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Alij en. 3 V adų Susirinkimas
Isz Amerikos

Nelabas Jaunikis

PREZIDENTO LINCOLN’O KALBA 
GETTYSBURGE SKAMBA PER AMŽIUS 
(LINCOLNO DIENA PANEDELYJE, FEB. 12, 1945)

CHICAGO. — Negana kad 
Jos. Thomas nedalaike savo 
duoto žodžio Onutei Rodmanei 
kad nepasirodė prie altoriaus 
pagal duota jai prižade j ima, 
kad su ja apsives, už ka butu 
jam dovanojus, bet kada Onute 
persitikrino kad padovanotas 
žiedas buvo su paprastas szmo- 
telis stiklo, todėl Onute paliepė 
nelaba Juozuką aresztavoti už 
prigavima.

Sudege Ant Smert

NEW YORK. — Septynių 
metu amžiaus Mariuke Simo- 
niute, norėdama pavieszyt sa
vo lelukia, su verdama kava, 
užsidegė josios szlebukes nuo 
pecziaus ir mergaite sudege 
ant smert. Josios motina nebu
vo namie. Kaimynai subėgo 
ant riksmo mergaites, stengda
miesi užgesyt liepsna, bet patys 
skaudžiai apsidegino.

Turėjo Vidurius
Ne Savo Vietoje

SAN FRANCISCO, CAL. — 
Po mirti J. Sayman, 65 metu 
amžiaus, gydytojai norėdami 
persitikryt isz kokios priežas
ties senukas mirė, padare sek
cija ant jo kūno, ir rado vidu
rius ne savo vietoje.

Sudraskė Motere Ant 
Smert

CLARKDALE, ARIZ. —Ne- 
tolimoje girioje, ganytojai gy
vuliu surado kaulus su dalimis 
kūno moteres, kuri, kaip rodos 
likos sudraskyta per laukines 
lape. Motere buvo dingus isz 
namo kelis menesius ir nežine 
kur nuėjo, tik per suradimą jo
sios sudraskyto kūno dažinojo 
apie baisia nelaimia.

Per Daug Metu Vyras 
Josios Nepabucziavo
JOHNSTOWN, PA. — Gy

vendama su vyru per deszimts 
metus, kuris ja nekarta nepa
bucziavo Mariute O. Jesowsky 
j i e s z k o persiskyrimą nuo 
savo vyro. Jisai sako, kam 
turėjo bucziuoti savo apgavin- 
gus lupelius moteres, jeigu tu
rėjo kita. Moterele aiszkino 
sudžiui, jog turėjo pasijieszko- 
ti meilingesni vyra kuris su
pranta kas tai yra meile, bet 
jos vyras buvo lepsze ir nepa
bucziavo ja per tiek metu.

Ta kalba, kuria kiekvienas mokinys atmintinai moka, 
yra laikoma kaipo viena isz penkių Amerikos laisves ir ne
priklausomybes evangelijų. Amerika skaito ir brangina 
penkias sutartis ar kalbaš, kurios pareiszke, davė ir palaike 
Amerikos laisve ir nepriklausomybe: Sutartis ant laivelio 
Mayflower, kaip pirmieji drąsuoliai pasirinko vieta apsigy
venti naujoje žeme j e, Amerikoje. Szita sutarti mes apvaiksz- 
cziojame Gruodžio, (Dec.) 22-tra diena; antra Amerikos ev- 
angelia tai “Declaration of Independence” kuri paskelbė 
visam svietui kad Amerika yra ir bus nepriklausoma; tre- 
czia, tai “Constitution of the United States,” Suvienytu 
Valstybių Konstitucija, kuri dar ir sziandien sau lygios ne
turi; ketvirta Amerikos evangelija tai Prezidento Vaszing- 
tono Atsisveikinimą Kalba. Penkta ir už visas szitas svar
besne ir brangesne tai Prezidento Lincoln’o kalba Gettys- 
burge kaip karas užsibaigė. Szita Lincoln’o kalba yra ar- 
cziausia kiekvieno Amerikos pilieczio szirdies.

Rooseveltas, kaip koks lipsz-' 
nūs ir apsukrus žydelis. Jis jei-' 
gu nekytresnis ir gudresnis už 
anodu, tai visgi liepsznesnis ir 
szvelnesnis. Jis malonesnio bu-; 
do negu Stalinas ir Churchillis' 
ir moka kaip nusijuokti ir ki-j 
tus prajuokinti. Toks lengvas 
ir malonus būdas labai reika- 

. lingas ir naudingas numalszin- 
ti savo abu draugu kaip jie in- 
Akarszczioja, ar juos sutaikinti 
.<aip kyla koks labai jautrus ir 
opus klausimas.

Ka kiekvienas isz tu trijų tu- 
zu nori? Pirmu pirmiausia, vi
si trys sutinka ant svarbiausio' 
ir pirmutinio klausimo: Hitlerį 
sumuszti ir Vokietija nugalėti. 
Ant szito klausimo visi trys 
kaip vienas. Bet kaip ir kur ir 
kada ji sumuszti tai klausimai 
ant kuriu nei vienas nesutinka. 
Kaip Vokietija užkariauti, su 
kuo Vokietijoje derintis ir kaip 
užkariauta Vokietija tvarkyti? 
Szitie klausimai turės būti isz
riszti pirm negu tas mitingas 
baigsis.

Paskui dar kitas klausimas, 
kuris negali būti vieszai nei ke
liamas, bet kuris užims daug 
czieso, laiko per tuos pasiszne- 
kejimus, tai klausimas kaip 
Stalinas ir visa Rusija žiuri in 
kara su Japonais. Eina gandai 
ir paskalos kad Stalinas jau da
bar pasižadėjo, nors slaptai, 
kad kaip tik Sovietai apsidirbs 
su Vokiecziais, jis paskelbs ka
ra priesz Japonus. Ir tokie gan
dai ne be pagrindo. Sovietu 
laikraszcziai vis drąsiau ir at
viriau ima raszyti priesz Japo
nus. Ir mes jau isz praeities ži
nome, kad Sovietai turi keletą

Mintys, Vienas Tikslas

Skaitykite “Saule”

Roosevelt, Churc 
hlll Ir Stalin Susi 
ėjo Pasiszneketi

Alijentai Rengia Hitlerio Liki
mą; Japonai Jau Be Jokios Vil- 

. ties Manila Mieste; Žmones Eina 
Per Berlyno Miesto Reikalauja
Taikos; Rusai Paėmė Neufl 

breisacho Drutviete
Generolas
MacAurthur

PARYŽIUS, FRANCIJA. — Amerikos 
Pirma ir Treczia armijos perkirto visa Sieg
fried linija. Treczia armija užpuolė ant 
deszimts nauju vietų prie Rhine, ant 24q ft vfiVuLlllltu JLluUJL* v IvlU 

mUSDIZO! myl*u hunto. Neufbreisacho drutvieta prie
----- Rhine likos paimta per Amerikonus.

Eina gandai kad Vokiecziai jau jieszko 
vandenyse, Japonai jau pra-j naujo vado, kuris butu Alijentu priimamas, 
grajino, pralaimėjo ten kara. 
Generolas MacArthur juos su- 
musze. Manilos miestas Azija
tams. Japonams tiek reiszkia, 
kiek pati sostine, Tokyo. Japo
nai visai kitoki žmones negu 
Vokiecziai. Kaip Japonas pa-

rokundu iszlyginti su Japonais. kad jo prieszas didesnis]
Tarp Rusijos ir Japonijos nie- ar galingesnis už ji, jis nesi-
kados nebuvo jokios meiles. musz iki galo, iki smerties, kaip 
Dabar butu proga atsilyginti. O (sziandien daro Vokiecziai: jis 
Stalinas nebutu Stalinas jeigu arba pasiduos arba nusižudys, 
jis tokia gražia ir patogia pro- jq-es japonui vardas, garbe la

biausia rupi. Jis greieziau pats 
nusižudys negu savo gera var

gą pro pirsztus praleistu. Bet 
visa tai yra tik spėliojimas; dar 
nieko vieszai nėra pasakyta ar, ^a patrotins. O Japono karei-
pasižadeta.

Bet didžiausi klausimai ir pareina ne nuo kiek jis gali už- 
painiausi keblumai kils isz kariauti, bet kaip jis gali pala- 
tarptautiniu rubežiu ir atski- kyti ta ka užkariavo. Japonui

vio ir karininko geras vardas

LONDON, ANGLIJA. — Vokiecziai 
sako, kad Rusai uždėjo daug kariaunos 
vietos per Oder isz ryt puse Berlyno ir 
Rusu tankai jau perdure linija prie Kues- 
trinos, ir užėmė daug vietų.

Vokiecziai jau apleido rytine 
lyno; iszsikrauste.

Moterys jau drysta Berlyno 
reikalauti maisto.

Apie 700 Anglijos eroplanai
Vokiecziu fabrikus.

puse Ber-

buczernese

bombarda-
vo

rutautu reikalavimu. Londo- didžiausia negarbe, baisiausia' 
nas ir Vaszingtonas nors neno-' sarmata trauktis, kitam vieta* 
roms, bet visgi*pripažino ir su- užleisti. Japonai mus iszvijo isz^ 
filro cm rni Ir n 1 a vri it ' a __2 • i 2  XI—nLIi:.. 1

Stalinas labai mažai szneka, kad visa Pabaltija, rytine dalis pinus. Mes Japonams szlove ir 
pasitarti ir viens kitam pasi- ma^ai ka sako, bet vis laukia'Lenkijos ir Rumunijos butu o-arbe nunleszeme, kain sugri-

LONDON, ANGLIJA —
Rooseveltas, Churchillis ir Sta
linas vėl susiejo pasiszneketi,

ISZ ITALIJOS. — Amerikos 5-ta ar 
mija paėmė Monte Bono ir Renaiaos mies 

tiko su Stalino pareikalavimu,'Azijos kaip užkariavo Philip-'nfie S(‘!'chio kloni 
lead visa. Pa Haiti i a. rvt.inp dalis mr^c To nAnnmo coir,™-, H *

•j u ' U AIAVM W VZ XAWXXiW V W X *.

bet vis laukia Lenkijos ir Rumunijos butu garbe nupleszeme, kaip sugri- 
kad kitas pradėtu, kad kitaspripažinta kaipo Sovietu nuo- gome in Philippinus ir juos isz- 
pasiulintu, o jis paskui ar pri- savybe. Bet ir Churchillis ir vijome isz Manilos.
taria ar pasiprieszina. Jis visa- Rooseveltas nesutinka su Sta- Japonu Karo Sztabas nie-

gali dabar drąsiai ir atvirai 
kalbėti.

aiszkinti. Szitas trijų vadu su
sirinkimas baisiai svarbus ne 
tik kuriam vienam krasztui, 
bet visam svietui. Sztai trys 
vyrai kurie sveria ir lemia ne 
tik savo kraszto bet ir viso iavimuSt 
svieto likimą. i

Churchillis kaip tik prieszin-

taria ar pasiprieszina. Jis visa- Rooseveltas nesutinka su Sta-
dos laukia, klausos ir po tam linu kaip jis pripažino Lublino kaip negali savo žmonėms da- 
stato savo klausimus ir reika- valdžia kaipo Lenkijos teisėti-! bar pasiaiszkinti. Karo Szta- 

na valdžia visai nesiklausęs nei has negales pasiteisinti tol kol 
i vieno nei kito. O Stalinas nenu- mus neiszvys isz Philippinu. O

Italija prarado visas savo salas, visas 
savo kolonijas kaip ji suklupo ir Alijen- 
tams pasidavė. Alijentai juoku nekreczia.

MANILA, FILIPINUOSE. — Ge.iero- 
Ir visi trys, viens nuo kito’gai. Jis lakaigražiai”ir manda- silsnkia; užsispyrė kad taip to jis negali padaryti, ir jis ži-1° MacArthufO armija ISZVaikiuO beveik VI- 

skiriasi kaip naktis ir diena, giai pasisveikina ir paskui sta- ]r §‘ana- Rs grei- nojkad negali,
bet visi trys viena darba dirba. ežiai ir atvirai drožia savo, ne- cziausia ir nenusileis, nes jis Dabar Japonai žino kad jie

sus Japonus isz Manilos miesto. Japonai
Jie turi baisiai painius klausi- paisydamas nieko. Jis sako ka'czia fcotaga laiko sav0 rankose- negali mus sumuszti ant karoJUŽdege UlieSta UekliriuOSe VlCtUOSe, 

I Jis stacziai pasako kad taip yra lauko. Už tai MacArthur taip 
................... . uvzvcvzmo, u v ii cv ir at^tas kriukis. lengvai ine j o in Manila i J apo - 

lyginti, bet jiems bus kiek leng- tankiai sziurkszti. Jis kaip ka‘ . Balkanų klausimas tai jau^ nai jau pirmiau to užpuolimo 
viau dabar, nes jie viens kita pasako, tai kaip kirviu nuker-į^e^ Churchillis ir^ žinojo ir suprato kad jiems jau
jau gerai pažinsta. Už tai jie

mus iszriszti ir viens su kitu 
nesuderinamus keblumus isz-

( ir kaip jis mano ir tankiai pra- 
siszoksta. Jo kalba atvira ir

(Tasa Ant 2 Puslapio) (Tasa Ant 2 Puslapio)

Graikai dar nesusitaiko. Kyla nepasi
tenkinimas kad Komunistai, prieszai ir isz- 
davikai nėra pilnai nubaudžiami.
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Kas Girdėt Trys Vyrai Trys Min- ir nulems ne tik karo eiga bet ir nes tuvi nutarti, ar nori šutau-' 
’ įviso pasaulio ateiti. pyti tuos pinigus ar ne. Pirma-'

tys; Vienas Tikslas
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

KAIP GALIU INRODYTI 
AMERIKOS PILIETYSTE

Užgavėnių diena veik 
dažniausia pasitaiko Vasario Jisai pasiszvente 
(Feb.) menesyje.

Katalikams yra gerai žinoma 
ka reiszkia Užgavenias. Tai 
yra diena priesz szventa gavė
nia, kurioje jie užsigavi arba 
prisiketina gavėti ir Įiasnykau- 
ti per 7 sanvaites ir užsilaikyti 
dorai ir tvarnai priesz visa blo- Mame iszniekinime tarp dvieju Balkanų klausimas jau iszrisz-

Generolas MacArthur
Sugrįžo

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

silinksminimu, szokiu, dainu, 
muzikos, teatru ir tt. Tai laika 
ypatingo apmastymo, apie ka! 
Vieszpats Jėzus, pasaulio Isz-Į 
ganytojas, nukentejo del žmo-J
niu iszganymo — kaip didelia Stalinas sutinka ant Jugoslavi-

, kaip daug jos klausimo. Jugoslavijos Ka
sau iszsižadejo, kaip baisiai nu-, ra’ius Petras nei vienam nei ki
kentojo, kaip nieko del visu ne-' tam nesudaro jokiu kliueziu. O 
sigailejo, nei savo gyvasties Stalinui gal ir nepatiko Angli
nes ir ja mielai ir noriai atida-! jos insikiszimas in Graikijos įkirto su mušu laivynu 
ve numirdamas ant medžio kry-1 reikalus, bet jis nieko nesako ir 
žaus, ant kalno Kalvarijos, bai- rodos priima Anglijos nusista- 
siausiose kaneziose ir didžiau- tyma. Tai dabar iszrodo kad

latru, idant visus iszganyti, vi-, tas £ei keliu metu, visai nežiu-

prantama kad geriausias inro- 
dijimas yra tavo natūralizaci
jos ir apsivedimo eertifikatai ir 

Jeigu 
doku - 

Biuras

pyti tuos pinigus ar ne. Pirma-į 
me atsitikime, praszyti pirmu' 
popieru ir tapti pilnu Amerikos' 
piliecziu po dvieju metu tik pa- guv Valstijose nuo 1919, ir 19-Į jis negali pristatyti tu 
greitina visa dalyka. 123 m., tapau Amerikos

ežiu. 1926 metais, kartu su žino-1 jam patars ka daryti.
, na, nuvykau in senaji krasztaj Toks pilictystes certifikatas 

gimines, ir 
sūnelis gimė.

Daug žmonių Į bar geras laikas praszyti pilie- 
pilie-1 tystes. Per kiek laiko Immigra-

tis. Kaip jis gali inrodyti Ame- cijos ir Natūralizacijos Biuras 
buvo apkrautas darbais bet 
sziadien darbas eina normaliai.

Jeigu turite kokia naturali- 
rei-

| vo kad tėvas butu Amerikos pi- 'kala, galite kreiptis in Common 
Lietis kada kūdikis gema. Bet Council for American Unity, 
jau 1934 m., instatymas 'buvo 222 Fourth Avenue, New York 
pakeistas. Tėvas negali perduo-.'City, maloniai tamstai padės. 

kti Amerikos pilietyste kūdikiui ■ ------------------------
kuris gimė svetimoje szalvje, p- * • ■ -

*' * | *. W A. J. J A JI v VI KJ J/VX

. ,V Į tik gali jeigu jis iszgyveno Suv. jkįnį Czeki arba ekspresini 
sumoje. $-.o0 su pirmu i Valstijose K) metu priesz kudi-!

aplikacija (P orm gįmįma ir nuo 1941 m., pen- |es, 
arba su antru popieru ].įs įsz U1etu furĮ būti metai I

I po 16-to'amžiaus. Kada jusu su- bankos
ime nebuvo tokiu reikalu- centu už iszmokejima czekiu ir 

: tėvas turėjo būti ekspresiniu kvitu. Busime jums

KLAUSIMAS Gyvenu jo gimimo ccrtifikatas.

pilie-Į mentu, Immigracijos

KADA REIKIA UŽMOKĖTI
UŽ PIRMAS IR ANTRAS PO- . .. aplankyt iPIERAS? 1

karas baigtas. Jau kiek laiko 
atgal, kaip Japonu laivynas su- 

ir at
sidūrė ant mariu dugno, tada 
Japonai jau prisipažino kad kad dabar nereikalaujama pa- 
jiems jau galas. Bet tai nereisz- siusti 
kia kad jau su Japonais mes ap
sidirbome. Visai ne! Jie dabar 
savo politika ketina mus jeigu 
ne stacziai sumuszti, tai nors 
apsukti ir suvilioti. Ir jie kur 
kas geresni ir kytresni politi-

KLAUSIMAS — Ar teisybe,

musu mažas
jis amerikietis ?
man pasakoja kad jis ne

lenais, kainuos $5.
Pasakyk savo sunui kad da

ga. Tas daroma atmineziai mu
su Iszganytojaus, Jėzaus Kris-;sus atpirkti isz szetono vergi- rįnt įr nesiklausiant ar tu 
taus, alkinimosi per 40 dienu ir1 ip visiems atverti dangaus krasztu žmonėms patinka ar 
naktų tyruose del žmonių isz-i vartus> iiU1’ie tapo uždaryti per, ne.

Į musu pirmųjų tėvu— Adomo' Paprasti žmones gali kriti-
ir J ievos, prasikaltima priesz kuoti ir intarineti ir sakyti ka kieriai negu Anglai ar Ameri- 
Dieva per pirmapradine nuode- jįe norį( bet nežiūrint kaip szi- kiecziai. Jau dabar eina gandai

money orderi ’7 sumoje 
$2.50 su pirmu popieru aplika
cija? Manio brolis praeita pa-

ganymo.
Per u'žgavonias žmones buk 

tai nori daugiau pasilinksmin
ti gardžiau pavalgyti, pasi-' c* 
szokti ir padainuoti, kad užtek
tu skoniu per isztisa Gavėnia.

'Lietuviu užsilikę paproeziu 
prietarai ir patarles:

1. (Per pžgavonias reikia pa- 
si'vcžyti, tai linai užderės.

2. Jai užgavenias pasitaiko 
delczioje, tai bus geras ir der
lius metas.

3. Kokis oras per užgave
nias, tokis daugiausiai bus ga
vėnios dienose.

4. Jai per užgavenias ant 
lauku nėra sniego, f 
tai užaugs rugiai ir kvecziai.

L. ai u »aveniu 1 iena sau ' oasiutiįzka szo’ki. Kada Lordą -; mes dabar norėtume kad tokie Amerikiecziai paėmė Manila, 
gražiai teka bus ankstybas Pa-il)uff. ’ .................. 1 ....
vasaris.

tie trys vadai nesutiktu, kaip
jie skirtųsi ir pesztusi: vien tik įr diplomatija; dabar jie ima 44 m., nereikia siusti “money!

Tiejei, kurie tvirtina buk ]<ad. jie sutiko susieiti ir pasi- rinkti žmones, kurie yra ar bu- order” 
.dvasios nepersergsti gyvųjų pCSEti, tai labai geras ženklas ir vo Amerikai prielankus ir ku- popieru 
nuo visokiu nelaimiu, tegul gb-j visiems mums in sveikata. Jei- rie yra Amerikiecziams žinomi N-300)

. ' aplikacija N-400 (kur aplikan-l
» Azijatas daug greieziau pats tas priklauso prie vienos isz 
sau prisipažinsta kad tas ar tas daug grupiu kurioms nereikia 
negalima, neatsiekiama ar ne- turėti pirmu popieru.) « j 
prieinama, negu Europietis ar
Amerikietis. Jis dabar prisipa- pirmu popieru mokestis pakel-Įri 
žinsta kad jis negali Amerikos 
sumuszti. Gal visi Jpaonai dar 
nežino apie Generolo MacArt
hur laimėjimus, gal jie dar ne
žino kad Amerikiecziai paėmė 
Manila, gal jie dar nežino kad

kad jie maino visa savo valdžia

rai apmansto szita. atsitikima: gU jįe įr ginczyjasiir peszasi, ir pažinstami. įTr l-r i t no • i 1Kada Lordas Dutierins 'buvo tai reiszkia kad jie nori sutikti, 
1 rlandi-. nori viens kitam pasiaiszkinti. 

unka-J Aiszkus dalykas kad bus nesu- 
ti prijausdamas kokia tai nelai-1 sipratimu ir susikirtimu: Chur- 
mia ir baimia. Atsikėlė isz chillis ir Rooseveltas atstovau- 
lovos ir nuėjo prie lango, idant ja kapitalistiszkus krasztus; 
inkvept truputi szvie'žio oro. Stalinas yra valstįybinio socia- 
Tame paregėjo nepaprasta re- lizmo ar kaip mes prate sakyti, 
gejima: Priesz narna stovėjo komunizmo atstovas. Kriksz-

atlankęs savo dranga 
joj, staiga pabudo pusią

ta me a i c kokis tai szeszelis, kuris turėjo czionis su krikszczioniu nesu
ka toki a4it pecziu szokdamas tinka, brolis su broliu riejasi, o

Pelenu Diena, yra. tai pirmo- Ras ant pecziu tojo szeszelio. 
ji diena Gavėnios arba inžangi-f 
ne diena in Szventa. Gavėnia.

Kiekvienas doras krikszczio- 
nis katalikas, ta diena, pasi
ryžta praleisti gavėnia dorai ir 
tvermiai apmąstant Iszganyto-

^aus kanczia.
Toje dienoje kataliku bažny-

ežiose szventinama pelenus, ku
riais kunigas pa’barsto savo ir 
tikineziuju žmonių galvas sa
kydamas: “Atmink žmogau 
jog dulke esi ir in -dulke pavir
si.” (1 Mo'ž. 3, 19 U Daroma tai 
kad per Gavėnios laika žmogus 
pasirūpintu daugiau apie savo 
sielos (duszios) reikalus, apie 
jos iszganyma, negu apie savo 
kuna, kuris paejas isz dulkes 
turės vėl tuoj in dulke pavirsti.

Sulig Aloižes instatymo kuo
met tikintys in Dieva žydai da
rydavo metavones, tuomet jie
barstydavo ipelenais savo gal
vas. Tas buvo iszreisz'kiniu me
tavones ir didelio nusižemini
mo priesz Dieva. Kristaus in- 
steįgtoji Bažnyczia, kuri yra 
Rymo Kataliku Bažnyczia, ta 
senu laiku metavones ženklą 
patvirtino, ji užlaiko didėjo pa
garboje, ir atkartoja kiekvie- 
noje Pelenu Dienoje.

Lietuviu užsilikę prietarai ir 
patarles:

a. —Jai Pėleneje lyja, tai bus 
skaudus su blogais orais metas.

b. —Jai Pelenu Dienoje .yra 
giedra, tai bus malonus ir dor
liūs metas.

c. —Koks oras Peleneje, toks 
dažnai seks pavasaryje.

d. —'Koks oras Ketverge po 
Pelenes, toiks tankiausia bus 
vasara.

e. —Koks oras Petnyczioje po 
Pelenu dienos toks bus ir rude
nyje.

f. —Koks oras buna Subatoje 
po Pelenes, tos bus ateinanezia 
žiema.

Kas.yra Gavėnia?
Gavėnia yra tai 40 dienu pas 

ninkavimo laikas priesz Vely
kas. Yra tai laikas susilaikymo

ri-iri<S2mingų ipą-.

rikos pilietyste?
ATSAKYMAS — Suims yra 

Amerikos pilietis. Kada, jis gi- 
vasari turėjo pasiusti tuos P‘-)me 192l6 m ? instatymas reikalu-' zacijos arba immigracijos 
nigus, bet nuo mano draugo ku
ris praeita menesi prasze pirmu 
popieru jokios mokesties nebu
vo reikalauta.

ATSAKYMAS — Instaty
mas pakeistas. Nuo Rugsėjo 19-

irius prisižiūrėjo jam ge- trys skirtingi vadai suseitu, gal jie dar negirdejo kad Gene
rolas MacArthur sugrižo taip t M s popieras. 
kaip jis sake kad jis sugriz. Bet 
Karo Sztabas žino, Imperato
rius žino, dipliomatai ir vadai 
žino.

Dabar j u armijos traukiasi ir

i'iuu, pamate, jog tai buvo gra-' iszsibucziuotu ir ražaiicziu gie-
; dotu.

Lordas ta nakti visai nemie- Stalinas nori saugius ir stip- 
gojo, o ant rytojaus pradėjo rius rubežius isz vakaru, kad 
jieszkoti aplinkui narna slap- jeigu vėl kada kiltu tokis karas 
tinga ypata su grabu. Nieko jis butu gerai apsirubežiaves. 
nesurado. i Ir jis nesutiks, kaip Rusai ture- laukia kol Japonijos vadai ir

Praėjo keliolika metu ir ko- jo anasyk sutikti, kad aplink didžiūnai susitars kas dabar 
ne užmirszo apie taji regėjimą Rusija butu daug mažu tautu, daryti. Jie dabar turi kaip nors 
likos paskirtas ambasadorium kurios silpnos ir bejieges. Toks savo varda ir savo garbe iszgel-
in Paryžių, ant jojo garbes isz- 
duota puikus pietus ženklyvam 
hotelyje ana. diena. Paskirta 
valanda atėjo Dufferius ant 
kurio lauke sekretorius, mels
damas, idant ineitu iii elevato
rių kuriuom ketino nusiduot 
ant treczio laipsnio, kur atsi- 
buvinejo pietus. Staiga Lordas 
sukliko isz persigandimo, vai
kas kuris vare elevatorių, buvo 
tai tas katra’ mate ta nakti 
Irlandijoj kuris ant pecziu tu
rėjo graba.

Žinoma, kad neinejo in vidų

nusistatymas užgieda Amžina 
Atsilsi mažoms tautoms kaip 
Lietuvai.

Mes galime su Stalinu nesu
tikti ir visa gerkle rėkti ir rei
kalauti kad Lietuva turi būti 
nepriklausoma, bet visgi turi
me sutikti kad Stalinas, kaip 
Churchillis ir Rooseveltas rū
pinasi savo kraszto reikalais.

Ir nežiūrint kiek mes delega
cijų siusime in Vaszingtona, 
kiek mes peticijų raszysime, ne
paisant kaip mes reikalausime, 
kaip mes Lozorių giedosime,

virbu, tik tėvas
Amerikos pilietis. Nuo Sausio 

asmenys, ku- 
Amerikos piliecziai,

Siuhcziant pinigus per ban- 
l mo

ney orderi in iszdavysta “Sau- 
pridekite deszimts centu 

prie paskirtos sumos nes musu 
reikalauja deszimts

Noriine ežia priminti, kad menesio 1944 m., 
i rie yra

tas iki $3.00 ir antru popieru' nors Degime Suv. Valstijose
mokestis nuo $5 iki $0. Sziuos gali gauti inrodijima savo pi-'jeigu sinusite 
pinigus nereikia mokėti Immi-* lietystes. Tegulsimus praszo 
gration and Naturalization Form N 600A isz areziausio Im- 
Service “moneyorderiu.” Da-1 migration and Naturalization 
bar aplikantas moka mokesti Service ofiso ir lai iszpildo. Jis 
Clerk of Court, kada tas parei-! turi inrodyti kad tavo sūnūs ir 
gunas iszduodapirmas arba an-' kad pats esi pilietis, ir kad jo

motina legaliai tavo žmona. Su-

dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 

money orderiu
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

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

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. ’
beti, jie jau žino kad tas negali
ma ant karo lauko, tai jie da
bar stveriasi dipliomatijos, me
lagystes ir prigavystes. Bet ku
ria diena dabar galime iszgirsti 
kad Japonijoje jau nauja vald
žia, kad armija turi visai nauja 
Karo Sztaba. Žinoma, jiems 
dar lieka kitas kelias, dar kita 
priemone, būtent, vesti pražū
tinga ir pragaisztinga kara iki 
smerties. Bet greieziausia jie 
stengsis ta savo garbe, ta savo 
pageltusi veidą, ta savo varda 
iszgelbeti dipliomatijos keliu.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 3oc

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sa vo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;

ele va toriaus, nes greitai nuėjo 
in kancelarija hotelio idant da- 
žinoti daugiau apie slaptinga 
tania. Da neaplaike reikalau
jamos informacijos, kad sztai 
davėsi girdėt baisus trenksmas 
nutrukusio elevatoriaus, ku
riame likos užmuszta trys žmo
nis o du mirtinai sužeido. Tarp 
užmusztuju radosi ir varytojas 
elevatoriaus. Niekas nieko ne
žinojo isz kur vaikas pribuvo, 
nei jojo pravardes nei kur gy
vena nes dinsta buvo aplaikes 
vos keliolika valandų.

Lordas Dufferins apsisaugo
jo 'baisios mirties už ka yra de-
kingas vaikui, kuris jam pasi
rodė ta ja nakti Irlandijoj duo
damas jam suprast apie nelai- 
riau, pamate, jog tai buvo ga
me.

Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.

Istorija apie “AMŽINA ŽY-! 
DA.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Pub. Cp., Mahanoy City,

Stalinas neatlyž, neatsileis. Ir 
vargiai Churchillis ir Roosevel
tas ant jo paveiks. Stalino ar
mijos kur kas garsiau kalba. 
Stalinas sziandien laiko geriau
sias kozyras savo rankoje, Sta
linas sziandien laiko botaga, 
Stalinas sziandien gali sakyti 
kad jis to ar to nori, ir Stalinas 
gali gauti ir gaus.

Churchillis yra kytresnis ir 
apsukresnis už Stalina ir Roo- 
sevelta, bet Churchilliui rupi 
tik vienas dalykas: Britu Im
perija. Jeigu jis Imperija isz- 
saugos jis nepaiso kas kam at
sitiks. Jeigu kuri tauta žūti kad

Taip Azijatai daro. Taip Japo
nai ir pradėjo szita kara: per 
dipliomatija, kurios kitas ir 
teisingesnis vardas yra priga- 
vyste.

KAIP GALIU TAPTI 
PILIECZIU?

KLAUSIM AS — Tėvai ma- 
ne atsivesze in Suv. Valstijas 
1933 m. Tėvai niekad neprasze 
Amerikos ui lietystes. Asz 
troksztu tapti Amerikos pilie
cziu. Nežinau ka daryti. Pra- 
szau paaisikinima.

sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, .................................... 15c

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

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
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; Kolera; 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

Imperija gyvuotu, ta tauta, be 
jokio klausimo žus.

O Rooseveltas tarp tu dvie
ju. Ka sakysime ta, bet Roose- 
velto didžiausias klausimas, ir 
visiems mums reikalingiausias 
dalykas, tai ne kas atsitiks su 
tomis mažomis tautomis Euro
poje, ne Lietuvos ar kurios ki
tos mažos tautos nepriklauso
mybe, bet ka Rusija darys apie 
Japonus. Visi kiti klausimai 
yra antraeiliai. Nuo Rusijos 
priklausys kaip ilgai karas su 
Japonais tesis. Tas klausimas 
visai Amerikai rupi. Szitie trys 
vadai, szitie trys tūzai nusvers

ATSAKYMAS — Sulaukės 
18 m., gali praszyti pirmu po
pieru ir kada busi 20 m., 
(dviem metam vėliau) galėsi 
praszyti antru popieru. Kiton 
pusėn, yra. instatymas, pava
dintas “ Minor’s Act,” kuris 
sako kad ateiviams, kurie czion 
atvyko neturėdami 16 metu, ne
reikia praszyti pirmu popieru. 
Bet szitame atsitikime turėsi 
būti 21 m., ir tik tada praszyti 
antini popieru, nes “Minor’s 
Act,” reikalauja kad ateivis 
turi Imti 21 m., ir ne daugiau 22 
metu.

Birmos popieros kainuoja $3.

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

Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 127 Trvs istorijos apie Dūk
to pustvniu: Peleniute: Du'brolei 
Vargutis ir Skuoutis. 60 pus. ..15c

SKAITYKIT
“SAULE”

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

:: 25< ::

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

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

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

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

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

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

No. 140 Keturios 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 puslapi” .................. 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'dlpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ...............15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu...........................................15c

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje: Pabe 
rele: Kas-sri isztyre: Prigautas vagis. 
60 puslapiu ................................. 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma 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................25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymo. 
22 puslapiu ................................. lOo

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. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Mede-jus............................... .15c

No. 170 Asztuonios istorijos upie 
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 istorija 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25«

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygeles 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimieczi’j Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prieti ai ir Bu» 
rtai; Keikta Juoku ir Paveikslo. 
Preke ............................................

Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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ti toki lokina. '___ ___ ____ __ .. ___
IK i Is I tr 1^%' ^^a tik jo akis styti. Jeigu ir atvyktu prieszi-j

V skraidė tarp susirinkusiu mo- ninkai, tai Afla vis tiek tur su po valandėlės pratarė: 
teriszkiu ir jieszkojo ju tarpe mumis likti. Be jo mes nežinosi-! — Leiskite, broliai, mane

I Valioros. Galop atradusios ja, me kur ir ka pradėti. Afla turi, viena. Man gaila, kad del mano 
[ szale kitu stovinezia ir susiti- su mumis likti.
. kusiossu jos linksmu žvelge- — Su mumis, su mumis,— 
(siu, staiga nuszvito ir atkreip-j bambėjo balsai isz visu kruti-

. Visas kai- j 
mas jau seniai miegojo. Priėjės j 
prie savo trobos, stovinezios, 
ant aukszto upes kranto, pa-j P1 ^e^z^llbrku žuvo isz 
ežiam kaimo bale,, pažvelgė in! 
Syzako liuliuojanezias bangas, 
in skaistu dangų, in aplinkui 
užmigusia gamta, in tolumoje ' 
riogsanezia u&nudusia giria,!ilgai l’a«iai mums atker- 
in savo amžinųjų prieszininku 
sodybas, ir gilus atsidusimas 
iszleke isz jo jaunos, karsztos 
krutinės. Kirvi nuleido žemyn, 
instinktinai suspaudė kirvako
ti stipriau ir tyliai galva pa
lingavęs staiga atsikreipė iu 
namus.

Czia-pat, priesz ji stovėjo 
auigszto ūgio stipriai s 
didele barzda vyras ir jau, jau 
ketino durti in ji ilgu žvilgan- 
cziu peiliu.

Afla staiga pakele kirvi auk- 
sztyn, pats afszoko in szona ir 
jau, nelaukdamas jo užpuolant, 
pats mėtėsi ant jo. Matyti buvo 
kad du vieku susirėmė drauge. 
Tas vyras, siprendžiant isz jo 
pasijudinimu buvo stipresnis, 
bet Aflos vikrumas ne ilgai lie
pė laukti imtynių pabaigos. 
Greitai Afla priszokes atmusze 
savo kirviu jo peili iu szali ir, 
sužvilgęs Žvaigždžiu szviesoje, 
kirvis perkirto piktadario gal
va. Tasai pakirstas griuvo, lyg 
koks smileziu maiszas, ne ma
žiausio 'balso neiszleides.

Tuomet Afla pasilenkęs 
szluoste kraujus nuo savo 
vio ir priėjės prie trobos, 
sėdo ant stovinezio prie jo suo
lo.

Kirvi padejes ant keliu, o 
galva paremes ant rankos, in- 
smei'ge savo akis in toli ir taip 
ligi ausztant iszsedejo. 1

Kada pirmutiniai ipaukszcziu 
balsai prižadino ji isz to susi
mastymo, jis staiga paszoko. Jo 
akis atsirėmė iu gulinti, per
skelta galva lavona. Afla su
kruto. Pakele ranka prie gal
vos patrynė kakta ir viską at
siminęs, piktai prakosze per 
dantis:

— Ha, gyvate, ne visada 
jums pasiseks musu neatsargu
mu pasinaudoti. Amžinai dingo 
musu vyrai, gindami ta žemes 
sklypeli, kuri spėjo dar isz ju
su nors vienas krito už savo ne
dorybes.

Ir ta isztares pakilo eiti iii 
kaima. Kaime jam pasirodžius 
visi nustebo, kad po vakaryk- 
szczios savo prakalbos gyvas 
iszliko.

Tuomet Afla, susirinkęs ap
linkui kiek galėdamas kaimy
nu, pratarė in juos:

— Stebe'kites, -kad iszlikau 
g was? Bet savo gyvybe ture- 
jau iszkovoti. Eime prie mano 
trobos, o auka mano liuosybes 
pamatysite. Nors vienas isz 
musu kankintoju gyvaseziu už
mokėjo už visa eile musu bro
liu. Ir ju nors vienas karta pra
žuvo. Eime.

Ir visas būrys slinko per kai
ma prie Aflos trobos. Prieje 
artyn pamate gulinti ant žemes 
iszskelestomis kojomis ir ran
komis, perskilusia galva, viena 
isz smirtniausiu savo prieszin- i pasiėmė savo žmones ir vaikus, 
inkų. Tuomet visi suprato, ko-(eime visi paskui Aflos in musu 
kiu budu Afla iszliko gyvas, prieszininku sodžių, tegu ten 
Prasidėjo pagyrimai, stebeji- mus kartu su musu žadintoju, 
maiši, kad toksai, silpnas pa- su musu ateities viltimi, —su' 
žiūrėti vyrukas, galėjo apgale- Afla, visus ligi paskutinio isz- Kad užvaduotai pora koezeliu

naikina. Nėra ko laukti ir svar-' renkitės kovon, nes liūdna, bus. 
j Ir vėl susimaustė giliai, bet

(Tasa)

Alfa, pastovėjęs kol Valiora; 
inejes in namus, eme dabar pa
maži eiti ant namu

j vieno gyvasties tielk spėkų tu- 
■ res pražūti. Broliai, leiskite
mane!

— Ne, ne, ne, — skapibejo 
balsai! Jeigu panorės eiti, tai 
reikia keletą musu likti prie jo, 
nes manytu dar pabėgti, — už
baigė vienas isz kaimynu.

— Manes saugoti nepriva
lote — atrėmė Afla, — bet gai- 
lesites neleide. Gerai. Nenorite 
kad eieziau? lieku. Bet rengki- 
tes kovon.

Ir užbaigęs paskutinius žod
žius, pradėjo eiti namo link.
• Vietoje, kur nes teniai gulėjo 
lavonas, buvo priberta baltu 

Afla tuojau suprato, kad tai 
smileziu, o trobos duris papuo- 
sztos ąžuolu lapais.
Valioros darbas.

Bet kada ji spėjo ta prirengti 
ir kur ji pati dingo? Neseniai 
buvo mergaieziu būryje; ar-gi 
ji galėtu ezion taip greit atvyk
ti?

Afla pažvelgęs pro Įauga, 
akyse žykejo dvi dideli nes paskui gal būti pervelu. Ne' pastebėjo 'kampe užstale se-

damas iii kaimynus garsiu bal- 
jsu pratarė:

— Broliai, vienas isz musu
mano

* ranku. Bet patys žinote, kad 
mums to nedovanos. Pasigedę j 
vieno savųjų, jie galop žinoda
mi, kur jis szia nakti iszejo, ne

nius ant stalo ji sėdėjo ir veidas 
buvo uždengtas prikyšte. Afla 
isz kart ne nepažino, — buvo 
tai Valiora.

Pamacziusi i neinanti Afla 
Valiora staiga paszoko nuo sta
lo ir, bėgdama prie jo, verkda
ma prakalbėjo:

— Afla, Afla, atleisk man. 
Asz praszau tavęs ginties, o tu 
pritarei mano norui ir užmū- 
sziai viena isz piktadariu musu 
tautos, kuris slapczia norėjo 
užpulti ant tavęs. Dabar, jau- 
czia mano szirdis, kad nieko ge 
ro nebus.

— Susiramink Valiora, — 
pertrauke ją Afla, ar sziadien 
ar rytoj, vis butu reikeje susi
tikti su priesziniriku. Juo aniks- f. . .cziau juo geriau. Už poros va
landų žinosime musu likimą. 
Bet liūdnas jis! Maža kas musu 
beliks gyvas.

— Kodėl taip piktai prana- 
szauji ? — paklausė Valiora. — 
Ar-gi mes negalėsimo apsigint ?

— Ne, Valiora, — permaža 
musu. Ju bus du sykiu tiek. Ka 
gi mes galime jiems padaryti? 
Nors musu kaimas ir apsuptas 
upe isz dvieju pusiu, bet vis dvi 
pusi atviri. Jaueziu Valiora,1

antram amžina meile.
‘1 V*Ir ta isztarus patraukė Afla f 

už rankos prie stovinezios 
stalo dievuko stovylos ir

- suklaupė pratarė:
— Amžina meile, — susto-l* 

jo abu kartu. Tuomet prabilo'* 
Afla vienas. — Amžinos meiles * 
diegai, amžino kcrszto už musu 
nuskaustąją tėvyne te niekados 
neužsnus mano szirdyje. Meile 
tėvynės suriszta rysziais mei
les mano angelo — Valioros, 
jeigu szitoj kovoj reikes mirti
— tegu szeszelyje gyvena ir 
amžinai kankina prieszininkus, 
tegu amžinai primena jai, kad 
viena szirdis visam pasaulyje, 
mokaneziai suprato ja, kad vie
nas žmogus, kuris visada esti 
prisirengęs paaukoti gyvastį 
už tėvynės laba, kad jis mylė
damas te vyne, mokėjo vele ir 
szirdi inpilti in ta meile. Amži
nai, praszviteą Valioros szesze
lis mano 'szirdyje, amžinai 
ąiAngses. Kada iszdils atmini
mas; kada jeigu galima, iszdils 
ir szeszeliai svieto, — 
meile vis keres, vis augs
— Valiora! —pratarė, 
meiles priesaika atlikta, 
einu mirti už tėvynės liuosybe.

, i * 
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’ niu.
Į Ir apsiautė isz visu pusiu ve
dėsi Afla kaiman. Jis-gi ženge 
pamažu nuleidęs galva ir gi-

(iiai susimastęs.
I Kada atvyko in kaima, juos 
i sutiko mergaieziu ir motoru bū
rys garsiai szaukdamas:

— Afla, Afla turi būti su 
mumis, jis tik vienas mokes 
mus apginti nuo prieszininku. 
Be jo, ka mes veiksime. Afla, 
Afla! - skambėjo aplinkui bal- 

! sai.
j Afla vis liūdnomis savo aki- 
(mis jieszkojo tarpe moteriszkiu 
Į Valioros. Ir susitikę žvelgeriai
vėl skryzdavo in szalis. Vėl vei
dą puosze nuliūdimo szeszelis.

Kada kaimynai eme skirsty- 
akis vėl eme Valioros jieszikoti ^es> tuomet Afla prakalbėjo in 
ir galop ju žvelgesiai susitiko. Juos:
Matyti, Valioros szirdis spejoj — Broliai patariu kuo-vei- 
ka jis toliaus norėjo pasakyti, kiaušiai atjieszikoti ginklus, 
nes 
aszari. Afla liūdnai prasijuokė norėjote leisti manės vieno, at-* dinezia mergaite, bet jos veido 
ir, dar karta paglamonejes sa- sakyti savo veikalą, tai nebuvo matyti. Žemai pasire- 
vo akis Valioros stovyla, eme 
karsztai ir jausmingai kalbėti.

— Broliai! asz save ginda
mas užmusziau musu visu pik
tadarį. Kam-gi jus ir jusu szei- 
mynos tur už ta atsakyti? — 
kam-tgi delei manes vieno tur 
lietis kraujas tu nekaltu žmo
nių? — kam-gi del manes vieno 
tur žūti tiek reikalingu to skly
pelio žemes apgineju. Likite 
sveiki. Dangus telaimina jus!— 
asz vienas savo mirtimi atsa
kysiu už ta nuodėmė, kuria, sa-, 
ve gindamas padariau. Likite 
■sveiki.

Dar karta liūdnai pažvelgė 
in Valiora lyg amžinai norėda
mas su ja atsisveikint. Ir mos
telėjęs kepure stipriai laikyda
mas kirvi eme žengti in prieszi
ninku sodybų puse. Kaimynai 
isz karto, nesupratę viso daly
ko, nieko neatsake. Bet pamate, 
kur Afla eina, visi szoko vyties 
ir prisiviję sulaikė.

Bet Afla ilga laika prieszino- 
si sutikti su ju nuomone ir ne
norėjo grižti atgal. Galop vie
nas sodiecziu atsiszauke:

— Palauk, Afla, gal jie ne
žino kur tasai dingo; gal jie dar 
neateis pas mus taip greit. Pa
lauk, ko taip skubiniesi mirti.

— Broliai, — pratarė Afla, 
— ar ne vis tiek, ar diena vė
liau, ar diena ankszcziau, ga
lop dienomis ne negalime skai
tyti, nes netrukus juos pamaty
site. Kam-gi mane užlaikote, 
kada asz pats einu pas prieszi
ninkus, kad jie atkerszytu man, 
nenorėdamas jusu, ir jusu szei- 
mynu nelaimėn intraukti. Leis
kite mane, broliai, ka tas jums 
kenks, jeigu Atlos tarp jusu ne
bus?

Ir isztares paskutinius žod
žius norėjo vėl eiti tolyn, ‘bet 
kaimynai ji sulaikė.

Tuomet vienas atsiszauke:
— Broliai! jeigu mes leisi

me nuo saves Afla, ta savavale 
tėvynės auka, ta musu numylė
tąjį broli, kuris gindamas sa
ve užtraukė nelaime ant musu

■ visu, jeigu mes iszsižadesime 
' jo, — kas lieka mums ? Tuomet,

szys. Ir ju atvdksiant neilgai 
lauksime. Pietų laika pamaty
site betraukianezius szarvotus 

Į būrius ant musu sodybų. Spėju, 
kad muszys bus smurtinis. Ne-1 
žinau, ar iszliks nors vienas isz, 
musu gyvas. Atminkite, kad j u! 
yra daug daugiaus. Jie nedova
nos ne musu moterims, ne vai- '

, , ' i kams. Kraujas upeliu tekes. Ne sudėtas,! . . 1vieno nepasigales. Broliai.
Ežia jo balsas sudrėbėjo, mano 

didyn.
mano 

Dabar

kad mudviejų laime neužilgo J^et atmink, jeigu ir mirsiu, ma
no meiles priesaika atlikta. Da-

nti- 
kir- 
atsi-

Kur ne nuvažiuosi,
Tai vis ka nor dažinosi, 

Sztai paklausykit: 
Važinėjau apie Czikagoje, 
Tai liteuviszkos moteriukes 

del liiane patiko.
Kaip tik iszlipau isz boso, 
Buvo tai devinta valanda 

isz ryto.
Doros moteriukes prie 

manes priėjo,
Ir grynai lietuviszkai 

prasznekejo, 
Baltruvienele tetule tu musu 

duszelia, 
Mes tave laibai laukėm, 
Acziu Dievu, kad dabar 

sulaukėm, 
Gal tetule už mus žodeli 

užtarsi, 
Ir musu krominke žydelka 

pabarsi, 
Su smarve jau negaunam 

rodos, 
Apgauna ji mus visados.

Kaip1 lape meili nuduoda, 
Bet vogos niekados teisingos 

neduoda, 
Trūksta visada poros aneziu, 

Ko tik pas ja neperki, 
Vaikai kada su nikieliu nueina, 
Tai su centinia kendia pareina, 
Nuo stryto vaikus in kromeli 

vilioję, 
Ir centus ar penktukus 

iszvilioje.
Jau tik tetule kad pora 

koezelu, 
Tai smarvei užtrauktai, 

Tai del mus gerai padarytai, 
Nevidonka verta ir daugiau, 
Ba viską del mus mokoje 

brangia.
Taigi ir saliuninkas žydelis 

netoli,

butu neproszali, 
Kuri musu vyrai ezesnaku 

vadina, 
Bet tas czesnakas juos 

pagadina, 
Kada tik isz darbo pareina, 
Tai po vakarienai pas ta 

czesna'ka eina, 
Kita kart yra ilgu niurni ir 

lauktie, 
Kartais isz nekantrumo 

paklausė kur buvai? 
Tai atsako pas czesnaka 

žvdeli ar tu nežinai ? v
Tetule jeigu tu mus vyrus nuo 

to žydausko atpratintai, 
Tai kada tiktai in Czikaga 

atvažuotai, 
Tai kiek norėtai tiek cliamsu 

gautai.
Parode jos man ir ta kromeli 

ir ta žydą vieta, 
Pamanstau, užtrauktie pora 

koezelu butu neproszali, 
Kita mintis vėl užėjo, kad 
lietuviai apsieit be žydu 

negali!
Pasakiau ne eikite pas žydus 

nieko pirktie, 
Tada nereikės už savo pinigą 

sirgtie, 
Baltruvienele dnszele szauke 

moteres, 
Kurios buvo tuo kartu 

prie szalies.
Kad mes savo tautos 

kromininka lietuvi turėtum, 
Tai pas ta žydelka nieko 

nepirktam, 
Po tu žodžiu butau tai 

žydelkai,’ 
Savo koezelu szonus vielojus, 

Kad tik koczelo buezia 
negailėjus, 

Ba galėtu koezelas žydu 
prakvipti, 

Tada man naujas reiketu 
pirkti.

Mislyju gerai padariau, 
Kad tu smarvių asz ne 

užkabinau, 
Tegul žydbernei lietuviai 

* tarnauje,
Ir su tais smirdelais sebrauje: 

Asz to nedarysiu niekados, 
Ir visus žydus vadysiu 

smarvėmis visados.
Ba visi žydai kaip ožei 

atsiduoda, 
Ir tokia smarvia isz save 

iszduoda. 
Tegul jie vieni sau gyvena, 
Apie juos kalbėti bus gana.

suirs.
— Afla! Afla! — Pratarė bar einu mirti už tėvynės liuo- 

staiga pakildama: — ne, nesu-*sybe. Bet atmink, jeigu ir mir- 
irs. ‘ Asz szale tavęs kariausiu. ■ siu, mano szeszelis tave vis my- 
Tas smūgis, kurs perkirs tave, 
turės ir mane perkirsti. Be ta

les.
Tuomet Valiora suszuko:
— Einu mirti drauge. Mano 

Aflo'meiles niekas nesuszaldys. Tu 
vienas mane supratai, tu vienas

ves asz negaliu būti. Ir graud
žiai raudodama puolė in 
glebi.

Ilga valanda tai galvas su-! ^įprantamai pamilai. Miikiva 
glaudusia drauge, tai Valiora drauge. Prisiekiu amžinai tave 
padėjus savo galva ant Aflos^nyleD- 
krutinės, sėdėjo. Ir 
neisztare ne žodžio. Žodžiu vie
toje ju szirdis nebyliszxai suno
kė josi. Jaute jos, kad ta laimjs 
valanda neilgai tesis. Jaute kad smeige strela.
netrukus reiks amžinai persi-*Per Įauga ir pasilenkęs isztrau- 
skirti. Jaute ta abudu, bet ne ke isz žemes strela ir pasakė:

Jau prieszininkai mus

ne vienas! Ir paėmus Meiles dievuką 
prispaudė prie karsztu lupu.

Greitai per Įauga, ežia pat po 
ju kojų nupuolė ir žemen insi- 

Afla pažvelgė

vienas ta taip aiszkiai nedrįso
pasakyti. Seme, isz to skubiai sveikina. Gerai! Ta strela ipa- 
beganezio laiko, kiek tik galėjo' 'siusiu iiems at'SaL Te§'u» £al
laimes, nes tai turėjo būti pas
kutine.

Galop Valiora pirmutine pra
bilo:

— Afla, szirdi man taip

koki kraugerį nudurs. Iii kova. 
Valiora! Tu eik namo ir sėdėk 
tyliai. Bus ir tau darbo.

Valiora norėjo dar jam 
priesztarauti, bet akis jo smar-

spaudžia, varžo. Kas tai galėtu ' kiai sužibo ir> nusikabinės nuo 
būti? Žinai, asz jaueziu, kad'vaS’io saidoką, ėjo pro duris. Ji 
mudviejų laime kuriam laikui Sb nedrįsdama jam piieszta- 
persitrau'ks. Mano vidaus bal- rauG tyliai nukiūtino namu 
sas man sznabžda ta baisia nau- link.
jiena. Afla, asz tave taip myliu! j
Tu man taip brangus! Ir asza- 
ros pradėjo risties isz jos žydru 
akucziu. Raukos, kuriomis 'bu
vo Afla apkabinus, eme staiga

1 ja in užupi, kada staiga sulaikė
1 ji isz užpakalio vienas kaimy-

Afla, iszejes laukan ir paty
ręs už upes prieszininku gauja, 

I užtempė savo saidoką, uždejes 
I ant jo 'ka tik atlėkusia prieszin- 
! inkų striela, ir jau norėjo leisti

drebėti. Galop, kada Afla pasi
judino, ji garsiai suszukus puo
lė in jo glebi. Tuomet Afla liud- nas- 
nai užklausė:

Valiora, kas tau ? — ko taip 
nusigandai? Nesibijok, jai asz 
žūsiu, tai matyti, kad mudviem 
nelemta buvo szioj aszaru pa
kalnėje laimingiem. Nesigrau- 
din'k. Priesz visagaliu dievu no
rus nieko neinvykdisi.

Tuomet Valiora nuleido savo 
rankas nuo Aflos pecziu ir pa
žvelgė pro Įauga. Bet staiga vėl 
suriko ir vėl jau, lyg konvulsi
jų traukoma, suspaudė Aflos 
galva ir suriko baisiai:

— Afla! Afla! Prieszininka 
traukia ant musu. Dievai ga
lingi gelbėkite! Sztai, — jau vi
sai klaidžiai pratarė, paėmus 
nuo lentynos Meiles dievuko 
stovyla ir ant stalo pastaezius, 
— sztai nuo to kalno gerai ma
tyti klonis apsėtas prieszinin- 
kais. Jiems ir gerai matyti ta
vo trobele. Tegm jie žiuri in mu
du. Tegu mato kaip mudu 
priesz mirti prisiekia va vienas
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— Sustok, — pratarė, — 
dar nelaikąs', ar nematai, 'kad 

! jie iszkele balta vėliava.
Tada Afla, pažvelgęs geriau 

per prieszu gaujas, pamate isz- 
kelta balta vėliava ir nuleido į 
saidoką žemiu. Kaimynai eme 
rink ties aplinkui ir ne ilgai tru- 

I kus jau kuone visas kaimas bu
vo susirinkęs. Tuomet ir jie isz
kele balta vėliava. Tuojau bu
vo iszrinkti pasiuntiniai tame 
sikaieziuje ir Afla.

Per upe isz prieszininku pu
ses pribuvo pasiuntinys pra- 
neszdamas, kad tegu penki ju! 
vyrai ir anų susirinks tam pa
skirtoje vietoje ir apsvarstys
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Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.. _ , .. ' iApasztalu budėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ir 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos. i
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos. , ;
Maldos pirm Iszpažinties. ,
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos.
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
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Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

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

Komunijos.
Garbinimas
Malda
Malda
Malda
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
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Žinios Vietines
— Petnyczioje pripuola Szv. į 

Cyrilo Aleks., Subatoje, Szv.i 
Scolastiko; Nedelioje, Szvcz. 
Paneles Liurdo; Panedelyje, 
Szv. Benedikto ir Suvien. Vals. . 
szvente Lincolno Diena; Utar- 
•ninke, Szv. P. Angeles Nasz., 
Seredoje, Szv. Valentino ir Pe
lenu Diena (Pasninkas); Ket
verge, Szv Faustino Jov.

— Mahanojaus Lietuviu 
susirinkimas Bendro Amerikos 
Lietuviu Fondo draugystes su
sirinkimas bus Nedelioj po su
mos, Vasario (Feb.) 11-ta die
na, Szv. Juozapo parapijos sa
lėje. Visi nariai yra praszomi 
atsilankyti ant szito susirinki
mo. Bus pasitarta kas daryti 
kaslink rengiamo treczio dra
bužiu vajaus. Taipgi bus tuo 
pat . kartu apvaikszcziojama 
Vasario (Feb.) 16-ta. Už tai 
visi nariai ir nenariai yra kvie- 
cziami dalyvauti Nedelioj po 
sumos.

f Nedelioje, 8:30 vai., isz 
ryto, mirė namie po nr. 610 W. 
Spruce uly., gerai žinoma gy
ventoja Marijona Retkeviczie- 

1 ne po ligai keliu sanvaieziu. 
Velione 'gimė Lietuvoje. Jos 
vyras Vincas mirė deszimts 
metu adgal. Prigulėjo prie 
Szv. J u oz a p o parapijos. 
Paliko dideliam nubudime 3 
sūnūs, 3 dukterys: Edvardą ir 
Juozą namie, kareivis Juozas 
Filippinuose; Ona Filadelfijoj, 
Marie namie ir B. Lenortavicz- 
iene mieste, taipgi viena seseri 
U. Jaszinskiene mieste. Lai
dotuves atsibuvo Ketverge, sn 
apiegomis Szv. Juozapo bažny- 
czioje 9 valanda, kūnas palai
dotas parapijos kupinuose. K. 
Rėklaitis laidojo.

SHENANDOAH, PA

GENYS MARGAS
^'EW YORK miesto majoras,

La Guardia, syki apsudijo 
viena žmogeli už vagyste. Žmo
gelis pavogė banduke duonos 
isz sztoro. Majoras apsudijo' 
žmogeli ant deszimts doleriu. 
Žmogelis nuleido galva ir 
smutnai, liūdnai stovėjo priesz 
teisėja.

Teisėjas, miesto majoras, La 
Guardia, biski palauke ir pas
kui dar pridėjo: “Sztai, asz tau 
padovanosiu deszimtine kad 
gaktai užsimokėti. Ir dabar 
asz tau dovanojo bausme.”

Žmogelis nudžiugo. Jis ne 
tiktai ka ne aresztuotas, bet 
dar ir deszimtine gavo. Jis tie
siog negalėjo savim kailyje 
tverti isz džiaugsmo, ir tik lau
ke kada gales sugryžti pas savo 
szeimynele ir visiems papasa
koti savo laime ir gilinki. Bet 
majoras dar vis neleido. Dar 
ko ten lauke, dar in visus žiurė
jo. Jis isz lėto pažiurėjo in vi
sus susirinkusius, kuriu tarpe 
buvo advokatu, redaktorių, ra- 
szytoju ir politikierių. “O da
bar,” vėl pradėjo mayoras La 
Guardia, “asz apsudinu visus 
kurie ežia susirinko, už tai kad 
jie nesisarmatina gyventi to
kiame mieste, kur žmogelis turi 
sau ir savo szeimynai duonos 
vogti. Bausme visiems po puse 
dolerio.” Ir jis padavė savo 
skrybėlė, kad kolekta padary
tu.

“Ar tu žinai'ka,” majoras 
Walker pasiulino, “ asz szi va- 

einu kazyruoti isz pinigu, 
ren su manimi, o mudu ge- 

ir

PREZIDENTO
LINCOLN’O

' ' ’PASKUTINE
KALBA

Musu Kareiviai Dirba Kelia Italijoje

— Utarnirike vhk., atsibu
vo mėnesinis susirinkimas Lie
tuviu Moterių Draugiszko 'kliu
do Sinikeviczio svetinėje, kuria
me dalyvavo nares. Po atliki
mui svarbiu reikalu atsibuvo 
vakariene su pasilinksmini
mais. Kliubas nutarė padova- 
notie $50 del Good Samaritan 
ligonbute, Pottsvilleje.

f Stanislovas Edukievicz- 
ia mirė Panedeli 6-ta valanda 
ryta Ashlando ligonbuteje. Gi
męs Lietuvoje, buvo ant kurdo 
pa® p. Marg. Valatkeviczienes, 
406U W. Penu uly., per 28 me
tus. Turėjo užsiėmimą prie 
Eagle Packing Co., mieste. Ve
lionis paliko 3 seserys: A. Žu
kauskiene, Saint Clair; Jose
phine ir Marijona Lietuvoje.

Laidotuves atsibus Petny- 
czioje 10 vai., nuo 201 W. Coal 
uly., ir bus palaidotas Kalvari
jos kapuose. Levanaviczius 
laidos.

— Aldona Anderskavicz- 
iene, Jonas Demolis ir Petras 
Jovalis gydosi Locust Moun
tain ligonbuteje.

kar 
eik 
rokai pinigu iszgrajysime, 
tau asz visus atiduosiu.”

“Atsipraszau, Jusu mylista, 
bet matote, asz niekados neisz- 
mokau kaip isz pinigu loszti; 
asz nemoku kazyruoti. Asz ne
noriu daug pinigu, asz tik no- ’ 
riu kvoterio del maisto, ’ ’ atsi -' i prasze ubagas. ' Į

Majoras "Walker nustebo, j 
galva pasikasė ir paėmė žmoge
li už raukės ir sake: “Kad tavo 
kelmai! Asz tau ne kvoteri duo
siu, bet visa szimtine. Bet pir
miau tu turi eiti su manimi in 
mano namus. Asz noriu kad 
mano žmona pamatytu, kas at
sitinka su žmogumi kuris nerū
ko, negeria ir nekazyruoja.”

Viename saliune, Philadel- 
phijoje, in ta kraszta kuri žmo
nes vadina Riczmondu, du Len
kai sutiko viena Lietuvi Dzūke
li prie baro, ir visi trys . viens 
kitam draugiszkai užpundijo ir 
pasisznekejo. Tarp kita ko, jie 
ir apie kara kalbėjo, kaip be
veik visas svietas priesz ta bie- 
sa Hitlerį kariauja. Vienas 
Lenkas, iszmete dar viena bur
niuke, atsigryžo in Dzūkeli ir 
paklausė:

‘ ‘ Klausyk, tu prakeiktas
Dzūkeli, Lenkai už Vilnių mirė, 

į Rusija už Lietuva muszasi, Hit- 
Kaip kurie pyko ir plūdo ir’ leris už Lietuva kariauja, Ame- 

keikė, bet turėjo užsimokėti. O 
nustebintas žmogelis grižo na
mo su keturios deszimtys dole 
riu ir penkios deszimtys centu.

Skarmalas ubagas viena syki 
sustabdė New York miesto 
majora, Walker, ir prasze, 
maldavo kvoterio del maisto.

“Sztai vienas mano geriau
siu cigaru,” pasiulino Majo
ras.

‘ ‘ Acziu, bet asz nerūkau. Asz 
tik noriu kvoterio del maisto, ’ ’ 
atsake nudriskęs žmogelis.

‘‘ Eik szen su manimi, ’ ’ links
mai atsake majoras, “asz einu 
iszsigerti, tai abu iszsigersime. musztusi su szunimis?” 
Asz tau gerai užpundysiu. ’ ’

“Acziu, bet matote, asz ne
geriu. Asz tik noriu kvoterio 
kad galecziau pavalgyti, ’ ’ pasi- Dzūkelis ir iszmete dar kita bu- 
teisino nususęs ubagas. maszka del fundo.

, MEI vienam su piktumu;: 
| viskmsgi su meile; su tvir-1
j tumu in tiesa, kaip Dievas1 
mums duoda ta tiesa pažinti, 
stengklmes užbaigti szi darba, 
kuri pradejcm?; užgydyti mu-! 
su krąszto žaizdas, padėti tam,

1 kuris karo lauke vargo ir ken-1 
į'i tėjo, miclaszirdystes ir pagel- 
' I bos ranka isztiesti kritusio Ka-, 

I reivio naszlaitelei ir naszlai- 
cziams, daryti viską, kas tik 

! padės mums atsiekti teisinga, 
pastovia ir ilgai tverianezia 
taika tarp viens kito ir tarp vi-, 
su tautu.”

Szitus žodžius Prezidentas 
Lincoln’as isztare tik menesi 
priesz savo mirti. Jie sziandien 
skamba kaip kokios pranaszys- 
tes žodžiai, ir parodo mums, 
kad tie klausimai, kurie szian
dien iszkilo, jau buvo arti Pre
zidento Lincoln’o szirdies tiek 
metu atgal.

Jam rūpėjo ne tik kara lai
mėti ir savo žmones sutaikinti, 
bet jis jau tada state klausima, 
kuris sziandien kaip akmuo ant 
musu szirdies: Kodėl turi būti 
karas? Kodėl žmogus žmogų

rika už visus žmones kariauja. 
O ka Lietuviai daro? Eh? Ka 
jus skarmalai Lietuviai daro
te? Kodėl jus neinate musztis? 
Jus ne vyrai, bet virbalai.”

Dzūkelis pasirėmė ant baro, 
iszsitrauke dar kita burniuke ir 
sau isz lėto, visai nesikarszczio- 
damas, paklausė, “Ar tu kada 
matei kaip du szunes riejasi ir 
pjaunasi už mėsos kaula?”

“Nu, maeziau, kodėl ne? 
Taip maeziau. Tai kas?”

“Na, gerai, ar tu kada matei 
ar kur girdėjai kad tas kaulas 
pesztusi ar musztusi su szuni-

“Ne, niekados nemacziau.”
“Na, tai ko daugiau ir nori 

isz Lietuviu?’’ ramiai paklausė

Ar Atminsi, Mergužėle Jauni Amerikonai

Girardville, Pa. — Ponstva 
Albertas Macziai, nuo 232 B 
uly., aplaike telegrama nuo vai. 
džios buk ju sūnūs kareivis 
Pfic. Albinas likos užmusztas 
Franci jo j, Sausio (Jau.) 21 d., 
jisai prigulėjo prie 
7-tos armijos prie 
pulkos. \ Velionis 
prie Szv. Vincento
Paliko savo tėvus, du brolius, 
kareivis Pfc. Alfonsą, Anglijoj 
ir Alberta mieste; 4 seserys: 
Violet, A. 'Levuliene, mieste, 
jDella ir Alicija namie.

Amerilkos 
enginieru 
■prigulėjo 

parapijos.

Ar atminsi, mergužėle, 
Viena nalkti, naktužėlė,— 
Viena nakti ar atminsi? 
Gal pamirszi žiburėli, 
Juru mariu švyturėli? 
Gal tu ji neatsiminsi?

\ v Ar atminsi, mergū'žele, 
Blizguonele jūružėlė, 
Viena nakti mėnesiena, 
Kuomet rusezios vilnys szel 
Duke visa dienužele — ■ 
Audė, pyne laime viena.

Kuomet vilnys sidabrines, 
Ramios, tylios ir naktines 
Glūdumėlės, isz tamsumo 
Pyne laimes begalines 
Vainikėli, — isz ugnines 
Aszareles, isz tusztumo.

Atsiminsi, mergužėlė, 
Atsiminsi, lelijėlė, 
Ta naktele atsiminsi.
Nusiskynus gražia gele, 
Nusiskynus rugiagėlė — 
Jau kitos gėlės neskinsi.

Nepriseksi jau gėlelės, 
Nepapuoszi jam galveles — 
Bernužėlio nedabinsi.
O, tuomet tai ta naktele *

Szitie du jauni Hollywood 
Kliubo nariai, rimtai žurinti 
in ateiti. Jie dirba prie me

džio tekinimo maszinos.

Prisiminsi, mergužėle, 
Ir juru'že, prisiminsi.

Jurai tamsiai intikejai, 
Juros daina pamylėjai — 
Tavo meile žino jura.
Dingo laimes szvyturėlis, 
Žuvo tavo bernužėlis.
Jura! Ji sapnus subure!

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti. 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

— Ant pardavimo, namas 
' ant 332-334 AV. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City. Atsiszaukite 
pas: MRS. N. MC’GONIGLE, 
113 N. Jardin St., Shenandoah,

Pietų Afrikos kareiviai Italijoje dirba kelia per purvyną. 
Su Amerikos kareiviai inžinieriai isztate tukstanczius myliu 

keliu tos szalyse.

GAVĖNIOS
PRADŽIA

“Atsimink, žmogau, dulke 
esi, ir dulkėmis pavirsi. ’ ’ Szi- 
tas perspėjimas visiems 
krikszczionims primena kad 
visiems reikes mirti. Vasario 
(Feb.) 14-ta, diena tukstan- 
cziai žmonių eis in Bažnyczia 
ir duos kad kunigas pabars 
tytu j u galvas pelenais, kai
po ženklą nusižeminimo ir 
pripažinimą kad žmogus isz 
žemes molio sutvertas ir in ta 
paczia žemele neužilgo grysz. 
Vasario 14 yra vadinama 
“Pelenu Diena” ir yra Ga
vėnios pradžia. O Gavėnia, 
tai keturios deszimtys dienu 
pasninko ir maldos laikas.

Gavėnia, Pasninko
Ir Maldos Laikas

QAVENIA tai keturios de
szimtys dienu pasninkas,

turi žudyti? Kodėl tauta tauta 
turi draskyti? Jis bejieszkoda- 
mas atsakymo rasze:

“Kaip dvi partijos susiker
ta, abi sako ir teigia kad jos da
ro ir dirba sulyg Dievo valia. 
Galimas daigtas kad abi, o vie
na isz tu dvieju tai turi ežia su
klysti. Dievas negali būti už ir 
priesz ta pati daigta tuo paežiu 
sykiu. Per szita nelemta kara 
labai galimas daigtas kad Die
vo valia nebuvo nei už nei 
priesz, ir kad Jo keliai nebuvo 
musu keliai, kad jo planai ne
buvo nei musu nei musu broliu 
atskalunu keliai.

Visagalis Dievas butu galė
jęs ir dabar gali szita kara su
stabdyti, ir ar pražudyti ar isz- neskaitant nedelias. Gavėnia 
gelbėti szita musu vienybe be prasideda su Pelenu Diena ir 
jokio kraujo praliejimo, be szi- baigiasi per pietus Subatoj 
tos musu broliu skerdynes. Bet priesz Velykas. Katalikai ir 
karas prasidėjo. Ir dabar Visa- Anglikonai ir kitos Bažnyczios 
galis Dievas gali duoti pergale j laiko gavėnios laika kaipo pas- 
ar vieniems ar kitiems. Bet ka
ras dar siauezia.”

Prisimindami 136-ta Prezi
dento Lincoln’o gimtadieni, 
mes matome kad musu klausi
mai sziandien yra baisiai pana-'laikymo, iszsižadejimo ir mal- 
szus in tuos, kurie taip vargino' dos laikas, negu pasninko. 
Prezidentą Lincoln’a iki pat jo 
mirties.

Laikui bėgant, Gavėnia bu
vo visu krikszczioniu užlaiko
ma. Isz pradžių Gavėnios lai
kas užėmė trisdeszimts szeszias 
dienas, bet ar tai Gregorijus Di
dysis, szesztame szimtmetyje, 
ar Gregorijus Antrasis, asztun-|l 
tame szimtmetyje dadejo dar ? 
keturias dienas ir sudarė ke- *i 
turios deszimtys dienu. Maižie- | 
szius, Elijas ir musu Vieszpats' * 
pasninkavo per keturios de-' 
sžimtys dienu ir už tai, szian-' 
dien mes skaitome keturios de
szimtys Gavėnios dienu.

Ne tik žmones, bet ir tautos 
per visus amžius, po visa svie
tą užlaikė ir sziandien užlaiko 
pasninko, maldos ir iszsižade-’ 
jimo dienas. Kaip Ninevie- 
cziams grėsė sudna diena už j u 
nuodėmės, jie visi pasninkavo' 
ir poteriavo, meldėsi.

Žydai nuo pat svieto prad
žios pasninkus turėjo ir užlai
kė. Nors musu Vieszpats ir 
Apasztalai neinsake pasninkus 
užlaikyti, bet j u pamokslai ir j u 
pavyzdžiai rode kad pasninkas 
yra geras ir reikalingas ne tik 
dusziai bet ir kunui.

Mahometonai kasmet užlai
ko pasninką. Juju kalendoriaus 
devintas menesis, Romadan, 
yra pasninko menesis, kada jie 
nieko nevalgo nei negeria nuo’ 
saulėtekio iki saulėleidžio.

Kaip kitais metais, taip ir 
szimet visa krikszczionija szves 
Gavėnia, užlaikys pasninką ir’ 
melsis, poteriaus ir praszys' 
Dievo to ko jiems reikia, to ko J 
jie nori. O visi mes sziandien' 
praszome ir praszysime karo’ 
pabaigos, pergales ir taikos.

ninko, maldos ir iszsižadejimo 
laika.

Dabar žmones pasninkus ne
užlaiko kaipo senovėj e. Dabar 
Gavėnios laikas daugiau susi-

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

arba pradžia
SKAITYMO

...ir...
R A S Z Y M O

į 64 pus., Did. 5x7col 
i

“Saule” dabar $4.0C 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese

Istorija apie Amžina Žydą, 
lo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

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

Saule Publishing Co.,

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

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

Gavėnios keturios deszimtys 
dienos primena mums kaip 
Kristus pasninkavo per ketu
rios deszimtys dienu tyruose, ir 
kaip Jis leidosi būti velnio gun
dytas. Isz pradžių Gavėnia bu
vo tik keturios deszimtys va
landų, adynu pasninkas, pri
minti ir apvaikszczioti ta laika, 
kada Kristus gulėjo grabe. 
Dabar Keturdeszimte primena 
mums ta laika, o Gavėnia pri
mena Kristaus pasninką ir pa
gunda. |

* ¥

?¥ ¥ 
it 
$s

I
MAHANOY CITY, PA. *

Tiktai, 10c

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78
S2O 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 Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys
tese $£.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.




