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Rusai Gavosi In Budapest
Isz Amerikos

— »■
Fort Ontario Pastoge 
Tukstancziu! Pabėgėliu
' WASHINGTON, D. C. —

Fort Ontario, arti Oswego, 
New Yorke, szelps tūkstanti 
pabėgėliu. Tie pabėgėliai bus 
invairiu tautybių, suprantama 
dauguma vaiku ir moterų. Sto
vykla turi szimta penkiasde- 
szimts szvariu namu ir moder- 
niszka ligonine. Karo Departa
mentas vartojo ta vieta kaip la
vinimo centra.

Daug Žmonių Pražuvo 
Nuo Automobiliu

NEW YORK, N. Y. — Praei- 
ta meta nuo automobiliu pra
žuvo 19,000 ypatų o likos su
žeista 450,000 Suv. Valstijosia, 
arba per diena 52 užmuszta o 
5,650 sužeista. Konia deszimts 
ypatų buna užmuszta ant 10,- 
000 automobiliu kuriu sziadien 
randasi Suv. Vals. net 17,500,- 
000. Ant skerskelių likos už
muszta 1,763.

Turtingas Mirė
Nuo Bado

Naujas Pasiuntinys

40,500 Pabėgėliu
Viduriniai Europoj

WASHINGTON, D. C. —
Pagal United Nations Relief 

and Rehabilitation Adminis
tration, yra apie 40,500 pabėgė
liu stovyklose Viduriniai Eu
ropoj. Dauguma yra Grekai ir 
Jugoslavai moterys ir vaikai.

Kūdikis Iszdave
Žudinsta Motinos

PORTSMOUTH, N. H. —
Lavonas Mrs. T. Mason, kurios 
gerkle buvo perpjauta ir kūnas 
baisei subadytas, likos suras
tas namie prie plento Little 
Harbor.
Automobilistas iszgirdo grau

džiai verkenti kūdiki, sustojo 
isztyrinet priežaste vaiko riks
mo, kada inejo in vidų rado 
verkenti kūdiki gulinti szale 
nužudytos motinos. Palicija 
jeszko nužudytoj aus.

10,613 Žuvo Ant
Geležinkeliu

NEW ORLEANS, LA. — La
vonas Ludviko Emigress, 80 
metu, likos surastas vargingoje 
namelyje varszu dalyje mies
to, buvo žinomas czionais po vi
sa miestą kaipo didžiauses sku-
puolius — milijonierius. Kada^ 
jo kaimynai Semate per kėlės1
dienas, paszauke palicije isz
tyrinet priežaste jo dingimo. 
Palicije iszmusze duris inejo in 
vidų vargingos grinczeles. 
Tarp szaszlavu, kurie radosi po 
visus kampus jo turtą, verties! 
ant 1,064,225 doleriu. Lyg
sziam laikui giminiu seno sku- 
puoliajus nesurasta. Daktarai 
sako buk jisai mirė nuo bado.

WASHINGTON, D. C. —
Ant Amerikoniszku geležin

keliu praeita meta žuvo 10,613

Pavogė Mylima

AUSTIN, NEV. — Mary 
Moorse, patogi 22 metu mergi
na, pabėgo su Chps. Winthrop 
szoferu savo motinos in Kali
fornija ir tenais apsivedė.

Winthrop buvo mylimu jo
sios motinos ir ketino už keliu 
sanvaicziu apsivesti, nes szo- 
feris būdamas 23 metus jaunes
nis už moteria, nutarė pasiimti 
dukrele, ne kaip sena motina ir 
abudu pabėgo in Kalifornija.

Žudinsta Senuku
žmonių, sužeista 290,349 o viso
kiu nelaimu buvo 22,368. Pra- 
naszaujama, buk už kokios pen
kių metu, nelaimes ant geležin
keliu visai susimažys nes inve- 
da visokius saugius pagerimus.

Su Papierosu Nuėjo 
Su Liepsnų

BOISE, IDA. — A. Simans, 
33 metu, ana vakara parėjės na
mo apie 2 vai., ryte, matyti at
sigulė in lova su degancziu pa
pirosu. Isz jo kambario valan
da vėliau pasipylė liepsnos, ku
rios kaip balana supleszkino 
3 szeimynu. Kaimynas su kope- 
cziomis iszsigelbejo, ir apie dvi- 
deszimts kitu žmonių turėjo 
nakti bėgti lauk. Ju turtas gi

Bolszevikai Nužudė
Vyskupą T. Matulionį

NEW YORK, N. Y. — Szve- 
dai pranesza žinia isz Lietuvos 
kad Vyskupas Teofilius Matu- 
linis, kuris lankėsi Suv. Vals., 
1935 mete, likos nužudytas.' 
Vilniuje, Lietuvoje sostinėje 
Rusu Liaudės Teismas pasmer-j 
ke mircziai Daktara Antano 
Garmaus, Igno Szemiaus ir. 
Kun. V. Mirono gimines. Ru
su Bolszevikai nužudė 600 pa
triotu Zarasuose; 700 Sziau- 
liuose; 400 Kaune. Daug žmo
nių likos suszaudyta Daugai
liuose, Degucziuose, Salake ir 
Dusetuose.

Suv. Vals., Katalikai 
Surinko 15,000,000

Svaru Drabužiu
WASHINGTON. — Suvien. 

Vals., Katalikai isz visu Diece
zijų surinko penkiolika milijo
nu svaru drabužiu del Europos 
nukentejusiems žmonėms.

-----------n-----------

Iszvare Ji Isz Namo

Vice-Admirolas R. S. Karo 
Vice-Admirolas R. S. Ed

wards, Karo Laivyno Floto 
pasiuntiys. Tas reiszkia, kad 
Amerikos karo floto rengėsi 
vela priesz Japonus ant Pa- 
cifiko, per Generolą Douglas 

MacArthura.

Du Eroplanai Susidūrė
KINGMAN, ARIZ. — Du 

kariszki eroplanai susidūrė ar
timoje czionais, kuriuose už
muszta deszimts lekioto j ai.

ALEXANDRIA, VA. — M. 
Johnson, užvede skunda prie- 
szais savo prisiegelia Marie, 
kad toji ji iszgujo isz namo. Mi
kola sako: “Mano motere tan
kai pasielginejo su manim kaip 
su szunim, ant galo paliepė man 
eiti po velniu, iszvare mane lau
kan ir mano drapanas. Sugryžt 
neturėjau ko, nes žinojau kad 
ji trankosi po pakampes su ki
tais vyrais ir ant galo nutariau 
nuo josios atsiskirt.

WASHINGTON. — Japonai 
pranesza buk j u armija turėjo 
apleist Peleliu Sala, isz priežas
ties pribuvimo Amerikos armi
jos.

LONDON.—Alijentu eropla
nai per keturias dienas bom
bardavo Cologne miestą Vokie
tijoje, numesdami deszimts 
tukstancziu tonu bombų. Mies
tas dega visur, Vokiecziai ne
gali ugni užgesinti. Žmonys 
apleido miestą.

Amerikonai Bom
$

Kruvini Musziai Vengrijoj, 
Daug Vokiecziu Užmuszta Ir 
Paimta In Nelaisve; Japonisz- 
kas Laivu Stotis Singapore Bom
barduotas; Amerikonai Atėmė 
Nuo Vokiecziu Miestą Schmidt

__ *
BERN, SVAICARIJA — Ži

nios isz Italiszkos frunto pra-
nesza, kad Vokiszkas koman- 
dierius Field Marszalas Albert 
Kesselring’as likos baisiai su
žeistas automobiliam nelaimė
je prie Bolognas.

LONDON. — Angliszki ka
riszki laivai ir eroplanai pa- 
skindino 3 Vokiszku submarinu 
ant Artiko muszio, kada Ang
liszki laivai gabeno kariszka 
moterijola in Rusija.

CHUNGKING, KINAI. —
Japoniszki kareiviai isz triju 
pusiu užpuolė ant Kiveilin, 
taipgi randasi prie Lipu mies
tą, 65 myliu nuo sostapilio 
Kwangsi.

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Generolas Jos. Stil 
well ana diena pribuvo isz Kini
jos, su reikalais in Kariszka
Skyrių.

Hollandijos Miestas Sunaikintas Per Bombos

LONDON, ANGLIJA. — Rusu pulkai su
tankais jau randasi viduryje Vengrijos sos- 
tapyle Budapest. Kruvini musziai prasi
dėjo ant ulycziu, užmuszdami daugeli Vo
kiecziu ir apie 3,000 paimta in nelaisve. 
Rusai paėmė miestus Vesces ir l’llo ir daug 
kitu miesteliu prie Budapešto. St. Mar
garetes tiltas likos sunaikintas. Ujpesto 
geležinkeliai paimta.

ANT PACIFIKO. — Amerikoniszki ero
planai smarkiai bombardavo ant Singapore 
prie Indios mariu, kur randasi Japonu ka- 
riszkas laivu stotis, taipgi aliejaus dirbtuves ant 
Pangkalan-Brandon prie Sumatros. Taipgi 
bombardavo miestus Rangoon, Burmoje; Vinh
prie Indo-Kinijoj; Manila ir Legaspi pussalis ant
Luzono. Generolo MacArthuro pulkai jau 
randasi prie Ormac uosto, ant Leyte Salos.

VERO BEACH, FLO. — Vi
si žmonys isz apylinkes jeszko 
nežinomo žudintojaus kuris nu
žudė M. Shingleton ir jo mote
re, turinczius po 80 metu. Idant 
užslėpt savo darba, žudintojas 
po tam padege narna. Norints 
j u suanglijusius lavonus sura
do, bet daktarai užtemino kū
nuose revolverines kulkas.

Motere 106 Metu Turi 
197 Indedžius

MARIETTA, O., — Mocziute 
Speer, kuri turi 106 metus, yra 
seniause motere visam valstija 
Ohioje. Ji turi 197 inpedžius — 
10 vaiku, 54 anukus, 125 pra- 
anukus ir 8 pra-pra-anukus. Gi-

LONDON. — Apie 5,000 Alijentu ero
planai numėtė 12 tukstancziu tonu bombų ant 
Vokiszku miestu, kur randasi daug fabriku ir 
geležinkeliai prie Bochum, Hamburgą, Nusbur- 
ga, Hanover, Saarbruecken, Gelsenkirchen, Re
gensburg, Augsburg, Munich, Duesseldorfas ir 
Linz. Apie 208 Vokiszku eroplanu likos nu- 
szauta, o Alijentai neteko 69 eroplanu. Ameri
konu pulkai trauke ant Cologne miesto.

ISZ HOLLANDIJOS. — Vokiszka armija 
su tankais užpuldinėjo prie Aachens miesto nuo 
pitrcziu frunto ir iszvaikino Amerikonius isz 
naujo paimto miesto Schmidt, Vokietijoj, bet

sudege Simans rastas negyvas, me Indianoje. Yra sveika,
•------------------------ vaikszczioje daug ir dirba ap-

Pirkie U. S. Bonus Sziadien! linkui narna.

Sztai miestas Nejmegen,Hollandijoj, sunaikintas per Vokieszku ir Alijentu bombų. 
Mažas paveikslėlis parodo pribuvimas Amerikoniszku kareivų in Nejmegeno miestą po 

muszio.

žinios pranesza kad Amerikonai atėmė ta mies
tą. Daug likos užmuszta ir sužeista.
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Uzventimas del vyro iszejo ant 
gero. Toji porele dabar gyvena 
sutikime, vyras turi gera užsiė
mimą ir abudu yra užganadin- 
tk

Katvas isz mus gali pasakyti ’ Pažinojome szeimyna susi- 
kas atsitiks rytoj, už sanvaites dedanezia isz tėvo, motinos, 

dukters ir sūnaus. Tėvai tujai 
atiminėjo szmoteli duo-1 

uos nuo savo burnos” ir viso-< 
kius gyveninio smagumus kad 

niekas tiktai vaikus iszleisti in moks-, 
lūs, kurie užtikrintu tėvams 

m v ieii<i|k'ervsI’i gyvenimą ant senatvės., 
sekunda' fevai ant to neapsiriko nes 

'dukrele užbaigė pasekmingai 
t cliaraktoikos mokslą, o sūnelis 

Į ] niba ige d a k t a r y s t a. ,
Bet apmanstykime gerai, ar 

apie

Kas Girdėt Atsisveikina Su Savo Kareiviais

arba už meto ?
Kas gali pasakyti ar rytoji vaiku 

bus jisai sveikas, ar turės dar
bą ar ne ?

Ant tuju klausymu 
negali atsakyti tikrai. Žmogaus 
gyvenime atsitinka kad viena 
miliutą, gal ir viena e--------
permaino žmogaus gyvenimą 
ant gero, bet tankiausia an 
arszesnio.

Todėl, 'kožnas isz mus privalo 
būti pasirengęs ant kožno atsi- isztikruju priguli kalbėt 
tikimo 'kad netikėtinai nesiras-?Pasiszveutima isz szidies vienos 
tumėm “ant ledo.” ar kitos ypatos vyro, mole-

Patarimadel senesniu žmoiiiu res» tėvu ar vaiku ? Pagal musu 
kaip apsisaugo! nuo nežinomo nuomone lai nebuvo joikis pasi- 
rytojaus, gal butu jau per yjekd szventimas. Buvo tai pridery-^ 
kad mokytis. Bet del jauniu gali «te arba privalumas taip pada-( 
prisiduot pakol pradės pižsi- r.v^1 ISZ szalies vienos ar kitos 
dirbt ant savo užlaikymo. I’ata- puses. Kožna isz tuju moterių,

Iszsimokylk Lokio isztekedama, paimdavo ant sa-

niekados,
Tiktai bobos vaikinius 

nuo doros nuveda, 
<) kas ant vestuvių darosi, 

Tai net žmogus kratosi.
Biauru regeli, doras turi bėgti 

Toki vyrai ka savo moterių 
negali suvaldyti, 

Tai gali dvasiai parodyti, 
Kvailiai ant kvailiu, asilai 

ant asilu.
Pats girdėjau kaip viena mo
terėle kalbėjo in savo kurna: 
Isz savo vyro tai esmių labai * 

laiminga,
Tik kad turetau da prieteli, 

Tai butau giliukninga,

Man liūdna jus vargszai 
vyreliai.

Indekie Savo Pinigus In Laisve!!! a

rimas yra: 
amato arba profesijos. Neuž
tenka būti mokytu bet kanecz 
reikia turėti koki nors romesla 
(amata) kuris vėlesniam, gyve
nime žmogui prisiduotu.

Amato geriausia mokytis isz 
jaunystes kada protas yra ge- 
riauses, kada rankos yna mik
lios. Jeigu žmogus, išzslkiriant 
savo tikros profesijos, turi ko
ki kitoki amata, tai turi užtik
rinimą ant rytojaus, bus jam 
lengviau pasijeszkoti kito ko
kio darbo, ne kaip tam, kuris 
supranta tiktai viena (barba. O, 
geras amatas užtikrina /žmogui 
gera atlyginimą.

Kas iszskiriant savo amato 
turi da kita, tasai liuosam lai
ke suras u'žganadinima prie jo 
namo. Kas, sakysime moka gra- 
jyt ant kokio instrumento, taip
gi suranda linksmumą vaka
rais, pralinksmindamas ne tik 
save bet'ir kitus su muzyke.

Priek tam, žmogus privalo 
rūpintis apie savo sveikata. 
Nuo to turime daktarus idaait 
laike pareikalavimo galime pas 
juos gauti patarima kaip nuo 
ligų apsisaugoti.

Ant galo kožnas žmogus pri
valo stengtis suczedint. dalele 
savo uždarbio ant “jutodos va
landos’’kad turėtu ant ryto
jaus nes nežino ka jam tas ryto
jus gali atneszti.

ves atsakomybe ir prideryste 
užbaigimo augsztesniu mokslu 
savo vyru, prigialbedama jam' 
su vilczia kad ateityje abiems 
bus geresnis ir lenkvesnis gyve
nimas. Pirmutine motere ipada-į 
re klaida kad savo vyrui daka- 
ko ant kožno žingsnio ir prie 
kožnos progos kad tai ji su- 
szelptnejo ir duoda pinigus ant 
jo lavinimo.

Klaida nepadare tėvai kurie 
pasiaukavo del savo vaiku nes 
per ilgus metus gyveno prie sa-į 
vo vaiku laimingai užbaigda-| 
mi gyvastį su taja minti kad 
užsimokėjo pasiaukavimas del 
vaiku ir gavo savo atsilygini
mą.

Sztai porele apsiveda paini-j 
darni sunkenybe ant savo 
sprando kuria pildty atsakan
čiai, todėl neprivialo būti jo
kiu pasiszventimu. O kad toki 
atsitikimai yra retus tarp žmo
nių tebyriam laike, todėl žmo
nes tai praminė “pasiszventi- 
mu.” I

Paveikslas parodo Amerikos Generolas Douglas MacAr- 
thura atsisveikina su savo kareiviais, apleisdamas Morotai 
Sala, viena isz Japonu atimta salų prie Halmarheraos.

prigialbedavo visame kada vai- 
! kai sirgo ir vienas mirė, pagial-' 
j bėjo kada jam pati apsirgo ir 
| turėjo nusiduot ant operacijos 

d ir po tam mirė. Žmogelis apsi-, i n 1
paeziavo antru kartu — su tik
ra ragana ir iszgialbejo ji isz 

ižemiszkos peklos, bet savo pini-' 
I gu neadgavo. “Prietelis ’ ’ už- 
mirszta kad laike nelaimes tu
rėjo gera dranga.

Kas su airisziukems užsideda, 
Tasai aid galo varga randa, 
Vienam lietuviui tas atsiejo, 
Su airiszems in pažinti suėjo, 

Tame tarpe daug doleriu pra
dangino, 

() kur?—nežino!
Ant tu žalia-andarokiu 

užsiklcpojo,
Tosios dagirde nepadovanojo, 

Pas vaita apskundė.
Ir vaikina už tai nubaudė.

Bausme užmokėjo,
Bet jis ir nedovanojo, 

Parduno žalia-andarokems 
neclave, 

In augsztesni suda padavė.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Marke*.
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SKAITYKITE “SAULE”

Sudžia: — Kaip rodos tai 
tau nubodo gyvenimas ant 
szio svieto. Kodėl pasikorai,

kada tave isztrauke isz upes?
Kaltininkas: — Norėjau 

iszdžiuti, ponas sūdžiau.

Kas tai yra pasiszventimas 
vieno del kito ?

Pasiszventimas re’iszkia ati
duoti save, pasiaukaut, daryti 
isz saves auka del kito gero. 
Pasiszvensti galima del savo 
tėvynės, mokslo, del žmonių ir 
del gero tikslo.

'Pati gali pasiszvensti del sa
vo vyro, vyras del savo paezios, 
tėvai del savo vaiku.

Atsimenam kelis pa vyzdžius 
apie tokius pasiszventimus. Tu
ja motere pasiszvente del savo 
vyro. Pati viena, būdama mo
kyta motere, geide idant josios 
vyras aplaikytu augsztesni 
mokslą. Dirbo sunkiai ir mokė-, 
jo už mokslą savo vyro idant 
jis galėtu geriau dainuoti ir pa ■ 
siliktu artistu ir ant galo užbai
gė pasekmingai savo mokslą ir 
sziadien yra žymiu dainininku. 
Vyras už tai atsimoket moterei 
nesavlžiningai.

Pažinojome ir kita motere 
taipgi mokyta kuri dainioja 
kad josios vyras butu inteligen
tas ir mokytas vyras. Per kelio
likos metu sunkaus pasiszven- 
timo, vyras pasiliko “pilna 
burna ponu ir inteligentu, bet 
ęziąmę atsitikime josios pasi-

Pagal valdiszka surasza, 
tai Amerikoniszki ūkininkai 
priesz Ikare turėjo 2,946,836 au
tomobiliu ir 1,476,000 visokiu 
Įtro'ku ir 2,968,455 telefonu.
i Gyvenimas ant tikiu su kožna 
diena yra daug linksmesnis 
tas viskas prigialbsti ūkinin
kams nauji iszradimai.

Buvo nesenei laikai, kad ūki
ninkas buvo kone atkirstas nuo 
viso svieto. Susineszimas tarp 
ūkininko ir žmonių 'buvo ma

ržas. Linksmumo ūkininkas ne
turėjo kone jokio. Bet nauji 

Taip žmonių turime visokio iszrac]įmai permaine visagyve- 
sztamo sutvėrimu; darbszczius „iirim’nilrn II 1111d U.1A111111I1AU.

ii tinginius, teisingus ir melą-j Sziadien gyvenimas ant ukes 
gins, mokytus ir kvailius, tur- maįaį skyrėsi nuo mieszczion- 
tingus ir vargszus o taipgi i 
tokiu kurie ne sėja, 
net renka.

Priesz tuosius paskutinius, 
žmones turi sergėtis kaip priesz 
u’gni ir bada o bet atsiranda to
kiu kvailiu kurie nieko nepri- 
jausdami, lengvai inpuola in ju 
kilpas.

Kėlės sanvaites adgal viena 
moterele isz New Jersey likos Į 
nemielaszirdingai apgauta per' , I du neuazinstamus “tautie- 
czius” kurie persistatė kaipo 
geri draugai josios mirusio vy
ro, kada dažinojo kad naszlele, 
turi kelis tukstanezius doleriu 
bankoje. Moterele isz pradžių 
priėmė juos gana szaltai, bet 
meilus žodeliai neipažinstamu 
greitai permaine ja, įprisipažin- 
dama jiems kad turi banke apie I 
tris tukstanezius doleriu ku
riuos geidžia duoti ant procen
to arba indeti in koki bizni. Ka
da nepažinstami atėjo antru 
kartu, motere buvo isztraukus 
pinigus isz 'batikos kuriuos tu- 
rejo$leszineje skrynutėje.

Kada “tautiecziai” ja aplei
do, pinigai skrynutėje persi
mainė ant prastis popieros ir 
dabar moterele graudžiai ver
kia netekus pinigu bet jau per 
vėlai graudinti^.

Taipgi žinome ir apie kita 
žmogeli kuris gervalai pasko
lindavo pinigus savo prieteliui, i

ir mela- 
tur-

11 isziko gyvenimo. Ateis laikai, 
ne aria, o j<aj miesezionai su noru norės 

gyventi ant ukes, kaip 'kitados 
ūkininkas geide gyventi dide
liam mieste. Bet da daug laiko 
pereis, pakol toji permaina 
eis.

Gerai Pasakė

Daugelis vyru rugoje ant sa
vo moterių, kad ju nemyli, del 

<l vyru dantis rodo, savo vyrus 
i prigaudinejo, o ant galo leidže- 
si in platu svietą. Asz duosiu 
tokia patarima:

Imant mergina už moteria, 
ireike turėti akis atidarytas ir 
ausis pastatytas, nes jeigu 
žmogus perka gyvuli, gerai 
apžiūri,—tai tuo la'biaus turi 
gerai apsipiureti imdamas mo
teria ant viso gyvenimo.

Gyvuli parduosi,- 
Bobos niekam neatiduosi, 
Turi Ivg smert laikvti, 

Su niekais varga vargti.
i Temyli reike ir ant tėvu, 
jeigu tėvai davadni, dievobai
mingi, jie girtuokliai ir paeze- 
dus, tai ir dukrele bus gera, nes 

j Obuolys nuo obeles netoli ritas, 
Ir dukrele bus kas kitas, 
Godoingi ir dori tėvai, 

Bus toki ir ju vaikai., 
Dau priguli ir nuo vyro, nes 

motere: 
l'ž gero vyro, kaip už muro.

O už kokio lepsze gero neturės, 
i . . .Paimi mergina sau uz pa
ezia, turi būti del jos: levu, vy
ru, apglobeju; turi būti su-

uz-

Mano brangus, pasakyk 
man, kaip galėjo toki dideli 
varpa taip augsztai ant 
bokszto užneszti?

Matai, ji tada užnesze, 
kaip da buvo mažas, tai per 
tiek metu užaugo!

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

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

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c— 
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

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

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszuats 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 Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu...................... 25a

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. 25o

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

No. 170 Ąsztuonios 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 

i ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
■ Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kale- 
[dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
iMailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu.......... 25e

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele! 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
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 .....................-..........................

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

44 pus. 15c 
apie

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

No. 102 
minaliszka

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

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikels, 
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
sa vo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ............................................15c

No. 112 Trys apisakes apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

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

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis:

' džilim teisingu ir visame ja ap- Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
rūpinti, nes,—

Kaip sueina in pora,
Darosi sūrūs pora,
G r e i t a i a p s id ž i a u g e,

In visas szalis trauke,
Pradeda su kitais draugauti, r

Ir guzule traukti.
Su kitais szoka, kad ir nemoka.

'Pa s ige r us s t r a pal io j a,
Vyras ant to nežiūri,
Ba užpiltas akis turi.

Bobele ka nori, gali daryt,
Gali ir diedui žandus daužyt,

Jis priesz ja tylės,

I

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

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

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

/puslapiu .............................................. 15c
I No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Praversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................... 15c

No. 127 Trvs istorijos apie Duk
tė nustvniu: Peleniute: Du hrolei 
Vargutis ir Skunutis. 60 pus...15c

Tai bent vyreli gerove,
Del vyro szlove, 

Kaip žandus jam tviszikina, 
Tai jau gana.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI! aikinai nesikabins, prie bobų

SKAITYKIT 
■ “SAULE” '
PLATINKI!!

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

No. 129 Keturios istorijos 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! 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 
paeziuoms. 76 puslapiu..................20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios 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 Sz'rilpikas; 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 .............................................. 1®C

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield daneruje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .................................... 15c

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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ponas VARAI AR? p • , rr •® nUoLnO j 'Praėjo szale ir iszdidziai pa- 
WWW sižiurejo ant jegamasczio ku-

'ris susirietas, tykus, labai kuk-Į
liai prisėdo ant galo suolelio. I

i Labai elegantiszkas buvo jega-jgas, nieko nekenkia, visai ne.
Kas gali kenkti ? Matau vo.1 ■ . . . ,i Nu'bales ponas prisislinko 

arcziau prie Vabalo, kuriam

J^ADA buvo arti suolelio, to 
paszventimo suolelio, ant 

kurio 'buvo daug paženklintu 
szirdžiu, daug meiliszku ženklu 
pamate kad tenai kas toksai) 
sėdi. Isz pradžių nusistebėjo,' 
paskui jam net szirdi suspaudė 
susinervimas.

— Kas tokiu laiku gali sė
dėti parke? — pamanstoįjo. Lie- ‘ 
tus lyja, o tasai idijotas ežia sc-

žmogus esi kaip kumelpalaike. baigė maliorius.
— Ponas esi poetas ? Į Rudenio lietus smarkiai pra-
— Tegul Dievas saugoja, dėjo lyti. Braszkejo medžiu sza-

maliorius. kos, kurias baisiai su'kiiiejo
— Labai ponui esiu dekin- szaltas vejas; aplinkui nei gy-

Įvos, nei mirusios dvasios nebu-
mastis ir matomai, nedrąsu

j Vabalas užkabinancziu budu ir kad poną kokia tai cholera 
! provokatoriszkai praeidamas graužia, taigi man pono gaila, 
atsikrankszte. Jegamastis nie-^Asz taipgi turiu susikrimtimą,' szirdis susileido kaip vaszkas.

Žiurėjo ant vargingo savažu- 
džio dorai ir szirdingai.

Vabalas sėdėjo rankas susi- 
kimszes in palto kiszenius; vie- 

savo re-

ko. Tik kaip tai labai meldžiau- brangus pone. Mano dede nu- 
cziai pasižiurėjo ant malio-^mire ir visus paliktus turtus 

i riaus. Vabalas ji pralaukė dar ant bažnyczios užrasze, na, bet 
syki, pagalios, nepaisydamas tenai jau. Dievas su juom pasi
eni sedinczio pono, sėdosi sun- rokuos. Na ponas pats pasakyk, j na ranka laike baisu

TRECZIAS 
PRISAKYMAS DIEVO 

(Tasa)

Kvailas Protinga 
Pamokino

Nekuris turtingas ponas bu
vo labai prisiriszes prie szios 
žemes gerybių ir džiaugsmu - 
Apie dangų ir ateinanti gyve
nimą jis nesirūpino. Jis visisz- 
kai pamirszo Jėzaus Kristaus 
žodžius: Kraukites sau turtus 
danguose, kur nei vagis negali 
iszvogti, nei kandis suėsti, nei 
rudis pagadinti. Ir teikiu turtu 
nesistenge ingyti, tai yra, neat- 
lilkinejo geru darbu kurie tar
nauja duszios isziganymui.

Tas ponas turėjo labai gra
žia nuosavybe gana toli nuo 
miesto ir puikioje vietoje. Bet 
tankei nepilde “Treczia Prisa
kymą Dievo,” Tenai pasistatė 
puosznius kambarius ir prie j u 
užvede vynyna. Laikas nuo lai
ko del savo smagumo jis tenai 
pagyvendavo. Pirmiau negu 
iszkeliaudavo in ta savo puosz- 
nia vieta, pasiunsdavo visa 
daugybe invairiu smaguriu, ge- 
rimu, valgymu ir kitu. Rūpino
si, kad nieko jam tenai netruk
tu ir smagumo nesumažintu.

Toki jo reginiai gerai sau in- 
sitemyljo kvailys, kuri tas po
nas del juoku prie saves laike.

Atsitiko, kad ponas sunkiai 
susirgo ir jaute, kad artinasi 
mirtis. Iszsigando tas tos bai
sios valandos ir rūpinosi, ka 
ežia padaryti su savo nuosavy
be.

Viena diena ateina prie ligo
nio duriu kvailys pasiteirauti, 
kaip pono sveikata. Ponas pa- 
siszauke ir tarė: “Matai, tavo 
ponas rengiasi in ilga kelione. ’’ 
Kvailys klausia, kur tas mano 
keliauti. “Oje!” tarė ligonis, 
“toli, labai doli, in vieta, tenai 
augsztyn.” “Kaip tai gali bū
ti? Oi! tarė kvailys “bet tenai 
tik debesys, perkūnai, žaibai, 
audros, vejai ir lytus. Pasilik 
ežia, kur taip visako turi per
teklių. Ypacz, kad tu tenai 
augsztyn nepasiuntei jokiu da
lyku, kurie tave tenai aprūpin
tu, kaip ežia visada darei, kad 
in kelione in sziuos namus reng- 
davaisi.

Dasiprotejo ponas, kad kvai
lio žodžiai ne kvaili. Jis isz ju 
pasimokino. Pasiskubino prisi
rengti, kad paskutine kelione 
atliktu gerai ir stengėsi pa
siausti pirma saves turtus, ku
rie ji aprūpintu. Jis padare 
szirdinga gailesti už savo pra
ėjusi gyvenimą, graudinosi, 
kad neatlikinejo geru darbu ir 
nesikrove sau turtu danguose. 
Dabar paskutiniose valandose, 
kurios da jam liko, stengėsi, 
kiek galima, daugiau atlikti ge
ru darbu. Paskyręs, kiek reika
linga, aprūpinimui savo mote- 
res ir szeimynos, likusia turtu 
dali iszdalino pavargėliams i." 
invairioms labdaringoms in- 
steigoms, kad melstųsi už jo 
duszia, jam mirus.

— GALAS —

kiai taip kad net suolelis sulin
ko. Svetimas ponas ant jo žiu
rėjo jau nusiminusiai. Vabalas 
dūsavo sunkiai, turbut isz susi
nervavimo. Jo duszia pasipūtė 
piktumu, kaip koki žėgliai 
priesz veja, bet laikas nuo laiko 
tada mete baisius žvilgesius 
nuo kuriu ant sedinezio jega
masczio veido turėjo pasilikti 
nors mėlynumas nes toki buvo 
asztri tie Vabalo žvilgterėji
mai. Pagalios toksai padėjimas 
malioriui dakarto. Atsisuko in 
sėdinti poną ir gana begedisz- 
kai paklausė:

— Guodotinam ponui nėra 
szalta ?

Iszbalus ypata matomai per
sigando ir nieko neatsake.

— Nes jai ponui szalta, tai 
geriausia eiti namo.

— Man visai ne szalta, ta
re pagalios tylus ponas o juk 
asz czionai nekenkiu.

Maliorius nustebo.
— O taigi, kad ponas man 

kenki!
— O! o! o!
— Žinoma.
— Atsipraszau daug kalbė

jo jegamastis, bet juk asz czio
nai buvau pirmutinis.

— Tai kas isz to ?
-— Taigi geriau ponas gera- 

dejas man užkenkia.
Va bala supurtė toksai atsa

kymas, taigi jis nei szio nei isz 
to tarė kokiu tai baisiu balsu:

— O ar žinai, mano pone 
kad ponas kalbi su žmogum ku
riam gyvenimas visai neapei
na ?

Nublankęs ponas liūdnai nu
siszypsojo.

— Gal ibut, bet ka tas man 
apeina?

— Esiu Vabalas! — suriko 
garsiai maliorius.

— Kas, kas ponas esi? Va
balas ?

Svetimas ponas pasidarė ne
ramus.

— Vadinuosiu Vabalas!
— O ponas taip vadinasi? 

Tai isztikro labai indomu.
Pakele lengvai skrybėlė ir 

pridūrė:
— O asz, ant nelaimes, vi- 

siszkai nesivadinu.
— Beprotis! — pamanste 

sau Vabalos neramiai. O gar
siai:

— Ponas nesi vadina ?
— Nesivadinu.
— Bet ponas vis kaip nors 

vadinasi?
— Gali but, gali but.
Svetimas ponas kalbėjo la

bai, labai liūdnai. Malioriui pa
sidarė nesmagu, in jo gera szir- 
di dasigavo susimylejimas. Pa
sižiurėjo su atyda in kaimyną 
ir pamate nubalusi, gera veido 
labai nuvargusi ir prigesusias 
akis.

— Ponui turi 'but kas nors 
negerai duszioje? — paklausė.

— Taip sau, truputis.
— Atsipraszau kad apie tai 

kalbu, bet matai ponas asz esiu 
geras mužikas, tiktai truputi 
iszdykes ir priek tam dar turiu 
dideli susirūpinimą. Vienas su 
kitu, tai rodosi nieko, bet tada

argi žmogaus negali pagauti 
szaucziaus pasija. ?

— C) ir dar kaip! — ir po
nas todėl esi liūdnas?

Maliorius nežinojo ne ka sa
kyti.

— Liūdnas? Pone, kaipgi 
visam svietui sziadien kaulus 
sutriuszkincziau. Na, ponas 
pats neturi Iko bijotis!

— Asz taigi ir nesibijau: 
ponas turi būti geras žmogus.

Malioriui tasai pasakymas 
sugriebė už szirdies.

— Geras, tai asz ten neesiu, 
bet taipgi ir toksai piktas ne
esiu. Pono paveikslan labai 
man gaila. Nedaryk ponas taip 
nesirankyk, nes isztikro man 
pono gaila. Kas poną inkando?

— Gyvenimas!
— Tai galvijas! Ir kur? in 

szirdi?
— Truputi in szirdi, tru

puti smegenis, brangus pone. 
Bet neapsimoka apie tai pasa
koti.

— O, taigi ir yra kas, apie 
ta kanalyja, brangus pone, 'kaip 
gyvenimas, visados galima įpa
sakoti. Duodu žodi! Tiktai kad 
linksmai apie tai nereikia kal
bėti.

Nubalęs ponas tiktai isz leng 
vo nusiszypsojo.

— Oskar Wilde sako kad 
gyvenimas yra per daug rim
tas daigtas, kad apie ji rimtai 
kalbėti.

— Kas sako ? O kas mane 
apeina, kad ten koksai Žydas 
apie tai mano. Tas mane ne
apeina, o žinau tai, kad asz 
turiu iszsirustinti.

— Tai ponas esi laimingas 
žmogus.

— Asz ?!
— Žinoma, nes ponas iszsi- 

nervosi: jai ponas galėtum, tai 
ponas kam nors gerokai sumal
tum kaulus, o po tom viskas ge
rai. Bet taip ne visi gali.

■ — Žinoma, jeigu kas yra 
balvonas tai tuojaus szaunasi.

'Nubalęs ponas suraukė kak
ta.

— Ka ponas pasakai?
— Kad jai kas balvonas, o 

turi su gyvenimą nesutikimus, 
tai szaunasi. Nuszaldo sau au
sis ant mamos piktumo. Aha.

Po tu žodžiu paraudo mielas 
maliorius, Simanas Vabalas, 
taigi tuojaus szvelniai pridūrė:

— Badai kad kas isz tikro 
turi dideli susikrimtimą.

Nu'bales ponas pasižiurėjo su 
U'žsitikejimu ant malioriaus ir 
paklausė palengva:

— O jai poną pati apgau
tu, ponas Vabalas? Ka ponas 
tuokart padarytum? Ar tai yra 
susikrimtimas ar ne?

— O tuokart tai nusiszau- 
cziau, bet visai isz kitokios 
priežasties, ne todėl kad ji ma
ne apgavo ir iszdave, bet todėl 
kad abelnai vesti.

— O, taip?
0zia in ramu draugą dirste

lėjo ir patylomis paklausė:
— Poną pati iszdave?
— Taip, — szvaptelejo 

anas.
— Ot, szunio juka! — už-

volveri, kuriam taipgi regis, 
buvo neramu būtie be jokio už
siėmimo.

Abudu savižudžiai tylėjo il
ga laika; biednas, nubalęs, pa
niekintas vyras per nori tik 
sznipavo, ar tai nuo szalczio ar 
tai, todėl, kad jam aszaros aky
se atsirado, kad staigai pradė
jo malioriu nervuoti, mat jis la
bai jautrus ant žmonių nelai
miu ir aszaru.

Savo susijudinimą taigi pra
dėjo apreiikszti kokiu tai nepa
prastu prunksztimu, kaip tai 
daro gyvulys kada iszlenda isz 
upes. Pagalios balsu, kuri nu
davė, kad yra jis neapsakomai 
abejungas ant reikalu szito ir 
ano svieto, paklausė:

— Ponas nusiszausi neat- 
szaukiamai ?

— Neatszaukiamai!
— Neatbūtinai ant to suo

lelio?
— Jau czionai esiu, taigi 

czionai esiu. Neturiu šylu kad 
kur kitur persikelti.

— Tai gal asz ponui užken
kiu? Tokiame atsitikime eisu 
sau.

Nubalęs ponas pasižiurėjo in 
malioriu maldaujancziai ir bai
mingai.

— Ne, tegul ponas sėdi!
— Bijosi, pamanstejo ma

liorius, o po tam garsiai pridū
rė:

— Ponas esi labai suner- 
vuotas. Tas labai negerai, ne
sveika. Žmogus kada nori nu
siszauti privalo būti ramus.

— Asz tris naktis nemiego
jau.

Maliorius inirto.
— Kaip tai ? Per tris nak

tis ponas kankinaisi ir tik da
bar ponas nori nusiszauti? Po
nas esi netikės, mielas pone! 
Ir tai per ka, per moteriszke! 
Nesakyczia, kad ponas turė
tum koki tikra nesmaguma, 
kad ponas ranka turėtum nu
laužta arba iszsukta, kad po
nui dantį suskaudetu, arba ka 
toki. Ponas turėjai gražia pa
ezia ?

— Labai dailia.
— Nors ir dailia, na tai 

kas? Paniekino poną, tai pa
niekino! Imk ja visi velniai! 
O tai, kad ponas apie tai dasi- 
žinojo, tai yra pono czystas už
darbis, nes kitaip poną butu 
nuolatos apgaudinejus, o ponas 
butum jai tikėjas. Ko ponas 
dar daugiau nori? Pagalios, 
gal ir tas gerai kad pono pati 
paniekino ?

— Kas tokio?
— Paprastas reikalas, nes 

ponas iszrodai labai dorai, po
no, kad taip pasakysiu, gaila, 
kad butumem vyras.

Savžudis nusiszypsojo per 
ciszHras.

— Tikras daigtas. Kam ge
ram žmogui reikalinga pati. 
Ar matai kada ponas malioriu 
su paezia? Galiu tvirtinti kad 
ne, o jeigu toksai nors per klai
da apsiženijo, tai už sanvaite 
jau eina in paczta, ar in s ūda, 
ar kur ten vaikszcziojasi, ir ima 
persiskyrimą. Tai taip visados.

O ponas del paezios nori nusi
szauti, o žinai ponas kad tas 
žmogų nervuoja. Kaip tai? Ji 
poną apgaudinėja, turi isz to 
patieszijimus, ponas turi susi
krimtimus, o ponas jai dar isz 
kelio pasitrauki? Iszmesti 'bo
ba ant sprando ir bus pabaig
tas daigias!

— Taip negalima, ponas 
Vabale.

— Kodėl negalima?
— Bažnyczia taipgi ka nors 

reiszfkia.
— Bažnyczia? Tegul man 

ponas to neprimena, nes mane 
kraujas užlies, juk mano dede 
viską ant bažnyczios užrasze!

— O skandalas?
— 'Skandalas nieko nereisz- 

kia. Didesnis bus skandalas ka
da poną ežia rytoj koksai szuo 
užuos. Pagalios, koks tai skan
dalas? Ar ponas esi kunigaiksz- 
tis, ar kas kad ponui skanda
las rupetu! Imk velniai skan
dalą ! Mane, pone, karta ant di
džiosios ulyczios aresztavo po- 
licijantas, nes mane klaidingai 
palaike už pleszika ir nieko isz 
to sau nedariau ir nedarau. Vi
sas gyvenimas, brangus pone 
tai vienas skandalas —'■ ir tai 
didelis skandalas!

Nubalęs ponas liūdnai link
terėjo su galva, pripažindamas 
malioriui teisybe. Užtaigi ta
sai, paragintas, pradėjo kalbėti 
kaip auksa-burnis pamoksli
ninkas.

— Prisiekiu ponui, kad jai 
ponas sziadien sau pakauszi 
perskriostum, tai ponui nieka
dos rankos nepaduoeziau. (Va
balas prasiszoko). Nes man tas 
labai pasibiauretina, jai kas 
del tokio menko daigto, kaip 
moterystėje prasiradimas ima 
ir nusiszauna. Ka ponas mausti 
kad pono pati, jai poną panie
kino, to atsitikimo gailėsis? 
Jai ponas taip mausti tai gal 
turi proto netvarka. Ji pasitai
sys sau juodus rubus ir malia
vos veidus idant būti iszbalusi. 
Duodu ponui savo pagarbos žo
di. Ho! ho! pone, jau kas, kas 
bet asz žinau moterys. Nubalęs 
viedas nematomai nusiszypsojo 
po tam abejojaneziai sako:

— Taip, ponas Vabale, gal 
ponas ir turi teisybe bet matai 
ponas, kad pas mane viskas ga
li but tvarkoje, bet jai neiszei- 
siu isz .szio svieto.

— Kuri kad velniai pa
griebtu !

— Gerai, tegul ji pagriebs; 
taigi jai asz isz jo ne prasisza- 
lirisiu. tai turėsiu netvarka vie
name, savo garbėje.

Maliorius pasižiurėjo ant jo 
kaip ant beproezio.

— Kame, kame turėsi ne
tvarka ? ' *

— Garbėje!
Vabalas prisislinko dar ar

cziau ir pradėjo aiszkinti savi
žudžiui kaip yra nekantrus mo
kytojas bukam vaikeczui. Mo
savo priek tam rankom kaip be
protis malūnas sparnais, szau- 
ke kaip kokios partijos susirin
kime ir dūsavo kaip koksai tru- 
kys.

■— Ponas esi kvailas! Tegul 
ponas man nepertraukia, ba po
nas esi kvailas. Ponas garbėje 
savo turėsi netvaika, o ar po
nas, ka pavogei? Ar ponas ka 
nžmuszei? Po szimto peibeliu! 
K a ponas tame prasikaltai, kad 
poną pati paniekina? Ka? Koki 
ponas kodeksą iszpažinsta? Te
gul ji sau pasikaria, ba biauriai 
su ponu pasielgė, arba tegul ta
sai durnius nusinodins, kuris 
poną apvogė. Taip ponas ja my
li kad ponas jos gėdos negali 
iszlaikyti? O kad tas ir netiesa,

ba jai ponas ja taip mylėtum, 
tai pirmiausiai ja užmusztum, o 
po tam save. Nebūk ponas to
kiame atsitikime tiek daug lab
daringas ir su gera szirdžia, 
nes visko niekas nesupras. O ir 
yra romantikas, atsirado be
protis!

— Bet ponas Vabalas!
— Praszau ponia — reke 

Vabalas, — tegul ponas man 
nepertraukia, ba ponui tokiu 
nieku pripasakosiu, kokiu po
nas dar savo gyvenime negirdė
jo!

Nubalęs ponas susitraukė po 
tu iszmanstimu sunkenybe ir 
žiurėjo su baime ant baisaus 
malioro; tik nedrąsiai suszva- 
pejo:

— Ponas per daug užgau- 
naneziai iszsireiszki.

— Ba už tai esu maliorus, o 
ne jokis, tokis ka paezios bijo
si. Ponas esi bailus, supranti 
ponas.

— Dievo! — atsiduso sava- 
žudis, — kad turecziau norą da ■ 
Ii pono tvirtumo ir noro prie 
gyvasties.

— Ir noro prie gyvasties?
— Taip pone! Ponui gyvas

tis net verda, net baubia, geras 
ponas Vabale! O, ponas nieka
dos nenusiszaus.

Vabalui tie žodžiai labai pa
taikė in szirdi.

— Taip ponas saikai ? — pa
klausė beveik nedrąsias.

— Žinoma, ponas Vabale.
Tada Vabalas tarė iszdid- 

žiai:
— Taigi tegul ponas nuo 

manes sau ima pavyzdi! Spjau
ti gyvenimui in murza ir juok- 
ties sau isz to nieko. Eik ponas 
pas paezia ir pasakyk jai, kad 
gali daryti sau, kas jai patin
ka, ba isz jos ir taip jau nieko 
nebus. Moteriszkes kalti negali
ma, ba ar szaip, ar taip pabėgs. 
Taigi tegul sau bėga. Kam po
nas turėtum ja ir save kankin
ti? Ei? O ponas tuokart atsigai
vinsi ir ji atsigaivins. Turbut 
esate, kaip dvi nelygios lentos, 
isz kuriu nebutu galima pada
ryti nei grabo.

Savižudys klausėsi tu .žodžiu 
su kokiu tai džiaugsmingu žin- 
geidmiu; nepertrauke malio
riui, lauke beveik ant kiekvie
no jo žodžio, kaip kas nors, kas 
klauso svetimos melagystes 
idant anaja patvirtinti savo 
locna. Kas kartas vis tankiau 
szypsojosi ir kas kartas vis tan
kiau temyjo, kad net pradžiugo 
malioriaus duszia, kuris mate, 
kad nedykai reke.

— Gal ponasi ir turi teisybe 
ponas Vabale, gal ponas ir tu
ri teisybe, — pridūrė.

Visados turėjau, o dabar juo 
labiau, ba ežia einasi apie mo
teris. Visados turime teisybe, 
jai kalbama apie moteris. Duo
du žodi! O ponui neleisiu nusi- 
szaut, kad czionai turėtum ir 
iki rytui sėdėti. Savažudyste 
tai paprastas kvailumas! 
Pirmiausiai ponas turi man pri
žadėti, kad ponas ta boba isz- 
vysi nuo saves.

— Asz pas ja nueisiu !
— Na tai asz eisiu ir už

baigtas daiktas.
— Ponas Vabale!
— Gal ponas mausti, kad 

asz bijosiuos? Oho! Pasakysiu 
jai toki pamokslą, kad jai in už- 
Įjenczius sulys.

— Nenorecziau poną apsun
kinti, tegul Dievas sergsti. Bet 
ponas negirdėtai esi doras 'žmo 
gus.

— Isztikro ?
— Prisiekiu!
— Jai taip, tai atiduok po

nas revolveri!

Savalžudas greitai pasitrau
kė ir suspaudė saujoj revolveri.

— Atiduosiu ponas revol
veri ?

— Ne to nepadarysiu!
— Eee! — .sako paniekinan- 

cziu balsu maliorius: nutvėrė 
jam už ranku ir tuojaus atėmė 
revolveri. Per daug-gi buvo su
sijudinęs, kad patemijus, kad 
nulindęs savžudas ne taip labai 
ginasi. Vabalos užganodintas, 
atimta revolveri paslėpė in sa
vo gilu kiszeniu.

— Dabar tai ponas gali 
szauties! — tarė iszdidžiai.

Savažudas rodėsi buvo už
gautas.

— Ponas man kenksmingu
mus darai, ponas Vabale.

— Tai kalba!
— Ponas mane net labai 

sunkiai užgauni, ba asz gyven
ti negaliu.

— Taip poniui tik rodosi. 
Gal todėl, kad czionai labai 
szalta. Tai tegul ponas insisuka 
in szvarka ir eikime in ta sztai 
užeiga.

— Eiti ? Kur ?
'— Kur ponas nori. Ponas 

jau po vakarienei ?
— Neteminau sziadien apie 

vakariene — tarė tas suniuru
siai.

— Tokiu budu eikime ant 
vakarienes. Asz pono praszau! 
Tiik ar ponas turi su savim pi
nigu?

— Turiu.
— Tai ponas esi tikras sa- 

važudas. Turi pinigus ir eina 
nusiszauti.

Ir užpuolus geram bude su
davė kumszczia in mielo suva- 
žudo pilvą.

Tasai buvo kiek tai susirau
kęs, bet vėl ne taip labai, kad 
tas grasintu smereziu. Pasiėmė 
sau už ranku ir ėjo per purvy
ną in miesto puse.

Ponas mane sunaikinai, pra- 
puldai, ponas Vabalas.

— Nieko nekenkia. Už tai 
ponas užmokėsi už vakariene, 
Asz matai ponas, turiu priete- 
liu. Taipgi maliorus, bet labai 
kudas ir didelio nerepa, tegul 
ir jis pasinaudoja isz tos mus 
szventes ba sziadien jis be abe
jones nieko nevalgęs.

— Bet-gi su didžiausiu no
ru!

— Persergstu poną vienok, 
kad jis su savimi pasiims taip 
gi szuni, labai malonu žveruka 
nors truputi parszva (kiau- 
liszka). Tai taip-gi nerepa.

Nubalęs ponas jau linksmai 
juokėsi.

— Imsime ir szuni!
— Ną tai jau viskas gerai. 

Na ir tegul ponas pats sau pa
sako ar tai negeriau negu sau 
galva skylėti?

— Gal ir geriau. Velniai 
žino! Bet klausyk ponas Vaba
las. Pasakyk ponas, koki vel
niai poną atnesze in parka szia- 
me laike? Ka ponas tenai vei
kei ? O, duodu žodi, kad tas 
žingeidu!

Simanas Vabalas susiraukė, 
atkiszo apatine lupa, žvilgterė
jo baisiai in dranga iszsitrauke 
palengva isz kiszeniaus baisia, 
surūdijusia maszina ir rodymas 
ana nustebusiam žmogui sako:

— Ko atėjau in paika? Ba 
norėjau nusiszauti mano pone!

Simano Vabalo draugui isz 
pirmo pasirodė, kad jis proto 
neteko.

— Aaaa! — suszuko.
— Tiktai man ponas užken- 

kai — sake aiszkiai ir smarkiai 
Simanas Vabalas — ir to ponui 
nedovanosiu iki smereziai.

Eik ponas ant vakarienes po 
szimto velniu. GALAS

■



ŽmiosVietinesi
— Panedelio ryta nupuolė 

pirmutinis sniegas.
— Pareita Petnyczia, John 

Starinslky, rusnakas, nuo 415 
W. Maple Uly., likos užmusz- 
anglineje skylėjo, artymioje 
Tunnel Birge stripinsu. Velio
nis paliko paczia ir 8 vaikus.

—■ Panedeli ryta, !Szv. Juo
zapo Bažnyczioje 'buvo atlaiky
tos Szv. Miszios u'ž a. a. kareivi 
Pvt. Joną T, Bu'dreviczia, ku
ris žuvo ant kares lauko Fran- 
cijoj.

Atlas, Pa. — Anthony Pro- 
copio, 15 metu vaikas, likos 
aresztavotas už vagyste, ir szia- 
dien randasi Sunbury kalėjimo. 
Vaikas prisipažino del polici
jos kad jisai pavogė teviszkus 
pinigus.

Sugar Notch, Pa. t Laidotu
ves Jurgio Akelio atsibuvo 
Spalio 27 d., su apeigomis SS. 
Petro ir Povilo bažnyczioje ir
palaidotas parapijos kapuose. 
Velionis mirė Spalio 24 d., Pa 
liko 5 vaikus, po-suni, 6 aliukus 
ir 3 pra-anukus.

Kewanee, Ill. — Ponstva 
Vincai Lizdai nuo 813 N. Vine 
Ply., aplaike žinia nuo savo sū
naus Pfc. Antano, kuris likos 
sužeistas in koja ir nugara ant 
kariszko frunto Francijoje, 
Rugsėjo 21-ma diena. Antanas 
instojo in tarnystia Kovo me
nesi 1941 mete ir buvo ant ka
res lauko nuo Vasario men., 
1942 m. Tarnavo Icelandijoj, 
Irlandijoj, Anglijoj ir Franci
joje. Antanas randasi ligoribu- 
teje, Anglijoje. Brolis T/4 Ed
vardas tarnauja prie Medirka- 
liszkam korpuso, taipgi kitas 
brolis Sgt. 1/c Viktoras likos 
paleistas isz kariszkos laivyne, 
jisai gyvena su paczia Adele 
(Szaltis) 101 So. Adarn Uly., 
Kewanee, Ill. Tie kurie panorė
tu adresus musu sunu, tegul 
raszo pas Mr. ir Mrs. Wm. Liz
das, 813 N. Vine St., Kewanee, 
Ill.

Kingston, Pa. f Gerai žino
mas visiems Juozas Junevicz- 
ius isz Swoyersville, mire Spa
lio 28 d. prigulėjo prie Szv. 
Marijos parapijos. Velionis 
paliko 5 vaikus, viena seserį ir 
6 anukus. Laidotuves atsibuvo 
Spalio 31 d., su bažnytinėms 
apeigomis ir kūnas palaidotas 
parapijos kapuos? Forty- Fort.

WILKES-BARRE, PA. — 
Lause kasyklos pradėjo dirbti, 
nes 900 darbininkai sutiko ant 
iszlygu. Kasyklos pradėjo dirb
ti Panedelyje. Lause kasyklos 
priguli prie Glenolden Kompa
nijos, Larkville.

OAKLAND, CALIF — 3,090 
darbininkai prie East Bay 
Yard laivu kompanijos sugryžo 
prie darbo. Darbininkai sutiko 
ant kompanijos iszlygu.

WILKES-BARRE, PA. — 
1,100 anglekasai iszejo ant 
straiko, isz priežasties kad Nr. 
6 kasyklos prie Susquehanna 
Coal Co., nenorėjo priimti prie 
darbo buvusis kareivis, Martin 
Scodinski, 27 metu, isz Glen 
Lyon.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:

Saule Publishing Co.,

GENYS MARGAS
PER J. J. B.

UŽ KA BALSUOTI. . .

zidento vardo ir vietos, jis tik 
taip sau paprastas pilietis, kaip1 
tu ir asz. Kai krasztas ar tauta] 
jieszkosi galingo žmogaus, kad' 
jis valdytu visus to kraszto pi- 
lieczius, ta tauta, tas krasztas, 
tie žmones prisipažįsta kad jie 
jau savimi nepasitiki, kad jie 
jau yra bejėgiai, kad jiems jau 
reikia galingesnio, mokytesnio 
ar apsukresnio žmogaus negu 
jie patys. Kaip tik už tai didvy
riai visados pasirodo kai žmo
nes susilpnėja, kai tautos suma
žėja ar ju susiedai padidėja. 
Tik tada Amerika jieszkosis 
didvyriu kai Amerikiecziai nu
silpnės. O kol kas tai kiekvie
nas darbo žmogelis yra Ameri
kos didvyris.

Už tai, kai mes balsuosime ar 
už viena ar už kita, ar už Butku

KAS keturi metai del vienos! 
dienos prastas, darbo žmo

gelis tampa savo likimo viesz- 
pats. Syki in keturis metus vi
so kraszto didžiūnai ir visokio 

i plauko politikieriai atsimena 
kad ant szios žemes dar randa
si, dar knisasi koks ten gaiva
las, kuri darbo žmogumi vadi
na. Syki in keturis metus, dar
bo žmogelis tampa ponu ponu 
nes jis turi ta ka ponai nori. 
Per keturis metus žmogelis 
zurzėjęs, murmejes ir savo var
gus viens sau besiskaites, vie
na gražu ryta atsikelia ir susi
randa savo baisa ir gali drą
siai sakyti “Asz noriu to ar 
to.”

Ir vien tik Amerikoje toks 
stebuklas galimas. Rinkimai, 
laisve balsuoti, laisve savo va-
da pasirinkti tai visu musu 
laisvių ir laimiu motina. Nėr 
žiūrėta už ka mes balsuosime: 
ar už Butku ar už Sutku, did
žiausia musu laime tai kad mes 
galime balsuoti, galime pasi
rinkti.

Laikraszcziai ir radi j a jau 
kelintas menesis kai aiszkina, 
giria ir ragina. Kalbėtojai spy- 
czius daro, viens kita szmeižia, 
purvais drabsto, apie viens ki
ta baisiausias melagystes sako. 
Ir beveik visi Amerikos žmo
nes, piliecziai, pasiklausė tokiu 
melagyseziu, patys pasirenka 
ar viena ar kita kandidata, bu
simąjį vada, ir ji ima girti o jo 
priesza peikti. Ne vienam žmo
geliui ir nosi inmuse ir galva 
perskele saliune ar kur ant 
kampo kai jis ar kiti eme poli
tikos litanija giedoti.

Ir visa tai in sveikata, nes 
parodo kad mums musu krasz
tas rupi, kad mes žinome ir su- 
prantome kas ežia, musu krasz- 
te darosi. Tai kas kad mes suk
lysime, kad mes ne už ta, bet už 
kita visa kosere rėksime? Ki
ta ežia ne Amerika ?! Kibą ežia 
ne laisve?! Asz turiu laisve ki
taip už tave manyti, turiu lais
ve ir suklysti.

Ir vienas ir kitas geras; ir už 
viena ir už kita ir geri ir nege
ri, ir mokyti ir nemokyti, ir ba- 
goeziai ir ubagai gali balsuoti 
ir basluoja. Tu, žmogeli, gali 
net ir už save balsuoti. Tai kur, 
brace, laisve!

Kai kurie musu laikraszcziai 
ir kalbėtojai aiszkiną, ir net 
gazdina, kad szie rinkimai bai
siai daug reiszkia, kad nuo szi- 
tu rinkimu priklausys viso szio 
kraszto, visos Amerikos ateitis 
ir likimas. Ptfu! Tai isz tikrųjų 
tik vaikiszkas protas galėtu 
taip mastyti ir protiszkai szu- 
ketas Bemokslis galėtu taip kal
bėti! Nėra ir nebuvo tokio žmo
gaus ant pasaulio, kuris butu 
galejes ar kuris sziandien galė
tu skaitytis Amerikai būtinai 
reikalingas. Ar jau Amerika ir 
Amerikos valdžia tokia silpna, 
tokia pasenus, kad ji turi vienu 
žmogumi pasitikėti? Amerika 
didesne už bet kuri amerikieti.

Amerikos pilietis pasitiki pa
prastu žmogumi ir iszrenka ji 
prezidentu, už tai kad tas pilie
tis pasitiki savimi. Amerikos 
prezidentas ant tiek galingas ir 
reikalingas ant kiek jis yra 
Amerikos prezidentas. Be pre- 

ar už Sutku, mes busime tikri, 
kad ir vienas ir kitas musu no
rus pildys apie Amerikos ir 
Amerikiecziu reikalus rūpinsis, 
nes ir jis bus ir yra kaip mes, 
Amerikos pilietis. O per rinki
mus, aiszkus dalykas, rasime 
skirtumu, viens už ta, kits už 
kita. Galime pesztis, bartis ir 
davadžiotis. Tau vienas patin
ka, man kitas, bet abu turime 
prisipažinti, kad ir Butkus- ir 
Sutkus toki pati darba dirbs: 
viens vienaip, kits kitaip, bet 
darbas bus tas pats. O po rinki
mu, ar tavo ar mano partija lai
mes, mes vėl iszvięno stosime 
in darba. Kiti krasztai daug ko 
gali isz musu rinkimu pasimo
kyti. Butu galėjus ir Lietuva 
pasimokyti. Mes sziadien bara- 
mies, viens ant kito puolame, 
tas geras, tas negeras, tas me
lagis, tas dar didesnis. Bet po 
visu tu barniu, po visu tu gin- 
czu, po tu audringu rinkimu, 
mes vėl viens kitam in talka 
stojam.

Vat už ka mes esame dėkingi, 
vat už ka mes ir sziadien kovo
jame, vat ka mums Amerikie- 
cziams žodis “LAISVE” reisz
kia. Asz už Butku balsuosiu ne 
už tai kad jis yra galingesnis ar 
geresnis už mane, bet už tai kad 
mano balsas ji galingesniu ir 
geresniu padarys; tu už Sutka 
savo baisa duosi ne už tai kad 
jis toks geras ar galingas, bet 
kad tu ji tokiu padarysi. Bet ar 
Butkus ar Sutkus laimes, mu
du vėl iszvięno dirbsime.

— J.J.B.

Sveikina Kareivius

Kada Brazilijos kareiviai 
užėmė Massarosa miestą, Ita
lijoje, gyventojai juos szir- 

dingai pasveikino.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
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Vokiecziai Paskandino Savo Laiva Immigracija In Pietu Paskirstymas Maisto

Amerikoniszkas kareivis apžiūrinėja Vokiszka lai va 
“ Strasbourga, ” kuri Vokiecziai paskandino prie Tonlon 
uoste, Francijoje, kad Alijentai prisiartino prie vietos.
Priesz apleidimo laivo Vokiecziai sunaikino armotus.

IMMIGRACIJOS
SMULKMENOS

Vizos Aplikacijos
Forma Pakeista

WASHINGTON, D. C. —
Aplikacijos Forma BC dabar 

galima gauti isz Viza Division, 
Washington, D. C. Susideda isz 
vieno puslapio, kurio abi puses 
reikia iszpildyti.

Tarp kitko aplikacija reika
lauja aplikanto biografija, kiek 
mokslo turi, apraszyma apie 
jo praeiti, užsiėmimą, szeima ir 
panaszias informacijas.

Vizos Divizija Naujoj

Vietoj
Valstybes Departamento Vi

zos Divizija vėl turėjo pakeisti 
savo vieta. Nauji ofisai randasi 
Standard Oil Building, 3rd 
Street and Constitution Ave., 
N. W., Washington, D. C. Nors 
gana toli nuo Valstybes Depar
tamento be areziau stoties.

Specialis Komitetas

Pagreitins Vizų
Aplikacija

Vizos Divizija pranesza in- 
steigima specialio Komiteto isz 
atstovu Valstybes Departa
mento, kuris svarstys aplikaci
jas ir darys nusprendimus at
sitikimuose kur informacijos 
ne pilnos. Jie svarstys atsitiki
mus žmonių, kurie ne ateiviai 
prieszai.

Vizos Divizija pakeitė pa- 
tvarkyma, kuris lig sziol reika
lavo kad “aplikantai kurie 
skaitomi ateiviai prieszai, pri
valo parodyti kad jie bus nau
dingi sziai szaliai.”

Naujas Narys Board
Of Appeals

Profesorius Robert Kent 
Gooch, pirmiaus Virginijos 
Universiteto profesorius, pa
skirtas nariu Board of Appeals 
vizos reikaluose.

Netik Advokatams
Leista Praktikuoti
Priesz Board of Immi

gration Appeals

Immigracijos ir Natūraliza
cijos Komisijonierius iszleido 
patvarkyma kuris duoda teise 
nekuriems asmenims, kurie nė
ra advokatai arba atstovai so
cialiu organizacijų, praktikuoti 
priesz Board of Immigration 
Appeals.

Yra daug asmenų szioje sza- 
lyje, kurie už atlyginimą dirbo 
kaipo technikaliszki patarėjai 
immigracijos ir natūralizacijos 
atsitikimuose, ir kurie padeda 
savo klientams pagaminti tin
kamus dokumentus, ir juos at
stovauja iszklausymuose priesz 
vietinius immigracijos pareigū
nus ir priesz Board of Immigra
tion Appeals. Szie asmenys ne
buvo priskaityti patvarkymuo
se isz Vasario 4 d., 1944 m. Bet 
Birželio 16 d., 1944 m., patvar
kymai juos inima.

Jeigu asmuo dirba immigra
cijos arba natūralizacijos dir
voje per penkis metus priesz 
Gegužes 1 d. 1944 m., jis bus 
priimtas praktikuoti. Komisi- 
jonierius ir District Director 
vietoje kur aplikantas gyvena 
turi rekomenduoti tokius as- 
menius.

Moterių Kliubu Fede
racija Skelbia Savo

Immigracijos 
Nusistatymą

Metiniame susirinkime St. 
Louis, General Federation of 
Womens’ Clubs priėmė naujas 
rezoliucijas ir patvirtino pir
miau priimtas.

Svarbiausia rezoliucija lie- 
czia immigracija. Jos sake, kad 
kadangi darbai karo vetera
nams bus vienas isz svarbiau
siu reikalavimu po karu, reikes 
rasti darbu del 10,000,000 vyru, 
ir kad atvažiavimas žmonių isz 
kitu szaliu tik kenks ta padėti, 
jos ragina kad immigracija bu
tu aprubežiuota.

Amerikos Jūreiviai 
Privalo Turėti

Pasportus
Rugpiuczio 15 d., Valstybes

Departamentas insake kad 
Amerikos prekybiniai jūreiviai 
kurie vyksta užsieny privalo ! 
turėti Amerikos pasportus arba 
inrodijima kad jie prasze pas- 
porto per paskutinius szeszis 
menesius. Legaliai pasportai 
bus reikalaujami po' Lapkri- 
czio 15 d.

Pasporto patvarkymas ne
buvo pildomas karo laiku, nes 
jūreiviai buvo taip būtinai rei
kalingi.

Lėktuvu Darbininku 
Stovis Panaszus Is

Jūreiviu
Teisybes Departamentas isz*

leido patvarkyma pagal kuri yra 16 coliu ilgio, asztuonis co- 
stovis ateivio, kurio užsiemi- liūs ploczio.
mas yra “airman” yra pana------------------------ -
szus in ateivio jūreivio. Pirkie Ų. S. Bonus Sziadien!

Afrika
“Common Sense” laikrasz- 

telis Society of Jews and Chris
tians leidžiamas Johannesburg, 
South Africa, turi sekama nau
dinga straipsni.

“Del karo, immigracija in 
Afrika žymiai nupuolė, bet di
delis skaiezius karo belaisviu, 
evakuotu ir s ve ežiu atvyko in 
Afrika. ’ ’

Isz 39,113 asmenų atvykusiu 
per 1930-1940 laika 7,i38 Britu 
pavaldiniai ir 22,775 ateiviai. 
Dauguma tu ateiviu atvyko isz 
Vokietijos, Hollandijos, Lietu
vos ir Lenkijos.

Lietuviu in Afrika atvyko 
1931-452; 1932-288; 1933-231;
1934-295; 1935-263; 1936-256;
1937-137; 1938-75; 1939-72;
1940-8; 1931-1940 isz viso 2,076.

Daugiau Plieno 
Civiliams

WASHINGTON, D. 0. —
Karo Gamybos Vadybos prane- 
szimu, dar papildomai paskirta 
KGV Civiliu Reikalu Instaigai 
58,428 tonos plieno, kad butu 
padidinta ketvirtojo metu ket- 
virezio plieno gamyba civiliu 
piliecziu reikalavimams paten
kinti. Tokiu budu, Civiliu Rei
kalu Instaigai isz viso skirta 
278,203 tonos.

Didelis Burokas

SCOTTS BLUFF, NEB. — 
Ūkininkas Hank Dubbs ant sa
vo ūke iszaugino buroką kuris 
svėrė 32 svarus. Lyg sziol di- 
džiauses burokas buvo surastas 
Kalifornijoj, kuris svėrė 26
svarus.

Nauji Žakietai

Sgt. L. Aderholdt’as isz 
Pontiac, Mich., rodosi su 
nauju vilnoniu žakietu. Ame
rikos kareiviai ant kares lau
ko jau gavo tuos žakietus.

Dideli- Czebatai Del 
Ūkininko

OMAHA, NEBE. — Tūlas 
sziauczius užbaigė dirbti nepa
prasta pora czebatu del ūkinin
ko Wm. Broose isz Dakotos, 
kuris svėrė du szimtus ir pen- 
kesdeszimts svaru. Czebatai 
kainoje 80 doleriu, pasiūti isz 
kangaro skuros, sziauczius siu
vo per visa sanvaite. Czebatai

Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio—- 
Raudoni ženteliai nuo A8 iki 
Z8, ir A5 iki K5 dabar yra geri 
ant neaprubežiuoto laiko.

Maistas Blcszinese — Mėlyni 
ženkleliai A8 iki Z8 ir A5 iki 
F5 taipgi G5 iki R5 dabar yra 
geri ant neaprubežiuoto laiko.

Cukrus— Ženkleliai Nrs. 30, 
31 ,32 ir 33, taipgi Nr. 40 yra 
geras del 5 svaru cukraus del 
sunaudojimo dedant vaisius in 
bonkas. Jis baigsis Kovo-Mar. 
1 diena 1945 mete.

Cze very kai—Ženkleliai Nrs. 
1 ir 2 (Eroplininiai ženkleliai) 
knygute Nr. 3, yra geros ant 
pora czeveryku, dabar yra geri 
ant neaprubežiuoto laiko.

ISTORIJE apie Gre&oriu*
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25<* ::
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Brisiu skite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

L. TRAŠKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.


