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-Y'Invazij a Ant Marianas Salų
Isz Amerikos Vokiecziai Skaito Apie Baisenybes Kta pašok™ Apie Amerikiecziai Už-
PREZIDENTAS

KONFERENCIJOJE

250,000 Sveikina 
Trumana

50 Tautu Pasiraszo 
Cziarteri

SAN FRANCISCO, CALIF. 
— Konferencija San Francisco 
mieste jau užsibaigė, Cziarteris 
arba sutartis sudaryta, sutver
ta ir pasiraszyta. Dabar tik lie
ka ta sutarti ingyvendinti. Vis
kas gražiai skamba, delegatai 
viens kita sveikina, viens ki-1 
tam pundija, geras upas, gera 
kompanija.

Prezidentas Trumanas sako, 
kad jis užganėdintas su Konfe
rencijos darbu ir kad viskas 
iszejo taip kaip jis norėjo.

Tie kurie skaitė ir galvojo 
szita sutarti sako kad ji geres
ne ir tinkamesne negu buvo ta 
nelemta Tautu Sąjungą ir Pa
saulinis Teismas po ano karo. 
Jie aiszkina kad szitas San 
Francisco Cziarteris remiasi 
jiega ir ginklais, o ne kokiais 
gražiais žodžiais. Dieve duok 
kad taip ir butu!

Jau mes tu sutarcziu, tu 
cziarteriu tiek ir tiek skaitėme, 
gyreme ir paskui in pecziu in- 
meteme. Buvo Atlanto Cziarte
ris, kuris prižadėjo mažoms 
tautoms laisve ir nepriklauso
mybe. Lietuva maža tauta.

Buvo Vaitos Konferencija 
kur buvo nutarta kad visos di
džiosios tautos iszvien veiks, 
dirbs ir valdys. Su Lenkais 
Stalinas nieko nesiklausęs ap
sidirbo, ir sau pasirinko kiek ir 
kaip jis nukariautus Vokie- 
czius valdys. Ir visa litanija ki
tu sutarcziu, kitu konferencijų. 
Dabar turime San Francisco 
Konferencijos Cziarteri. Szitas 
naujas cziarteris tik tiek gi
liuos, tik tiek bus vertas, kiek 
bus pasiryžimo užlaikyti tos 
sutarties nusistatymus. Visi 
krasztai turi viens kitam pasi
tikėti, nes be pasitikėjimo nie-' 
ko nebus.

Nors delegatai jau pasirasze, 
bet darbas dar nebaigtas. Pen
kios didžiausios tautos dar tu
ri szita sutarti patvirtini. 
Reiszkia dar sutartis be jokios 
jiegos pakol Amerika, Anglija, 
Rusija, Kinija ir Francuzija 
neužtvirtins.

Dabar tvarka darys, taika 
užlaikys ir visoms kitoms tau
toms pavyzdi rodys tos penkios 
didžiosios tautos. Jeigu kils ne
susipratimai tarp mažu tautu 
didžiosios tautos sugadins, su
taikins. Bet, neduok Dieve, jei 
tos didžiosios tautos susikirs,

Beckum miesto gyventojai, Vokiecziai žiuri in paveiks
lus, kuriuose matyti baisenybes ir žvieriszkumai ju paežiu 
kareiviu. Dauguma Vokiecziu pamato szitus paveikslus ir 
piktinasi, oficieriai Vokiecziai dar vis gina kad ežia tik isz- 
mislas ir melagystes.

Žinoma, szitas Naujas Cziar- -fce mėsos, be maisto, be ramy- 
teris tai tik pradžia, tik pama
tas ant kurio pasaulio taika tu
ri būti statoma. Dar per anksti 
pasakyti kiek vertas szitas 
cziarteris: “Turime palaukti 
pakol iszkils koks klausimas ar 
reikalas kur San Francisco 
Cziarteris turės sugadinti ar 
sutaikinti. Tada pamatysime, 
ir nereiks ilgai laukti. Jau da
bar Europa verda nerimauja ir 
rodo nepasitenkinimą su poka
rine tvarka. ’ ’

Szturmas Praėjo
ATLANTIC CITY, N. J. — 

Valdžios Oro Žinovai pranesza 
kad vesulos kurios isz sziltu 
krasztu ežia pasisuko jau be
veik ir praėjo ir kad dabar nėra 
jokio pavojaus. Mes ežia rytuo
se pajutome tik smarkaus vėjo 
pustelejima ir viskas. Bet butu 
gale j e kitaip būti, nes valdžia 
ir Raudonas Kryžius jau buvo 
pasirenge eiti in pagelba tiems 
kurie butu nukenteje nuo tos 
vesulos, kuri praszvilpe pro 
mus.

Be Mėsos, Be Maisto,
Be Reikalo

PHILADELPHIA, PA. —
Jeigu jau ketini važiuoti in 
Philadelphija ar in koki kita 
didesni miestą, tai mes pataria
me savo skaitytojams vežtis su 
savimi kokia skepetaite ar ko
ki ryszuleli, kur insivyniokite 
sau szmota duonos, skilandžio 
ar skanaus sūrio. Nes Philadel- 
phijoje ir kituose miestuose 
restoranai ir sztorai po tuks- 
tanezius kasdien užsidaro. 

bes ir beveik be proto ir nema
to jokio reikalo varyti bizni su 
tuszcziais stalais ir nuogomis 
lentynomis.

Valdžia insikiszo ir pareika
lavo kad keli restoranai atsi
darytu. Bet tu restoranu savi
ninkai valdžia ranka pamojo ir 
pasakė kad jie net ir raktus in 
krike inmes. Nėra pointu, nėra 
maisto nėra nei darbininku!

Už tai mes skaitytojus isz 
kalno perspejame: Jeigu va
žiuosite in miestą, pasiimkite 
sau skepetaite, insivyniokite 
szmota duonos, szmota skilan
džio, taip kaip Lietuvoje musu 
tėvukai darydavo važiuodami 
in jomarka ar in bažnyczia.

Kiniecziai Riktuojasi Ir Rengiasi

ISZ PARYŽIAUS, FRANCIJA. — Ame
rikiecziai kareiviai užtiko baisiai daug turto, 
grobio, kuri Naciai-Vokiecziai buvo sau pasi- 
kavoje Regensburg, Reichsbaiik. Szitas gro
bis buvo Naciu susikrautas isz pinigu ir daigtu 
atimtu isz nelaisviu, ir isz apiplesztu bažnycziu. 
Czia rado daug turto pavogto isz Austrijos ir 
Bavarijos. Czia rado tikrus kalnus aukso ir 
sidabro. Kiek toliau nuo szitos vietos Ameri
kiecziai rado Municho Universiteto Knygyną, 
kuriame randasi labai brangiu ir už pinigus ne
nuperkamu knygų. Paskui rado daug brangiu

VO-BERCHTESGADEN, 
KIETIJOJE. — Visokios pa
sakos ir visokie gandai dabar 
eina apie Hitlerį ir jo žmona ir 
apie jo pabėgima ir jo mirti, 
bet nieko tikro niekas iki sziol 
nežino.

Dabar ateina žinios, visai ne
patikrintos, tai galima sakyti 
kad tai tiktai gandai kad Hit
leris su savo keliu nedeliu žmo
na nusižudė. Hitlerio tarnas, 
szauferis, kuris Hitlerio auto
mobiliu draivindavo buvo su 
gautas ir jis szventai teigia ir 
sako kad Hitleris su savo nuo
taka susidegino dviem dienom 
po ju szliubo ar veseiles.

■Szitas Hitlerio tarnas, Eric 
H. Kempe, 30 metu žmogus dar 
daugiau žinių ar įkandu prane
sza: Jis sako kad Paul Joseph 
Goebbel, Propagandos Minis- 
teris su savo žmona nusižudė ir 
j u kūnai, lavonai buvo sude
ginti Gegužio, (May) pirma 
diena. Paskui jis sako kad 
Martin Bormann, Naciu Kon- 
celerijos vadas buvo sužeistas 
ir gal užmusztas kai jis stengė
si pabėgti tankoje.

Kiek ežia yra tiesos ir kiek 
pasakos dar sunku pasakyti. 
Kol Amerikiecziai ar Sovietai 
neras Hitlerio lavono, tol viso
kį gandai eis ir praeis.

Kiniecziai Artinasi
Prie Shanghai

CHUNGKING, KINIJOS — 
Kiniecziai tik apie 150 myliu 
nuo Shanghai miesto. Japonai 
vis traukiasi, vis bėga. Kai Ja
ponai prisipažino kad jiems 
galas ant Okinawa Salos, jiems 
atėjo kitos žinios: Kad Kinie
cziai su Amerikiecziu pagelba

eme Luzon Salų
Prezidentas Užganėdintas Su 
Konferencijos Darbu; Kanada 
Ateina In Talka; Hitlerio Vie
liava Po Kojomis Mindžiojama;

47,000 Angliszku Lakūnai 
Žuvo Per Kara

veržiasi in Liuchow miestą, 
kur pirmiau Amerikiecziai tu
rėjo pasistatė geras savo ero- 
planams vietas. Kiniecziu Ka
ro Sztabas pranesza kad Japo 
nai beveik isz visur traukiasi.

19-ta Diena Kai Japo
nija Bombarduojama

GUAM. — Amerikiecziu, ir 
Anglu eroplanai jau devynio
likta diena kai be paliovos 
bombarduoja Japonu miestus. 
Armijos, Laivyno, Marinu ir 
Anglijos eroplanai daužo ir 
naikina viską, ir miestus ir 
fabrikus ir geležinkelius. Szitie 
bombardavimai tai tik pradžia 
to kas Japonu laukia. Ameri
kiecziai ir Anglai dabar tik ap
daužo, apardo ir susilpnina Ja
ponu armijas, paskui jie paleis 
visas savo jiegas ant žemes, 
ant mariu ir padangėse. Tada 
Japonams bus sudno diena, kai 
visas pragaras atsidarys ant j u 
ir ant j u kraszto.

WASHINGTON. — Isz Kanados ateina 
apie 30,000 kareiviu, kurie eis savo musztro 
mokslą ežia Amerikoje ir paskui važiuos mums 
in pagelba in Pacifika. Apie 28,000 Kanadie- 
cziu kareiviu, kurie jau buvo ant karo lauko Eu
ropoje dabar stoja savanoriais ir keliauja in 
Amerika prisirengti del karo Pacifike. Jie var
tuos ir nauduos Amerikos ginklus ir pabūklus, 
nes tokia tvarka palengvins ir pagreitins ju pri- 
siruoszima ir mums bus daug geriau ir patogiau. 
Kanadiecziai, kurie grįžta isz Europos gaus 30 
dienu praleisti namie, ir paskui stos in musu ei
les, mums in pagelba.

MOSKVO, RUSIJA. — Hitleris asmen- 
iszka, kreivo kryžiaus vieliava buvo per ulyczias 
velkama ir midžiojama kai Marszalas Georgi K. 
Zhukov vede Pergales Paroda per Moskvos uly
czias. Jis gyrėsi savo žmonėms kad Rusi
jos armijos yra in visa svietą galingiausios. 
Jis taipgi pagerbė Stalina ir sake kad: Stalinas 
tai gudriausias ir geriausias vadas visame 
pasaulyje.

tai nepaisant jokio cziarterio 
ar jokios sutarties, vėl in kara 
stosim!

Restoranu ir sztoru savinin
kai užsidaro savo duris ir aisz- 
kinasi kad jie likosi: Be pointu,

Kiniecziai dabar turi gerus karabinus ir tinkamus ginklus ne tik apsiginti, bet ir pulti 
ant Japonu. Virszuj, Kinietis su savo mulu ar asilu laukia pakol Amerikos dideli eropla
nai juos perkels per tuos augsztus kalnus ir patupdins kur jie gales Japonui kaili pilti.

ir gražiu paveikslu, kuriuos Naciai buvo pavogė 
isz bažnycziu ir katedrų. - . n . 1.1. till inl imi
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' mimo, atsiliuosuota nuo viso- dumti in pamares del keliu die-' 
Įkiu privilegijų, karaliszkumo 1 1 “ 1
ir aristokracijos. Visur sutvir
tino sielas visus tu žmonių, ku- 

t rie kovojo už liuosybe, ir visur
Seredok Liepos (July) 4-ta žmones 'kurie lnokejo Bkait-V,i’ 

diena pripuola Suvien. Valsti-'iszmttko na"3us Pa^ksztus pa
jų “Neprilklausomyhes SZven-yiudus’ kail>: Mes lalkome 
te.” 1776 m. Liepos 4 diena 
Kongresas priėmė Nepriklau-. 
somybes Pareiszkima ir 13 ko
lonijų apsiliuosavo nuo Angli-

atėjus, iszikeisli bonusu cze- 
, kins in karo bonus. Mes, Pir
mojo Pasaulinio Karo vetera
nai, kaip iszmanydami, tesime 
kova už musu garbingąja szali, 
kad ir negalėdami, kaip priesz 
d v i d e s z im t se p t y n e r i s metus, 
stoti in kova fiziniai.”

isz Europos užtarnautam poil
siui ir siuntiniu pervežiojimui1 
in Paeifika.

Pirk tik tai, kas reikalin
giausia. Kol Pacifiko karas 
vyksta, Amerikos fabrikai ne
pajėgia patenkinti visu civili
niu reikalavimu infliacijos pa
vojui paszalinti, nors rekon- 
versija jau ir yra czia pat.

ir jei- Tebebūk pasiruoszes pasi- 
, kainu pakilimas pasirodys mV tenkinti mažomis maisto atsar- 
pateisinamas, bus imtasi ati

mi, Florida gali pasigirti Me-Į tinkamu žygiu.

...,' ™Va .‘”pesin ir ska!tysi"< Sekamos Kainos Nauju Kita j?ai(p vargs ir muezysis ant I , .
vakacijos, atostogų susipakuo-' traukiniu. Kompanijų Cigarecziu
ti savo vasari nips drabužius iri 
pasigauti pirmutini traukini ir 
traukti in kalnus žuvauti, me
džioti ar taip sau vejas vaikyti, i 
Bet dabar jau visai kita paša-.

szias teisybes, aiszkiai maro- ka. Traukiniai prikimszti žmo-l
mas, kad visi žmones sutverti
lygus, kad jie inkvepti ju su-

‘ tvertojo u nekurtoms neužlei-
jos valdžios, ir nuo to laiko bu- džiamoms teisėms; kad tarp ju kalo niekur nevažiuotu. Asz ir’ partamento praneszimn,

Kas Girdėt nu, arba 'gavus sanvaitia,

niu kaip “freit” karis gatavi-! 
ju, dusznus ir nerangus. Vai-j 
džia praszo kad žmones be rei-1

Moteriai, Karo Bonu T ™ington. - m™
’ . (Tvarka Instaiga pareiszke,

Brigados Generolui i kad pasirodymas nauju kom-

Inteikiavos Keturios
Žvaigždes

paniju cigarecziu auksztesne- 
mis kainomis, negu taip vadi
namu standartiniu kompanijų, 
yra atidžiaia sekamas,

Ragina Taupyti Kūra
WASHINGTON — Iždo De-

Mia-1 WASHINGTON — Harold 
L. Ickes, Kietojo Kuro admi
nistratorius, ragina visuomene 
tuojau sustabdyti namu szildy- 
raa, kur tiktai inmanoma, ir 
imtis priemonių iszvengti szal- 
tu butu kitai žiemai atėjus. Ba- 
žymedamas, kad sziuo metu 
daugelyje J. V. vietų ugnis dar 
te'bekurenama, administrato
rius Ickes pareiszke: “Kiek
vienas sziuo metu sunaudotas 
svaras augliu ar kokso ar ga
lionas alyvos sumažins tieka 

i pat kuro kieki ateinaneziai žie
mai, kai nepaisant Vokietijos 
kritimo, mums kuro dar vis te
betruks.”

gomis. Ilgesnes atsargu vilksti- 
! nes, skirtos Pacifikui ir Euro
pai, didina recijonavimo svar
ba-dabartiniu metu labiau, nei 
bet kada praeityje.

yra gyvybe, liuosybe ir laimes be valdžios praszymo ar insa- 
jieszkojimas, kad dasiekus sziu kymo nevažiuosiu.

'teisiu; valdžios yra tarp žmo-!
; niu steigiamos ir kurios gauna via: vieni važiuoja i 

galybe nuo valdomu žmonių.” keliu dienu, kiti grižta M
Tie sakiniai turi visus gaiva- mu in savo vietas, treti keliau

tus neatskiesto Amerikonizmo.’ ja isz vienos vietos in kita, dar 
Į Jie reiszkia mirti karaliszku-( kiti traukia staeziai in vaka

rus. Paskui visokie valdžios 
i<z žmones, dipliomatai, politikie- 

garsiu riai ir kalbininkai. Visi su rei-

vo liuosos ir nepriklausomos 
valdžios. Liepos 4 d., tai yra 
Amerikos tautos gimimo diena, 
ir visi Amerikos Valstybiniai 
rasztai yra užrekorduoti nuo 
Liepos 4 d., 1776 m. Suvienytu | 
Valstybių prezidentas pasira-, 
szydamas ant kikio nors vals-; 
tybinio raszto, raszo “pasira-privilegijiniai valdžiai, 
szyta 1924 metais po Kristaus P1 Įvilegijonis ingy toms 

priežasties gimties ir 
praboeziu ir tas tai principas' 
arba dalykas kuris prigelbejo 
Suvien Valstybėms sutraukti 
milijonus žmonių isz visu Eu
ropos szaliu ir paversti juos in 
gerus Amerikonus.

Czia, visi kurie 'bego nuo po
litines ar sociales priespaudos, 
nuo nudėvėtu instaigu ir nebu
vimo atsakaneziu progų, rado 
tikra Teviszke, kuri jiems davė 
užtektinai lauko ju talentu 
vystimui ir dažnai apdovano
davo juos už ju daiba ir triūsa. 
Szaliai kas kart didėjant gy
ventojais, pasidarė imigran
tams sunkiau siekti savo tiks
lo, bet galima sakyti, kad mili
jonams isz ju pasisekė pa
siekti tokias vietas Amerikos 
gyvenime, kurios buvo visai 
neprieinamos ju gimtinei szaly. 
Dėlto Suvien. Valstybes neturi 
tokiu pasiszventusiu piliecziu 
kaip svetimžemiai, ir dėlto Eu
ropos raszytojai dažnai stebisi 
faktu ar teisybių kad Ameriko- /
nai, nors maiszyta rase, vienok 
geriau sugyvena, negu kokia 
kita tauta!

: kad 
nepri-

žings- 
sveti-

plia-

ir 150 metais po Nepriklauso
mybes. 1776 metais keli delega
tai in Kontinentaliai Kongresą 
kuris susirinko Philadelphijoj 
buvo valstybių, kurias jie re- 

, presentavo, instruktuo 
jie 'balsuotu už fbrmali
klausomybe.8 pareiszkima. Ma
ssachusetts, New Hampsbiie ir 
South Carolina jau buvo pir
miau insteige nepriklausomas 
kelionines valdžias. 1776 me
tais, Gegužes 15 d. Kongresas 
priėmė rezoliucija, 'patardamas 
kitoms kolonijoms taip-pat da
ryti, ir tokiu budu prakirstas 
kelias pragarsėjusiai rezoliuci
jai kuria suformuliavo Kichard 
Henry Lee isz Virginijos:

“Kad szios Jungtines Kolo
nijos yra, ir teisėtai turi būti 
liuosos ir nepriklausomos vals
tybes; kad jos yra paliuosuotos 
nuo isztikimybes Britanijos 
Sostui, ir kad visi ipolitinai ry- 
sziai tarp ju ir Didžiosios Bri
tanijos Valstybes yra, ir turi 
būti visiszikai panaikinami:

“Kad nuo szio laiko pridera 
imti pasekmiogiausius 
nius darant ryszius su 
moms szalims:

“Kad Konfederacijos
nas butu surengtas ir perduo
tas visoms kolonijoms ju ap
svarstymui ir patvirtinimui. ’ ’

Birželio 10 d. Thomas Jeffer
son, Benjamin Franklin, John 
Adams, Roger Sherman ir Ro
bert Livingston buvo iszrinkti 
kaipo komitetas, kuris sufor- 
muliuotu nepriklausomybes pa 
reiszkima. Szis komitetas pri
davė pirma savo raportą Bir
želio 28-ta diena 1776 metais, 
Liepos 4-ta diena buvo priimta 
visu delegatu nuo 12 kolonijų, 
New Yorkas vėliau pradėjo sa
vo balsavimo Liepos 9ta diena.

Sunku suprasti sziandien 
kiek drąsos buvo reikalaujama 
imti toki svarbu žingsni. Szalis 
tuomet buvo maža h- silpna, te
turėjo tik tris milijonus gyven
toju ir szia trys milijonai turė
jo apsiimti kovone su gailinga 
szalimi. Apart to, didesne da
lis tu gyventoju paėjo isz Ang
lijos, ir nevienam isz ju reikėjo 
kovoti sunkiai su savim, kad 
pertraukus ryszius su gimtine 
szalim ir stoti kovon priesz ja. 
Daugiausiai drąsos reikėjo 
tiems, kurie pasirasze po nepri
klausomybes pareiszkimu, nes 
Anglija juos skaitė kaipo mai- 
sztiįlinkais, kurie butu užmusz- 
ti jai sugauti.

Besidžiaugiant Amerikos 
tautos gimtine dauguma pa
ini rszta kad Nepriklausomybes 
Pareiszkimas yra ne vien tik 
tautines svarbos dokumentas, 
bet prokliamacija, kuri turėjo 
dau’g intekmes viso pasaulio 
yys'timi. Nuę dienos jos pde-^

“Iszjojo Bernelis
Pasivandravuot Ir
Laimes Laimužes

Sau Pasijieszkot

Kai jaunas 'buvau mes 'gyve
nome mažame miestelyje, kur 
traukinys ateidavo tik du sy
kiu in diena, ir tada ne tik atei
davo, kiek praeidavo pro musu 
miesteli. Kai kada pasitaiky
davo susitikti su agentais ku
rie keliaudavo isz miesto in 
miestą. Kaip asz jiems pavydė
davau. Asz pasiryžau kad kai 
tik asz užaugsiu asz nieko dau
giau nedarysiu kaip tik ant di
džiausiu ir greieziausiu trau
kiniu visa savo amžių baladuo- 
siuos.

O kai pasitaikydavo dar ko
ki valkata,'bumeli susitikti; to
ki, kuris ant “freit” karu už
sikabinės sau važiuoja. Man 
net seiles varvėdavo. Vat tai 
brace kur gyvenimas! Asz vis- 
ka atiduoeziau kad tik su juo 
galeeziau užsikabinti ant 
“freit” kario ir sau linksmas 
ten toli, toli, kur keliauti.

Bet dabar ar jaunystes sap
nus -užmirszau ar in razuma 
atėjau, nes dabar ant traukinio 
staeziai 'bijaus važiuoti, neno
riu keliauti. Teisybe, prisipa
žinus mane laikraszcziai ir ži
nios ir nelaimes baisiai iszgaz- 
dino, ir įprisikimsze traukiniai 
mane atpratino nuo visokio pa- 
sivežinejimo.

Būdavo malonu insisesti in 
traukini, cigara užsirukyt ir

lynosios Žvaigždes Brigados i 
Dabar traukiniai pilni karei-pįnnoju savanoriu karo 'bonu 

namo ant platintoju Septintoje Karo Pa- 
£«z na- ’ Skoloje ketnriu žvaigždiu ge

nerolu. Generolas v ra ponia 
Samuel T. Sapiro, icz Miami 
Beach, atstovaujanti Miami' 
Hadassah Ordena.
Oficialia Septintosios Karo Pa
skolos pradžia Gegužes (May) 
15 d., buvo iszplatinusi bonu 
215 asmenų už 27 tnkstanezius 
ir 500 doleriu “E” bonais ir už 
5000 doleriu “G” bonais, vi
dutiniai už 151 doleri.

Poniai Sapiro insignijas in- 
teike ponia Omar N. Bradley, 
žnlona keturi u žvaigždiu gene
rolo, vadovaujanezio dvylikta
jam pulkui, galingai sygiuo- 
janeziam Vokietijos laukais. 
Ponia Bradley taip pat apdo
vanojo penkis leitenantus-ge- 
nerolus, pardavusius 
bonu szimtui žmonių 
Žvaigždžiu laipsniu.

kalais keliauja, visi nori grei
tai važiuoti ir dar greieziau 
parvažiuoti. O geležinkeliai 
diena nakti vartuojami, dyla. 
Darbininkai prie geležinkeliu 
jau per seni ar visai jauni ku
rie savo darbo nesupranta ar 
nepaiso. Nauju inžinu >ar karu 
kompanijos negali gauti, seni 
jau dilsti, jau gatavi suirti.

Gal kaip tik už tai ir tiek ne-! 
laimiu dabar atsitinka ant ge
ležinkeliu. Tai czia vienas susi
daužė kai vaczmonas sargas 
užmigo, czia kitas susimusze su 
“freit” kariu, ten kitas nuo 
kalno nusiverte, užsidegė ar 
keliaudamas per smarkiai pats 
nuo relių, begiu nulėkė.

Kadaise geležinkeliu kompa
nijos didžiavosi kad visai ma
žai nelaimiu atsitinka ant ke
lio, kad keliauti geležinkeliu 
tai tas pat kaip namie už pe- 
cziaus tuipeti. Bet sziandien tu 
paežiu kompanijų prezidentai 
nutilo. Jiems ir plaukai pražilo 
isz tos baimes kad jie gali kad 
ir sziandien iszgirsti kad dar 
kitas traukinys nusiverte ar su 
kitu susimusze.

Ne, aeziu, per szitas atosto
gas, per szita vakacija asz vė
lei namie tupėsiu ir laikrasz- 
eziuose sau skaitysiu kaip kiti 
kur važiuoja ir muczinasi. Te
gu kiti grudžiasi ir už sėdynė 
peszasi. Sunku gauti pavalgy
ti ant traukiniu. Sunku žinoti, 
kada nors atsibus. Vienas isz 
geriausiu ir greieziausiu Ame
rikoje traukiniu, “The Centu
ry” ana diena tris sykius turė
jo sustoti ir ka ten pasitaisyti, 
paskui szviesos užgeso, ir dar 
to negana, maszinos kurios orą 
maino ir viską traukini vėsina 
sugedo, o langus negali ant to 
traukinio atidaryti nes jie už
kalti. Tai žmones kone iszkepe 
ar užduso pakol traukinys be
veik szlu'buodamas parsivilko 
in Czikagos miestą, visa adyna 
pasivelines. O su mažesniais 
traukiniais dar didesne beda.

Kiti važiuoja ant visokiu ten 
susirinkimu pyszkina ant pro
gramų, keliauja in seimus,1 
laksto kaip viszta 'be galvos ir- 
giriasi kad jie daug geru darbu 
atlieka. Visokie mahdrapyp- 
kiai važiuoja ant susirinkimu 
in Miami, lenda in San Fran
cisco Konferencija kur jie tik

Penki Dėdės Šamo 
Pageidavimai

WASHINGTON — Valdžia I 
szia karo meto sanvaite pagei-

kari priesz Jauja isz savo piliecziu sziu da-

szimta
trijų

Oklahoma Nustato Ka
ro Bonu Vajaus Kvota

lyk U:
Szio, Septintojo Karo Pasko

los Vajus metu, nupirkti karo 
bona kiekvienam užjūryje es- 
aneziam kareiviui ir jam apie 
tai praneszti V-Paszto specia
liu dovanos kvitu, kuri galima 
gauti visose karo 'bonu parda
vinėjimo vietose.

Pasilikti karo inmoneje, iki 
nugalėsimo Japonija. Jei tavo 
pramones szakoje darbininku 
pareikalavimas mažėja, kreip
kis in J. V. Samdos Tarnybos 
lustąiga, kad nurodytu arti
miausia tarnyba, kuriai esi rei
kalingas.

Ateinanczius menesius pra
leisk namuose. Palik geležinke
lius kareiviams, grįžtantiems

Žydu Veteranu Vete
ranu Vadas Skatina 

Bonu Pirkimą

WASHINGTON — Archie 
H. Greenberg, J. V. Karo Veto- v •rami Žydu vadas, savo pareisz- 
kime szitaip sako:

“Praeityje mes kooperavo
me visiems karo paskolos va
jams, ir esame szardave szimtu 
milijonu vertes bonu. Dabar, 
prisidedami prie Septintojo 
Karo Paskolos Vajaus, esame 
nutarė padvigubinti visu mu
su organizacijos postu kvota.

“Svarbiausia, visi postai ir 
visi Žydu Karo Veteranu val
dybų nariai yra raganauti ko
operuoti intikinimui Pirmojo 
Pasaulinio Karo veteranu, Bir
želio (June) penkioliktajai

TURI TEISYBE.

— Ar žinai, Jonai, turi 
nupirkti lota ant kapiniu, 
juk tai yra labai geru daigtu.

Vyras: — Ne, niekados! 
Asz norint po smert noriu tu
rėti pasilsi, o kurio dabar 
neturiu.

Skaitykite “Saule”

WASHINGTON — Oklaho- 
mos Karo Finansų Komitetas 
pranesze Iždo Departamenta 
apie savo nutarimą parduoti 
szios, Septintosios Karo Pasko
los laikotarpyje savo 175 tuks- 
taneziams sunu ir dukterų karo 
tarnyboje po 600 doleriu ver
tes bonu kiekvienam. Tai suda
rys Oklahomos valstybes kvo
ta.

Atidarymo diena, Tulsos 
miestas, valandai laiko apsi
tveręs miesto centra virvėmis, 
80 pėdu scenoje buvo suszau- 
kes patrijotiszka 'bonu platini
mo susirinkimą. Tos dienos pa
baigoje paaiszikejo, kad mies
tas jau buvo ta diena iszpildes 
30 nuoszimcziu savo kvotos.

Iždo Skyrius Tyrinės 
Nusikaltimus Kainu 

Srityje
WASHINGTON — Chester 

Bowles, Kainu Tvarka Instai- 
yos administratorius, prane- 
sza, kad jo vadovaujamos in- 
staigos yra in teikusios Iždo 
Departamento agentu 'žiniai 
virsz 3000 pavardžių
paržengusiu kainu taisykles 
Vidaus Pajamų Biurui.

Vidaus Pajamų Biuras isz- 
tirs minėtųjų asmenų inteik- 
tus pajamų mokesezius, ar ne
buvo bandyta iszvengti paja
mų mokesezio pareigos.

Bowles pareiszke: “Sziuo 
žingsniu atidaroma nauja plati 
programa kooperacijos tarpe

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

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

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

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
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- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, .......... ,15c

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

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T^M.oszis; 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .................................15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 

asmenų, I puslapiu ..........................................15c
No. 123 Septynios istorjos ’apie 

Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus.

No.

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-

45 puslapiu.................... 15c
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 Duk
tė pustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

painiojasi kitiems po 'kojų. Jie Kaįnu Reguliavimo Instaigos 
daug geresni daiba atliktu jei- ir Tždo Departamento, iszgauti 
gu jie sau namie už pecziaus tu- nelegaliu keliu ingyta kai ku
petų ir nosies nekiszfu kur ne
reikė. Bet gal jie myli vargti, įaįp paį j)US gerokai patarnau- 
nori po kojoms painiotis, megs- Į ta musu pastangoms užkirsti 
ta ant traukinia vargti ir La- velia visu srieziu juodajai rin- 
dauti, gal ju jau toks gyveni- kaį. ”
mas ir likimas, bet del manes 1 —a------------------------------- ■

jie gali sau bėgti ar in Vaszin-i “Saule” dabar $4.00
tona ar in San Francisco ar in metams in Suvienytose Valsti 
buezerne, asz sau namie szia jose, $5 kitose Vieszpatystese

riu asmenų pelną. Sziuo žygiu

SKAITYKIT 
“SAULE”

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

:: 25č ::

Pirkite Apgynimo Czedinimc
Bondus ir Markes.

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; 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..................................... 15e

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

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidutis; 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 apvaizdos; 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 
maiuninkas pabūgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaub; Klara; Nuspręsta
sis ; A’z t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu................ 15c

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

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų api® 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
niS; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Rūdyne; 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.................... 25e

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

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

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

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

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia? 
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. 88 
puslapiu ..........................................15<

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
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 1H

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.



* • S AŪLl ” MAHANOY CITY, PA.

Kares Aukos
vienos kitas. Jos szirdis eme 

Onyte pažvelgė dar syki per taip smarkiai plakti. Ji liulia- 
| Slinko dienos viena po kitai J visa diena. Saule jau leidosi už ke traukinio, kuriam prisiarti- Įauga, praskleidus užtiesalus, vo, suposi tame meiles tinkle,

1 Augo Onyte lyg įgėlė tąrp in-J augsztu kalnu kada traukinis nūs priėmė ji su skepetaicziu ir atsilosze kedeje. Jos szirdis paiko! visai netapo suparali-
I vairiu piktžolių. Nekaip ji czia suszvilpe skaudžiu balsu ir eme' mosikavimais ir džiaugėsi© piL' plake lyg bangos in ežero kran žinota sudrumsto meiles jaus-

Galu gale Irau- ta, vėjo insiubiiotos. Daug ji mo.. Jaute ji dar kad jis apglėbė

•savo prieglobsti.
! II.

Linksma jai buvo važiuoti, ir kutinę ju keliones stotis. Dide- palydėti, 
justi nepajuto kaip praslinko lis žmonių buris stovėjo ir lau -

jautesi, nes nebuvo mylima sa- iszlengvo stoti. Tai buvo pas- nais “Valio!”
TAI buvo dar nesenai.

Zygaicziu kaime, po suru
kusiu sziaudiniu stogu, mažu- 
cziukais langeliais bakūžėlėje, 
gyveno viena neturtinga szei- 
myna — Juozas ir Mare, By
tautai, su savo vienturte duk
rele Onyte. Laimingai gyveno 
jie, nors ir neturėjo didžiu tur
tu. Juozas samdydavo savo 
ranku dadba kad pramaitinus 
savo žmona ir mažneziuke Ony
te. Jautėsi laimingiausiais pa
saulyje žmonėmis. Mylėjo jie 
vienas kita, dalijosi visais sa
vo vargais ir džiaugsmais; vi
sas spėkas dėjo kad savo myli
ma dukrele laiminga padarius, 
kad suteikus jai kiek mokslo 
szviesos. Būdami neturte, ne- 
iszgalejo savo Onytės leisti in 
mokykla, ir todėl vakarais ka
da Juozas pasiliuosuodavo nuo 
sunkaus darbo, pasisodindavo 
Onyte ant savo keliu ir mokin
davo “silabizuoti,” kaip jie sa
kydavo.

Mylėjo jie Onyte. Onyte my
lėjo juos.

Bet užplūdo pasaulinis ka
ras ir sudrumzde ju ramu gy
venimą. 8unaikino, suardė jis 
daug szeimynu. Vienur paliko 
sena moeziute beverkianti sa
vo sunelio-užvadelio, kitur 
žmona raudojo savo mylimo 
vyro, ar mergele bernelio, žu
vusio tolimam krasztelyj. Ne
aplenk e tos audros ir Bytautu 
szeimynos.

Juozas buvo vyras tvirtas, 
drūtas lyg liūtas, metu apie 
trisdeszimts. Sustaugus karo 
audroms, buvo ir jis paszauk- 
tas “kraszto nuo prieszu gin
ti.” Kiek tada buvo verksmo 
kiek aszaru iszlieta kol Juozas 
atsisveikino su žmona Mare. 
Juozas buvo žmogus szaltos 
szirdies, ir nesyki supykdavo 
ant žmonos, kuri be perstojo 
verke, raudojo, aszaromis lais
tė jo jauna krutinę. Žiūrėdavo 
in juodu jaunueziuke, septynių 
metu, Onyte, ir sykiu verke ne 
tiek tėvo kiek savo motinos 
matydama kad ji taip blaszko- 
si ir kankinasi. Bet pasilikti 
nieku budu Juozas negalėjo, ir 
paskutini syki pabueziaves sa
vo mylima žmona ir dukterį, 
sėdo in vežimą ir iszvažiavo.

Ilgai ji seke isz paskui asza- 
rose pasisiuvusios dvi akys, ir 
lydėjo kupinu gailesezio 
žvilgsniu, lyg jausdamos kad' 
paskutini syki su juo atsisvei
kino ir jau daugiau neteks ma
tyti jo saulėto veido.

Ir neapsiriko. Tai buvo pas
kutinis pabueziavimas, pasku
tinis žvilgsnis.

Bego dienos po dienai, san- 
vaite po sanvaitei, o Mare vis 
dar nenurimo, vis dar tebever
kia savo gyvenimo dalies. Jos 
veidas iszblyszkes, pageltęs 
lyg lapas rudens, vėjo nupūs
tas. Aszaros iszraiže jos veide 
gilius ruožus, akys indubo, vi
sa sunyko. Ir nors ramino ja 
kaimynai sakydami kad su- 
grysz jos vyras isz karo lauko, 
prieszus pergalėjo, kad vėl ga
lės ji dalintis visais gyvenimo 
vargais bei džiaugsmais su juo, 
bet ji netikėjo ir dar labiau kan
kinosi ir vyto lyk gėlo ant 
nuožmiu saules spinduliu. Bu- 
cziuodavo ji vienintele paguo
da — Onyte, ir laistydavo jos 
gelsvas kaseles aszarom lyg 
gintaro karoliais.

Praslinko vieni metai, baigė-'

. ’ ’ Teko 
daug vargo kensti, daug asza- 

Nesyki tekdavo 
gyveninio 

nesyki pargriūti,'

si kiti, o jos vyras kaip ne gryž- vo antrosios “motinos, 
ta taip negryžta. p

Sėdėjo ji viena, skaisezia, relių iszlieti. 
saulėta vasaros diena savo ma- susidurti su žiauriu 
šame kambarėlyje ir žiurėjo tikrenybe, 
pro surukusi langeli in tolima bet ir vėl keldavosi ir vėl eida- 
horizonta. Iszvydo ji toliese vo savo č 
raiteli atjojant. Jis jojo tiesiai!iszpintu taku.

varga is, de j a v i mais 
___ ___- — x ■ Tikrieji tetos
in jos -bakūžėlė, o jos szirdis vi-1 vaikai buvo mylimi, slaugina- 
re isz džiaugsmo sykiu ir imi: geresni valgi valgydavo, 
skausmo. Bet koks'buvo jos ap-‘ ankseziau guldavo, vėliau kel-. 
si vytimas kada pamate viena’davo, tuoni tarpu kada Onyte 
isz savo kaimynu sykiu iszvež-j turėdavo anksti keltis ir stoti 
tu su jos vyru. Nebeliko ma
žiausio vilties krislelio. Prijojo 
jis prie 'bakūžėlės kiemelio, nu
li po nuo risto žirgo ir skubiai 
žingsniavo in mažutes bakūžes 
duris. Jo veide matėsi liūdnu
mas: matyt nelinksma naujie
na atnesza., Prasivėrė pirkeles 
duris ir ženges kaimynas pora 
žingsniu sustojo. Pasveikino 
jis Mare pora žodžiu ir stovėjo 
lyg užburtas, tarsi bijodamas 
pasakyti ka žino, ir jo lupos 
virpėjo lyg drugio kratomos.-

— Gyvas, senai bematytas! 
Su kokia naujiena parjojai, ar 
skaisczia-sauleta, ar szirdi ve- 
rianezia? — prakalbėjo Mare ir 
susinervavus puolė prie jo lyg 
prie laimes szaltinio užnuody
to nuodais. Sugriebė jis ja už 
ranku ir atsidusęs isz pat gilu
mos szirdies, prakalbėjo:

—'Negrysz tavo vyras; padė
jo jis galva Karpatų kalnuose, 
po atviru dangum.

— Jėzau, Marija! — suriko 
Mare, ir apalpusi puolė jam po 
kojų.

Veltui gaivino ja, veltui py
le szalta vandeni ant galvos: 
užmigo ji amžinai, palaidojo 
savo skausmus ant visados.

Parbėgo Onyte isz žaliu pie
vų ir rado savo moeziute negy
va. Verke, bueziavo motinėlės 
veidus,‘bet ndbeprikele jau, Su
bėgo kaimynai, kad už Mares 
vele pasimelsti, pagiedoti, kas 
1 • V • 1 • Z-X • • 1taip sau pažiopsoti. Susirinko 
kaimo moterėles, apverkė, ap
raudojo savo kaimynėlė, ir nu
lydėję in kapus užkasė szaltam 
kapelyje — amžiams palaidojo.

Neturėjo ji turtu ir todėl jos 
grabą iszkilmingai nevežta, 
vien tik paprastieji žmoneliai 
ir ubagai isz paskui teejo.

Liko viena devynių metu 
Onyte. Nelaiminga mergaite. 
Gal butu žuvusi dar vaikystes 
dienose tuose pasaulio sūku
riuose jei ne viena isz os moti
nos seserų, kuri priėmė ja iii
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darban kad veltui duonos ne
valgius.

Vargiai slinko jos jaunystes 
dienos.

Onyte suaugo jau in pilna 
mergina. Pramoko sziek tie^ 
plunksna valdyti, ir prikalbėta 
vienos savo drauges užmanė 
važiuoti in tolima miestą, žmo
nių pamatyti, vieta insigyti.

Buvo ramus vasaros rytas 
kada Onyte anksti — dar neisz- 
auszus — atsikėlus apsirenge 
geraisiais, kokius ji turėjo, rū
bais, ir susitaisius ryszeli, slap
ta iszejo isz namu ir su 
džiaugsmu, risezia !bego per ra
sota pieva pas kaimyną, kur ;i 
buvo sukalbėjusi su jo duktere, 
jauna ir'skaisczia mergele, va
žiuoti in tolima miestą tarnys
tes jeszkoti — isz savo vargelio 
iszsivaduoti. Jau tolimi rytai 
ugnies paszvaistem szvaistes 
kada ji inejo pro placziai atver
tus vartus in platu kiemą, kur 
rado jau vežimą ir pora arkliu 
inkinkyta. Sutiko ja jos drauge 
su dideliu džiaugsmu, ir pa
prastu mergaitėms budu 
“ paksztele jo ” viena kitai in 
skruostą ir sedusios in vežimą 
davė ženklą kad važiuotu. Lai
ko buvo tik pusvalandis kol 
traukinis tui'ejo iszeiti isz ar
timiausios stoties, Vinksznu.

Važiavo .jodvi sznekucziuo- 
darnos apie tolimesni gyveni
mo—miesto gyvenimą. Drau
ge pasakojo jai apie visus in- 
vairumus, kaip ten linksma esą 
gyventi, kokios saldžios esau- 
czios tylaus vakaro svajones, 
kokie ten žmones mandagus, 
uniformuoti, ir... o Onyte tik! 
klausė iszsižiojusi ir negalėjoj 
i nsi vaizduot i to kokia laime 
jos ten laukia.

Jau balsgano ryto miglotos 
juostos žaidė su gėlėtomis pie
vomis kada jodvi per raka isz- 
vydo žalsva stoties namo stogą. 
Kada in važiavo in kiemą, rado 
traukini jau belaukianti. Žiu
rėjo Onyte su dideliu žingeidu
mu in ta be arkliu važiuojan- 
czia maszina. Nebuvo dar iki- 
sziolei važiavusi ir supranta
mas dalykas, koksai dabar bu
vo jos sieloje džiaugsmas. Jos 
drauge skubiai inbego in sto
ties narna ir už poros miliutu 
iszejo neszina pora popieriuku, 
kuriu viena padavę Onytei, ir 
bego jos skubiai jeszkoti pato
gios vietos, nes iki traukinio 
iszejimo bebuvo tik kelios mi- 
nutos.

Suszviįpe traukinys ir pasi
judino isz vietos taip kad Ony
te net kruptelejo. Saule lindo 
isz už miszko virszuniu, o trau
kinis leke galvotrukcziais, 
dundėdamas lyg perkūnas. 
Žiurėjo Onyte iii stebuklingai 
gražius vaizdus, kurie aki
mirksniu skrido pro traukinio 
Įauga, palikdami menka, men
ka vaizda jos sieloje. Bego 
traukinis isztisa diena, , susto
damas kur nekur porai miliutu.

| kinis visai sustojo, ir Onyte su svajojo, daug viena su savim ja ir beprotiszkai bueziuoda- 
i kalbėjo kaip ji kada prisivilios' mas visiszkai apsvaigino jos 
koki jaunikaiti, kaip supsis protą. 

< -

1 savo drauge iszlipo.
i Ėjo jodvi miesto galvomis 
apszviestomis elektros lempo- meiles liepsnų bangose, 
mis.

Kada atsipeikėjo, nebuvo 
jau tu svajonių, to svaigulioTarp sodo szaku pynėsi me

nulis ir liejo savo balzganai'kuris žavėjo ir migdė pra’keik- 
rausvus spindulius in Onytės Ju miegu. Ji sudėjo ant žolyno 
veidą. Pažvelgė in jo ironiszka ir kvėpavo skausmo ir panie- 

kam'barelyje sėdėjo'szypsena, ir susigėdo manyda- kos bangomis, kurios iszsiver- 
žusios isz jos sutersztos sielos

skaiseziaij nes. Pasitraukė skubiai in. pa- vėl gryžo in ja ir daužė ir plovė

m.

Kam jus moterėles apkalbate 
vaikina,

Jeigu katras pamyli mergina, 
Tai negražu taip daryti, 

Tuurite būtinai pasitaisyti.
Arti Fri... .miesto taip daro, 

Toki liežuviu bizni varo, 
O gal paezios norėtu mylėti, 

Antru kartu iszteketi!
Ba vietoje in pora suvesti, 

Tai liežuvius naudoje, idant 
porele perskirti.* * *

Czikagoje yra namu tokiu, 
Ka mamutes su dukrelėms 

eina ant szokiu, 
Jau nei sarmatos neturi, 

Ant Dievo ir žmonių nežuri.
Gerai motyn, dukreles įimkini, 

Jeigu ant szokiu gabeni, 
Arba kaip tai viena porele, 
Eme pas skvajera szlubeli.

Paskui nevos pas kunigą 
nuėjo, 

Bet fenais poterius girdėjo, 
Didele gieda kunigas padare,

Laukan per duris abudu 
iszvare.

Tame mieste tankiai buna 
tokia velneva, 

Gero niekada.
Vyrai bo'beli nesuvaldo,
Kipszas viską suardo.
Ir tarp saves ėdasi, 

Su peiliais pjaustosi, 
Tai szirdeles nekas, 

O tai vis už nelabas bobas! 
Dien po diena provojesi, 

Po sūdąs vaikiojesi, 
O tai vis daro girtybe, 
Toji guzute biaurybe! 
Kaip guzutes ne buvo, 

Tai žmones kitaip gyveno!
* * *

Beveik kožnoje apygardoje 
nestokas szunu, 

Tarp visokiu tautu, 
O daugiause tarp musu, 
Tegul tik kur bobeles 

susimusza, 
Tegul ir galvas prasimusza, 
Tai jeigu nebutu gundiku, 

Nebūtu ir Skundikiu.
Laikais susikivirezina ir 

susimusza, 
Bet in teisina nosies nekisza, 

Persipraszo ir pasibueziuoja, 
Ir da gerai užtrituoja.

O bet tankiai atsiranda tokiu, 
Tarp musu palaikui, 

Kad prigimdo ir sako:
Ar tu kvailiuke jai dovanosi, 

Ar tu jai apsilaisi ?!
Eikime pas vaita, 

Apskųsime ta nedoryba. 
Rodą ne rodą, turi eiti* 

Varanta iszpirkti.
į Bet geriause moterėles 

padarytu, 
Kad tokai gundi'kai kaili 

iszpertu, 
Ba jokios naudos prova 

neatnesza, 
Tiktai abiem isz kiszeniaus 

isznesza!

{SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Breszko.
Nedideliame, gražiai iszmar- 

gintame,
Onyte ir jos drauge. Per langa! ma kad jis suprato jos svajo- 
bu'vo matyti gražus,

' raudoni saulėleidžiu spindu
liai. Žėrėjo jie nuszviesdami

1 apielinkes alkas 'bei miszko 
, virszunes. Per atvira langa 
i dvelke szvelnaus vėjelio ban
gos ir gaivino ' ju insisiubavu- 
sias, jausmo kupinas, placziai 
atlapas krutinės.

— Ir isztikruju, kiek ežia 
malonumo, kiek jausmo, —pra
tarė isz pat gilumos szirdies 
Onyte. — Dabar jau už jokius 
pinigus negryžeziau namo. 
Czia taip linksma: tiek daug 
žmonių, gražiu veidu.

— Atsibos visos linksmybes. 
Priprasi prie ju, kad jokio už- 
ganedinimo nerasi juose, — 
pertrauke ja nelaukdama pa
kol Onyte užbaigs savo sakini, 
jos drauge.

— Nejaugi tau 
ko'kio sunkumo sudaro? Ir 
jauties dar nelaiminga?!

— Taįp, gal iszdalies, bet 
nevisai.

Onyte nieko nesuprato ka jos 
drauge norėjo pasakyti, ir dau
giau nieko nesake.

Sėdėjo jodvi ilga valanda už- 
simaseziusios apie kokius tai 
paslaptingus dalykus, pakol ju 
mineziu nepertrauke staigus 
pabeldimas in duris.

— Praszau, — rinitai pa
kvietė Onytės drauge.

Atsivėrė durys ir kambarin 
inejo augsztas, juodbruvis, 
skaiseziu veidu vaikinas, ma
tyti koksai valdininkas.

— A, ponas Antanas, — at
kartojo vaikinas, matyt su pa- 
sziepimu. — A, pas tave ir sve- 
cziu esame. Atsipraszau labai,
— lyg susigėdęs atsiprasze už 
taip netaktiszka prasitarima 
atejusis.

— Taip, panele Ona Bytau- 
taite. Tamistos tikiu nepasipa- 
žystate dar, — ir rankos gestu 
parode in ja, supažindindama 
ja su vaikiniu.

— Antanas Kavaliauskas, — 
iszdidžiai rekomendavosi jis, 
ir, kaip tikras džentelmones, 
sudaužė kojom ir paspaude 
Onytės rankute taip kad jos 
laibucziukai pirszteliai net su- 
trasžkejo.

— Isztikruju, kad tamistos 
rankos, kad suspaudė, net 
sziunpas perejo per visa kuna,
— tarė rimtu bet sykiu ir žave- 
janeziu balseliu Onyte.

— Nagi isz meiles, — iro- 
niszkai atsiliepe Onytės drau
ge sėsdama in kerezioje stovin- 
c-zia kede.

Antanas pažvelgė smailiom 
akim in Onyte ir gražiai nusi- 
szypsojo. Onytės szirdis užkai
to, kraujas eme smarkiai virti. 
Nuo tos valandos, nuo pirmo 
žvilgsnio, ji pajautė kaž ka sa
vyje, kas nedave jai ramumo. 
Szvelnaus vėjelio dvelkimas 
žadino jos jauna krutinę, gim
do meiles bangas, bet sykiu ir 
ilgėsi. Antanas matydamas 
kad czia nepatogios sąlygos ro
manini užvesti, mirktelėjo 
Onytės draugei ir stojosi eiti. 
Ji gerai tai suprato ir pasisiūlo

sieni ir paskendo nakties sze- 
szeliu glūdumoje.

Kada atmerkė akis, saulute:

jo veidą szaltomis srovėmis. 
Menulis gerokai pasviręs in va
karus, szypsojosi isz jos. Med-

buvo jau augsztai užkopusi in'žiai, ir tie —kurie dar taip ne- 
padangiu plota.

czionai kas 
tu

ir

IV.
Miesto sodo medžiai žave- 

janeziai uže, dainuodami amži
na meiles daina. Per medžiu la
pus žėrėjo tukstaneziai mažy- 
cziu žvaigždelių. Tik menulis, 
lyg dangaus ir žemes karalius 
skleidė savo ramia szviesa in 
jaunos poreles r a u d o n u s 
skruostus, kuri sėdėjo po storu 
medžiu ir sznekucziavo.

Tai buvo tas kurio, žvilgsnis 
sužavėjo Onute, ir ji kuri pas
kutini karta pažvelgė per Įau
ga, pro užtiesalus.

Audė juodu meiles tinklą, 
kuriame pat is suposi, maudėsi. 
Žėrėjo ju akis godžiai ir rijo 
vienos kitu isztryszkanczius 
spindulius. Jo dvasia virpa, 
jis kvėpuoja virpaneziu tonu ir 
sznažda lyg be sąmones jai in 
vairiu invairiausius garsus. 
Jausmai jungia juodu in viena 
vienuma ir svaigina protą. Ju 
lupos taip arti vienos antru. 
Dar valandėlė, ir jos palies

senai sznaždejo meiles akor
dais — dabar vien tik juokėsi, 
tycziojosi isz jos.

Susigriebė ji galva ir lyg be- 
| prote, galvotrukiais parbėgo in 
į savo kambarėli. Jos drauge jau 
senai miegojo. Ilgai negalėjo 

i Onyte užmigti, ilgai ja kankino 
! gėdos jausmas, tas paniekos 
balsas ilgai iszmetinejo sanžine 
jos bloga pasielgimą — iszbe- 
gima nuo savo namiszkiu, ir 
žiauruji kara keike nubloszku- 
si ja in gyvenimo su kuringa 
verpetą, ir aszaromis laistė pa

Ir tik auszrai pabėrus pir
muosius spindulius, sumerkė ji 
aszaromis suvilgintas savo 
blakstienas.

Ir slinko, kaip naktis, tusz- 
czios ir nykios gyvenimo die
nos iszpleszusios isz Onytės 
szirdies gy venimo vilti.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas.
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 
Gailesezio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
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. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

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

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

Komunijos.
Garbinimas
Malda
Malda
Malda
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie
Litanija prie

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Minis t ran turas.

(Saule Pub. Co., Mahanoy City

miszko

skelbia
Prisi-

jaunystes

ii

S z v. 
prie 
pria 
Szv.

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

Buvo tylus vasaros vakaras. 
Miszkas maudėsi vasaros nak
ties laksztingalu garsuose ir 
dainavo amžina, užburta dainų 
daina. Už odo tyliai bangavo 
szvelnaus vėjelio glostomas 
upes vandenėlis. Ant kranto, 
po nusvirusiu, vandens paplau
tu, beržu, sėdėjo Onyte ir gi
liai svajojo. Bet dabar ji buvo 
vienu viena. Ne'bežeri jos akis 
deganeziais spinduliais, tik 
szaltos pastyrusios, insmeigtos 
in vandens bangas. Ir tie laksz- 
tucziu balseliai, ir ta
dainele nebelinksmina, nebevi
lioja jos, tik liūdnai, 
mirties pranaszo daina, 
mine ji czia visas
dienas kada augo pas moeziu- 
te, kada linksmute bėginėjo po 
geliu darželius, po pievas. Pri
siminė visas meiles dainuotas, 
sapne sapnuotas dainas, visas 
nemigęs naktis. Jos krutinę už
sidegė stebuklingai deginan- 
czia liepsna kuri tirpdė visus 
praeities vaizdus. Nuo vandens 
pavirszio kilo vėsus vėjelis, ir 
ji linksta, svyra vis artyn in ji 
kad kaip nors atvėsinti tas ug
ningas sroves. Dar trupueziuka 
pasviro, ir szaltos bangos aki
mirksnyje apglebejos jauna su
vytusia krutinę.

Dabar tik užgeso visi jos 
skausmai, visos ugningos lieps
nos, nustojo plakus szirdis. 
Liūdnai gaude miszkas, nusto
jo laksztingalos cziulbeti, tik 
bernelis laidokelis po medžiu 
szypsosi ir vinpaneziu tipu kvė
puoja.

Pražudęs viena siela, rado 
jis dabar kita.

Szv. Panos Marijos.
Szv. Antano isz

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Skaitykite “Saule”
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Japonu Karo Sztabas

Žinios Vietines

siduos. Bet tie patys žmones 
sako kad negalima sakyti kad 
karas isztikro ilgai tesis. Karas 
gali labai greitai užsibaigti.

Japonai aiT dabar pasiskirstė 
in dvi grupes, dvi dalis: Vieni 
aklai užsispyrė kariauti ligi 
kruvinos pabaigos ir mirti, o 
ne pasiduoti. Kiti, kurie žiuri 
in ateiti, nori dabar pasiduoti, 
susitaikinti, nes jie mato kad 
Japonija jau dabar kara pra-

szventos žemes koja inkelti, taijmieginti Japonijos eroplanus.
szimtai tukstancziu Japonu su
pras kad ju vadai ir ju oficie- 
riai nėra tokie szventi ir galin
gi kaip dabar jie manstina.

M W j
-'La

— Nedėliojo pirma diena 
Jjiepos — July. 1

— Ponas J. Povilaitis isz 
Frackvilles, ana diena lankėsi 
pas pažinstamus, taipgi atlan
kė ir redakcija “Saules,” nes 
ponas Povilaitis yra senas 
skaitytojas “Saules.” Acziu už 
atsilankyma.

— Ponia Helena Kondra- 
tiene (Conrad), nuo 420 W. 
Pine Uly., aplaike telegrama
nuo valdžios kad jos suims jur- 
nininkas Edvardas R. Conrad, 
28 metu amžiaus, dingo kares 
lauko prie Okinawa Salos. Ve
lionis gimęs Mahanojuje. Pri
gulėjo prie Szv. Juozapo para
pijos. Paliko savo motina, taip
gi brolius Petra ir Ludvika, ir 
sesery Helena pati W. Szuka- 
viezio mieste.

— Nedėliojo, 11 vai., ryte 
Szv. Juozapo bažnyczioje, likos 
suriszti mazgu moterystes per 
Kun. K. Rakauska panele ■ 
Eleanora, duktė ponstvos M. 
Krasnickienes, nuo 835 E. Pine 
Uly., su Edvardu A. O Tiara, 
sūnūs pono James F. O’Hara 
isz Kent, Ohio.

— Petnyczioje pripuola SS. 
Petro ir Povilo; 'Sukatoje Szv. 
Povilio. Kita sanvaitia: Nedė
liojo pirma diena Liepos-July 
men., szis menesis paszvenstas 
ant garbes Brangiausio V. Jė
zaus Kraujo; Panedelyje 
Szvcz. P. M. Aplankymo ; Utar- 
ninke Szv. Leo II P., Seredoje 
Szv. Bertos V., taipgi Suvien. 
.Valst. Nepriklausomybe Die
na; Ketverge Szv. Antano Za- 
chaarijo; Petnyczioje Szvento 
Isaio; taipgi Lietuviu Minėt 
Diena: Mirė Liepos 6 d., 1340 
m. Liet. D. Kun. Gediminas, 
Liet, sostines Vilniaus inkiire- 
jas. Sukatoje Szv. Kryrilio ir 
Metodijo.

— Ateinanti T a u t i s z k a 
szvente yra “Nepriklausomy
be Diena” arba 4-ta Julajaus.

t Ona (White) Gulick, pa
ti Jurgio G ulicko nuo 622 W. 
Market Uly., mirė Utgrninke, 
6:30 vai., ryte., namuose savo 
motinos ponios M. White (gal 
■but Vaitkevicziene), nuo 610 E.’ 
Market Uly. Velione sirgo per 
visa meta. Gimė ezionais mies
te, per koki laika gyveno Gi- 
rardvilleje. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos. Paliko sa
vo vyra, sunu Jeronimą, savo 
motina, 5 brolius ir 2 seserys. 
Laidotuves atsibus Sukatos ry
ta.

Bažnyczios vieliava isz- 
kelta aukszcziau už Ameri
kos vieliava kai kareiviai ir 
jūreiviai meldžiasi ir kai pa
maldos ar Szventos Miszios 
yra laikomos ar atnaszauja- 
mos. Jokia vieliava niekados 
negali būti iszkelta augsz- 
cziau už Amerikos vieliava, 
tik Bažnyczios vieliava per 
pamaldas ar Szventas Mi- 
szias.

GUAM, PACIFIKE. — įj 
Žingeidu ir net smagu skaitytų 
ir klausyti kaip Japonu Karo| 
Sztabas dabar teisinasi ir aisz-1 
kinasi kad jie visai nekalti už 
Japonu nelaimes. Mes dabar 
jau gerokai žinome kur Japo
nai stovi ir kiek jie gali. Mes 
taipgi jau žinome kokios Ame

rikos jiegos atkreiptos priesz 
juos. Dar niekas nežino kaip 
ilgai szitas karas tesis, nes sun
ku pasakyti kaip ilgai Japonai 
gales kentėti ir trivuoti ir isz- 
silaikyti.

Karo Sztabas sako kad karas 
bus ilgas ir kruvinas. Tie ku
rie žino ir pažinsta Japonus, 
sako, kad negalime tikėtis kad in paczia Japonija, jeigu musu 
Japonas greitai ar lengvai pa- kareiviai gales ant Japonijos

Ibažnytienems apiegomis 9 val., 
ryte ir palaidotas parapijos ka
puose. J. Levananviczįus laido
jo

St. Clair, Pa. —
šia duktė ponstvos K. Visgar- 
džiu isz Schoentown ir Andrew 
Durish sūnūs pono Andrew 
Durish isz Schuylkill Haven 
likos suriszti mazgu moterys
tes, per Kun. P. P. Laumakis, 
Szv. Kazimerio ba'žnycziojc, 
Birželio 24-ta diena, 10:30 vai., 
ryte.

Praneszimas
Visuomenei

Japonu Eroplanai
Labai Geri Ir Greiti

LUZON, PACIFIKE.— Mes 
visados giriamės kad musu ero-

laimėjus. Jie mate kas atsiti- Planai griausi ir greicziausi,
ko su Vokiecziais ir nori savo 
kraszta iszgelbeti nuo pana- 
szaus likimo. Karo Sztabas, ir 
armijos ir laivyno vadai jau 
dabar mato, kad jiems nesiseka 
kad jiems nebeliko vilties. Jie 
dabar nori kitus kaltinti ir sa
ve iszsiteisinti. Japonai, kaip 
i r Vokiecziai skaitosi save ga
lingais ir Dievo skirtais žmo
nėmis, ir jie tikrai tikisi kad jie 
negali kara praliameti. Jeigu 
Anierikiecziai gales insilaužti

Jis visokius Japonu eroplanus 
pažinsta ir žino ir jis sako: “Ta 
sena daina, kad Japonai negali 
nieko naujo iszrasti ar nieko 
gero pastatyti jau isz : 
iszejus. Japonu bomberiai ir 
pesztukai eroplanai yra musu į 
bomberiams ir eroplanams ly- 

I gus jeigu negeresni. Ir Japo
nai inžinieriai yra musu inži
nieriams lygus. Musu lakūnas 
su vienu Japonijos eroplanu 
pesztuku sumusztu geriausia 
Amerikos eroplana. Gal jie pa- 

i simokino isz Vokiecziu, o gal

luotelems szia vasara, kaip tai 
buvo uždrausta ir gi praeita 
meta, isz priežasties kariszko 
uždraudimo per valdžia.

mad°s Skaitykite “SauleM

! kad mes pastatome galingiau
sius ir puikiausius bomberius, 
kad jokis krasztas, jokis szalis 
negali su mumis susilyginti.1 jie patys tuos eroplanus iszsi- 
Mes taipgi pasziepiamai žiuro- 
me ir kalbame * apie Japonu 
ginklus ir eroplanus.

1 Dabar kita galime dainuoti. 
Pulkauninkas Ernest K. Kar- 
burton, kuris žino ka jis sako,

■ mums pranesza, kad: Japonai 
i dabar stato geresnius ir grei

tesnius eroplanus už mus. Szi
tas Pulkauninkas yra Karo 
Sztabo paskirtas isztirti ir isz- maudytis, žuvauti ar plaukiot

galvojo, bet kaip ten nebutu,' 
turime prisipažinti, kad su jais 
visai nėra baiku.”

Praneszimas!

kurie 
ežerą

Praneszama visiems 
yra papratę atlankyti 
Wallenpaupack, Pocono kal
nuose, kad yra uždrausta jame

TODAY
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j -AT .
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L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunua numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
B2O W. Centra St., Mahanoy City

Paskirstymas Maistas 
Apie Racionavima
Mėsos ir Tauku: Raudoni 

ženkleliai knygutėje Nr. 4, 
E2, F2, G2, 112, J2 geros 
iki Birželio 30 d. Ženkleliai: 
K2, L2, M2, N2, P2, geros iki 
Liepos (July) 31 d. Ženkleliai: 
Q2, R2, S, T2, U2, geros iki 
Rugpuiczio (Aug.) 31 d.

Maistas Bleszinese: Mėlyni 
ženkleliai knygutėje Nr. 4: 
N2, P2, Q2, R2, S2, geros iki 
Birželio 30 d. Ženkleliai: T2, 
U2, V2, W2, X2, geros iki Lie
pos (July) 31 d. Ženkleliai: Y2, 
Z2, Al, Bl, Cl, geros iki Rug
piuczio (Aug.) 31 d.

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

Czverykai: Ženklelis (ero- 
planinis) Nrs. 1, 2 ir 3 knygutė
je Nr. 3, Ikožnas ženklelis geras 
del vienos poros czveryku.

Kuro Aliejus: Kuponai 4 ir 5 
(1943-44m., szildymo laiko) ir 
kuponai 1, 2, 3, 4 ir 5 (1944-45 
m., szildymo laiko) geri iki 
Rugpiuczio (Aug.) 31 d.

Gazolinas: A-15 kuponai bai
giasi Birželio (June) 21 d., Ku
ponai B6, B7, C6, C7, geri iki 
ateinanezio praneszimo.

Shenandoah, Pa. f Kuokas 
Kegolis, nuo 839 W. Coal uly., 
mirė pareita įSubata, 5 vai., po
piet, namie, sirgdamas keletą 
menesius. Velionis kitados Idi- 
ke saliuna, po tam dirbo kasy k
lose. 15 metu adgal prasiszali- 
no nuo darbo. Gimęs Lietuvoje, 
atvyko in Amerika daugelis 
metu adgal. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Paliko savo 
paczia Teofilių, sunu Joną na
mie, dvi dukterys Marijona na
mie ir Ad. Bobiniene Philadel
phia. Taipgi penkis anukus; 
broli Juozą mieste, ir sesery J. 
Žu’kiene isz Girardville. Laido- 

• tuves atsibuvo Seredos ryta su

NEW YORK. — Praeitos 
sanvaites lietuviszkoj spaudoj 
tilpo LAIC žinia, buk asz pada
ręs iszsavu apie BALF prane- 
szima Amerikos Lietuviu Ta
rybos suvažiavimui Birželio 13 
d., 1945 m., New Yorke. Szioji 
žinia neatinka tikrinybei.
Amerikos Lietuviu Taryba in 
suvažiavima manes nekviete ir 
neesu Tarybos nariu. Suvažia
vime nedalyvavau ir todėl jo
kio praneszimo apie Lietuvius 
nuo karo nukentėjusius nepa
dariau.

Birželio gi 10 d., 1945 m., 
New Yorke Pennsylvanijos 
Hotelyj Bendros Amerikos i 
Lietuviu Szalpos Fondas turė
jo Direktorių susirinkimą ir 
sziame susirinkime padariau 
platu praneszima apie BALF j 
veikla ir apie lietuviu nuo karo' 
nukentėjusiu padėti.

Prie szios progos pareiszkiu, 
kad BALF neko bendro neturi' 
su politinėmis lietuviu organ! 
zacijomis. Musu organizacijos 
Konstitucijoj yra aiszkiai pa 
sakyta: “This organization1 
shall be strictly non-political i 
and non-sectarian.”

Kun. Dr. J. B. Končius, 
BALF Pirmininkas.

NEW YORK. — Garsus mu
zikos direktorius Erno Rapee, 
55 metu amžiaus, staigai mirė 
savo kambaruose. Rapee gimęs 
Budapest, Vengrijoje. Paliko 

, paczia ir du sunu.

of the Boy
with the TOO BIG Boat!
Yes, he built a boat sp big he couldn’t 

get it out of the cellar. It’s an old story...so 
well known we doubt that any boy would 
make the mistake. At that, every once in 
a while, someone pops up to claim that he 
knew the boy.

Unknowingly, we grownups make 
much the same sort of mistake of trying 
to do too much with too little.

Surveys show that in a great many 
American homes, today, (even in some 
homes built shortly before the war) there 
are not enough electric circuits and the 
wiring is too small for the proper use of 
electric servants in the home. And also 
just as handicapping, there are too few 
Readyboxes (electric outlets) for the con
venient use of these servants.

more than one appliance or 
be useil at the same time 

same Reailybox and your 
cluttered up with extension

How do you know if this is true in 
your home?

If fuses blow or lights go dim as 
your refrigerator starts, or as you plug 
in another lamp or appliance, you need 
more circuits and larger wire!

When 
lamp must 
from the 
rooms are
cords and multiple plugs, you haven’t 
enough of these necessary outlets.

Make adequate wiring and sufficient 
Readyboxes your No, 1 postwar project... 
you’ll need to if you are to enjoy all your 
present electrical conveniences plus the 
many more which tomorrow has in store 
for you.

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

° READY KILOWATT

TUE ElECTDIf* U Al ID 4:30 Sunday afternoon IntALtUKlv HUUEvc O LU M B ia.n ETWO rk

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
* * STARRING NELSON EDDY ★ * 

ANDROBERT ARMBRUSTtR’SORCHESTRA

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 $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

I

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. |




