėje ant kuriu 
suvažiavo daugelis Sveteliu isz 
visos aplinkines, kurie linkėjo 
“jaunavėdžiaim” d'a ilgo gyve
nimo ir sudėjo puikias dovane
les. Vestuves puikiai paretn/ge 
poiustvos Rainiu dukrele, Ona 
Baleziuniene ir sūnūs Karalius 
ir Feliksas. Ir mes linkime mu
su l'aikraszczio -skaitytojams 
da daug ilgu metu laimingo pa
gyvenimo.

IMMIGRACIJOS 
PADĖTIS

Vizų Iszdavimas Poli- 
tiszkams Pabėgėliams

Sekantis praneszimas, Vals
tybes Departamento iszduotas 
laikraszcziams, Gruodžio 18 d. 
lieczia dabartini nusistatymą 
kaslink vizų iszdavimo.

“Politiszki Pabėgėliai”

Pabėgėliu Užduotis Riszasi Su 
Vizų Klausimu.

Norintieji aitvykti in Juing. 
Valstijas, sulig immigracijos 
imstatymo, privalo pirmiau 
gauti Viza nuo Jung. Valstijų 
k onsullo užsienyje.

Asmenys, pastoviam apsi
gyvenimui, privalo, .sulig szilo 
infe taltymo, gauti i mmigrauto 
viza (Immigrant Visa); laiki
nu! apėtotojimui privalo iisz- 
gauti isiveczio viza (Visitor’s 
visa), kurie nori per szali. per
važiuoti kelionėj in Įrita szali 
privalo įseganti ‘Transit visa’. 
Vizų iszdaviima tvarko Vals
tybes Departamentas.

Asmenys, su svecziu vizoms, 
sulig instatymo, pavėlinti pa
silikti czion tik laikinai. As
menys, su pervažiavimo viz
oms, gali pasilikti tik 60 'dienu. 
Jeigu laikais nepai'lgintas tai 
aismuo privalo isz važiuoti. isz 
szalies, kitaip bus iszdeportuo- 
tas. Pateisima privilegijų, suse
kimą tokiu asmenų ir ju. iszde- 
poritavima tvarko Teisingumo 
Departamentas.

Francijos padėtis labai ap
šaukimo pabėgėliu klausima. 
Priesz tos szalies puolimą vi- 
sdki žmones/ isž visokiu iszaiiu 
vyko in Francija jieskodami 
ramybės nuo visokiu persekio
jimu 't'otalitariszkose szalyse. 
Ir prie ta prisidėjo milijonai 
asmenų kurie pabėgo isz IIo- 
landijos ir Belgijos. Net daug 
paežiu Francuzu tapo pabėgė
liai—tie visi biedni žmones be- 
go nuo Vokisžkos armijos už
puolimu ir Gestapo persekioji
mu. Daug isz ju buvo perse
kiojami 'tik už ju politišzka.s 
ir Iti'kejimisžkas nuomones, ir 
jie visi pageidavo atvykti’ in 
Jung. Valstijas.

Atozku, jog nebuvo galima 
juos visus priimti. Szios sza
lies instatymai nustato kiek 
immigranta gali atvažiuoti. 
Kai]) žinome, jau priesz .szi- 
t uos invykiu's nebuvo galima j 
gauti vizų nekuriose szalyse. 
Bet tas nesuSaike praszymu's ir 
tik prisidėjo prie bet vaikės.

Amerikos konsulatai Fran
cijos pietuose: Bordeaux, Mar
seille ir Nice—negailėjo nei ap- 
siįveikti su vizų praszytojais. 
Daugiau darbininku nusam
dyta konsulatuose, bdt su au- 
ganezi-u įskaicriu praszytoju ju 
daubas tapo ris sunkesnis kas
dien. Konsulatu skyriai buvo 
atidaryti net prie Iszpanijos 
rubežiaus, bet neužilgo Iszpa- 
nija Uždare savo rufoežius. 
Portugalija' matydama jog no
tares užtektinai maisto pabė
gėliams ir del visokiu netinka
mu aplinkybių irgi uždaru sa
vo -rubežiuis.

Keliavimas tapo disorgaui- 
zubtas ir su'sineszimai per- 
tralukti. Baime, badas skur
das ir perrigrudamas visur 
vieszpatavo.

Isz Iszpanijois ir Francijos 
Mediterranean uostu daug 
biednu žmonių pasiekė Pietine 
Afrika ir Itėna'is apsunkino mu
su konsuilatu's'. Casablanka, 
Afrikoj ir Lisbonas paniekė 
Iszpanijois rubežiu, kiti Szvei- 
carija ir net Szvedi ja.

Taip išritu pabėgėliu buvo 
laibai daug garsiu vyru ir mo- 
teim, jie daug nuveikė del pa 
šaulio geiibuvio. Jie buvo 
auksizto mokslo ir puikiausiai 
iszlavinti asmenys —- narsus 
vyrai ir moterys, kuriu vienin
telis prasikaltimas buvo ju in- 
sitikinimas ir nealtidaVimas tu 
intsitikinimu. Visas pasaulis 
krėipe -atyda in iszitu intolek- 
tuailliszku žmonių/ padėti. Ir 
net ežia Amerike organizuot o® 
grupes žmonių ant saves eme 
miėlaszirdystes dariia, jog įtik 
isz-iitios puikios -spėkos nežūta.

Daug valrdu buvo visiems ži
nomi del tu asmenų nuveikimu 
literaturosi, muziko,s ir dailės 
dirvolsie. Bet ir buvo 'daug kitu, 
visai niekam nežinomu žmonių 
kurie ir paežiam© laive plauke. 
Jie jrgi žiurėjo in Amerikos 
gyvenimo kelia. Tiems ir ran
ka isztiėsta, komitetai tapo, or
ganizuoti isziojė ©žalyje teikti, 
pagdl'ba tiems, kad jie netaptu 
DŽmirszeliais tik mirties Jauk
dami.

Prie ©ritu komitetu prisidė
jo garsus Amerikiecziai, ir itie, 
Valstybes Departamentui re
komendavo vardus asmenų, 
kuriems būtinai vizos buvo 
reikalingos.

Bet ne tie žmones, nei kas 
kitas, bet instalfj'mai nutetato 
kiek inuriigTantu gali atvykti 
czionais ir jog instatymas 
draudžia inleidima del neku
riu paduotu priežaseziu. Ir in- 
Statymas nustato standardus 
'kaisllinlc iszdavimo svecziu ir 
pervažiavimo vizų.

Sveeziu Viza iszduota asme
niui kuris' gali laltgal isugryžti 
in szaili isz kur paėjo, arba ku
ris gali iiszvažiuoti in treczia 
sz’ali, jdigu jis taip ketina, da
ryti — kitaip bultu skaitomas 
immigran'tas, kuris ketina 
czionais apsigyventi. Toks 
asmuo niekad negali reikalau
ti ipagėlbos būdamas .szioje 
©žalyje.

Todelgi komitetai pras/zyda- 
mi vizų nekuriems akmenims 
turėjo duoti užtikrinimu Vals- 
Itybs Departamentui jog jie dės 
riša© pastanga© sutvarkyti isz- 
važiavima tokiu asmenų jeigu 
inleisti ir jog nereikalaus jo-

na pa buvimą Jung. Valstijose 
keliaujant iii kita szaili arba 
beplaukiant sutvarkymą iu 'kita
szali. Ir komitetai praszyda-' 
mi tokiu vizų tarėjo isz anksto
duoti tokius užtikrinimus. Tie 
užtikrinimai buvo ninkami su 
kiokrienu praszymu ir vardas 
ir reiikai ingos informacijos bu
vo telegrafuotos 
užsienyje.

Invairus komitetai, rekomen
davo 2,000 vardu. Kiekvienas 
varda® pilnai pežiurefas, isz- 
egzaminuotasi ir isz tu vardu 
tik dvylika asimenu buvo ne
pageidaujami.

Kitiems vizos autorizuoĮi.'os. 
Apie 1,000 vizų i'szduOta už
sienyje. Kitus sunku dabar 
©ubrasti, kai kurie ri'aptai. gy
vena, ar po kitoms pravardems 
savo apsaugai, kitus konsula
tai visai negali susekti, kiti 
persikėle in kiltas vietas.

Konsulas, sulig instatym'o, 
pasisza'ulkc apMkantus ir nu
sprendžia apie j u tinkammna 
gauti viza ir konsulas 'turi 
apsvarstyti ar ypatingo as
mens inleidimas in Jung. Val
stijas yra goriausiems Junig. 
Vaitot i j u int eresams.

Valstybes Departamentas 
reikalauja patikrinimu gpie 
intencijas sriJtu asmenų. Jis no
ri žinoti ar sziltie asmenys gali 
apleisti ©rita szali dėl kitos 
naujos vietos, nes jeigu jie ne
gali taip daryti jie taptų pa
stoviais gyventojais, ir kaip 
(toki jie tur ’ežia atvažiuoti su 
immigmnto viza, jie skaitomi 
immigra'jitais. Bet galu gale 
liiiileisti visus pabėgėlius nėr 
galimas 'daiktas.

Su reikalu, preoedura kas- 
linjk immigrant u kvotos sura- 
(sau pertaisyta. Tas daroma 
su “atrakymu kvota” kaip 
pirmi <yis 'buvo paaiszkinta. 
Tas a t raikymas reisžkia, jog 
kaip asmens* vardas pasiėkta© 
ant kvotos, įsuraszo jam viza 
duodama jeigu jis turi keliavi
mo dokumentais ir i,szvažiavi
mo leidimą, kuris pavėlina ji 
apleisti ta szali idant jis galėtu 
vartoti jo viza. Neturint tu 
dckiunentu jo vardas pralei
džiamas ir viza duota sekaji- 
cziam praszytojui, kuris įtik 'tu
ri tuos visus dokumentus.

Jeigu paliegėliai priimami 
sulig ins'tatymu jie 'gali dabar 
iszgauti iminigrant o vi za su a)t- 
raikymu kvotų. Visu laiku 
Vailstybesi Departamentas sim-
patiszlltai teikia ipagelba sziems 
biėdmiems žmonėms pilnai su
prasdamas instafj’mo suvaržy
mus. Vaistytas Departamen
to nui'siėtatymas yra sulaikyti 
priėszus isz lauko nuo tapimo 
priefezais isz 'vidaus.

Palengvinimui ir pagreitini
mui viso darbo farp-departa- 
menitisakas ikomitetas veikia 
po priežiūra Valstybes ir Tei
singumo Departamenitu. Sziltas 
komitetas gali prieiti prie vi
su ištapta informacijų, 'kurias 
visi valdžiosl departamentai 
turi, ir jis (Stasikleda isz Valsty
bes, Teisingumo, Armijos ir 
Laivyno Departamenitu ateto- 

ivu. Tam komitetui vardai po
li tisžku pabėgėliu siuneztami. 
Tie vardai patikrinti su depai*- 
tamonitu suralszais. Kaip tik 
komitetais priima vardus, Val
stybes Departamentas juos pa- 
telegrafuoja; konsulams užsie
nyje. Ir ikonsutaš ©varste ju 
aplikacijas del vizų. Jeiįgu 
konsulas atsako viza kam nors 
tai ta fakta jis privalo pra-
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'konsulams] . No- 03
' pirmutines

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

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c 

Vaidelota, ' apisaka isz 
puses szimtmeczio, isz-

imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c 

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Viėszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ii- milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paczia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte dukters; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka. . . .......................... 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.................20c
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliu-

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiau® 
darbininko. 182 puslapiu..........35c

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

No. 112 Trys 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. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c 

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ......................................   . 15c

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

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius; Isztikimas sū
nūs; Karalius geritelmonas; Karcze 
ma nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu................................ 35c

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu ... 15c 

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

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kelerą; Sena
tis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ...............................     .15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka

neszti Vaistytas Departamen
tui pasiaikydamas, kodėl jis at
isakė. Komitetas vėl apsvars
to visa reikalą.

Iki sziam laikui Departa
mentas apsidirbo su visais 
'praszymais.
—Common Council For Amer. Unity

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Antanas Jacknęvieli, 
Providence, R. I.

Prtoiitncziu tataist oms užmo
kesti už laikrasžti “Saule” ir 
turiu isztarti žodi padekavones 
už laikraSzlt'i kurto man labai 
patinka .skaityt ir pasiliksiu 
just! įskaitytojum ant visados.

Juozas Misiūnas,
Westville, III.
Prtoiumcziu tamistoms už

mokesti už taikra’szlti ant kito 
meto. Jau norėjau pamesti 
skaityt nes mano akys jau tne- 
inžiuri.'kaip kitados bet kaipo

62 puslapiu ... .............. ..15c
No. 126 Penkios istorijos apie 

Doras gyvenimas; Priversta linksr 
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 pustyniu; Peleiniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis, 60 pus. 15c

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenezijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuojas. 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...................................15e

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

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katihika, 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 
maluninlcas 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 akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Ant 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 ................    15e.

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu .......................................15c

No. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus. .. .25c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizroia; Didis klasteris. 40 
puslapiu ...................  .15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.

senas skaitytojas “Saule©” ir 
inprates prie skaitynio tojo 
taikraszczio tai butu sumiku ir 
nemalonu .skirtis su tokiu ma
lonu draugu kokiu yra laik- 
rasz’tis “Saule” kuri paduoda 
visokias akyvas žinutes ir nau
dingus straipsnelius kožnam 
žmogui. Todėl da pra'tensiu to
liau© su gerais velinimais ant 
sz.hi metu ir darbuokites del 
musu Lietuviu da ilgus metus. 
Linkiu jums viso laibo ir gero
ves.

i

Adomas Casper, toz Nanty 
Glo, Pa.—• Prisiuncziu tamis- 
toms prenumerata už taikrasz- 
ti ant .1941 meto. Asz kaipo se
nas skaitytoja.1?., tai pamirsztu 
atnaujinti užmokesti, bet, man 
per sunku persiskirti su mano 
senu draugu “Saule.” Taipgi 
vėlinu administracijai ir to
liau© darbuotis del Lictuvisz- 
kos dirvos. Vėlinu jums viso 
gero ir sveikatos.

60 puslapiu . . .......... .. . ........... 15c
No, 160 Keturiolika istorijų apie 

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangisz-kus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

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

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
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. 25c

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu..........25c

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

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekalybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszitu; Kaip Jonišz- 
kei pavogė naktini saraga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Ųžmi- 
rszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus....25c

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

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudfas 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ............. 15c

Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

Juozapas ir Mare Damido- 
viez, isz Herkimer, N. Y., Ger
biama, “Saules” redakcija. Jau 
manau kad užmokestis .pasibai
gė už “Saulute,” kuria jau 
skaitau 38 metus, kuri per mu
su langeli szvieczia, o be 
“Saulutes” butu mums liūdna 
ii- tamsu gyventi be jos. Pri
siuncziu užmokesti ir meldžia
me įsiuntiineti “Saule”, 'kuria 
mes labai mylim skaityti, del to 
kad daugiausia naujienų ir is
torijų joje randasi. Mes skai
tėme ir kitus laikraszczius, bet 
“Saule” yra geriausia ir su
prantamiausia. Taipgi, sveiki
name visa redakcija, su Nau
jais Metais 1941, linkėdami vi
so labo o labiausia sveikatos.

Nuo redaktoriaus:—■ Vincas 
Stoczkus, kuris likos užmusztas 
per -automobiliu artimoje Ma- 
hanoy City, nėra tasai pats a- 
plie kuri itamistos klausėte.

Skaitykite “Saule”
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