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Invazij a Ant Luzon Sala
Isz Amerikos
PREZ, ROOSEVELTO 
KALBA PER RADIJA

Subatos Vakara

WASHINGTON, D. C. —
Ilga Prezidento Roosevelto 

kalba tik viena dalyka, rodos, 
norėjo mums norėjo mums pa
sakyti: Karas dar ir szimet 
siauezia Europoje, musu vaikai 
dar ir szimet vargszta ir mirsz
ta ant karo frunto, už tai, kad 
pernai perprastai dirbome per 
mažai aukojome, per mažai 
prakaito iszliejome. Pernai 
mes jau rengemia pergales pa
rodas, kalbėjome apie taika, tu
rėjome “good times’’ ir pamir- 
szome kad karas dar nebaigtas. 
Už tai dar ir szimet mes kariau
jame, už tai dar ir sziandien 
musu vaikai krinta ir mirszta.

Prez. Rooseveltas praszoK 
daugiau slaugiu, nursiu, pra
szo daugiau karo pabūklams 
darbininku, daugiau armijos, 
vaisko, ir daugiau, daugiau pa- 
siszventimo, pasiaukojimo isz 
kiekvieno pilieczio. Ir jeigu 
mes savo liuosu noru jo nepa
klausysime, tai jis prižada ir 
perspėja kad po prievarta, pa- 
nevalia szauks slauges, nurses, 
ir ims vyrus ir moteris in dar
ba. Tokia buvo Prezidento 
kalba per raidijo in mus.

Kai Generolas Eisenhower 
pasirenge važiuoti in Londoną 
ir surengti, suruoszti puolimą 
ar insibriovima ir Vokietija, jis 
padare pranaszyste: Mes sumu- 
szime Vokieti ir pergale bus 
musu 1944 metuose, JEIGU VI
SI GERAI IR PILNAI ISZ- 
PILDYS SAVO PAREIGAS.

O dabar jau metai praėjo ir 
dar karo pabaigos nematyti. 
Generolas Eisenhower nesukly
do. Czia kas nors, kur nors 
suklupo, kaida padare. Musu 
kariuomene niekur nesuklupo, 
nesuklydo; musu vaikai vaiske 
daugiau negu savo pareiga at
liko. Musu armijos nesukly
do Hollandijoje, Italijoj e,Grai
kijoje, Normandy ar paezioj 
Vokietijoj. Ne; ka musu ka
rininkai sumanė, ta jie ir pa
dare.

Mes, czia namie suklydome, 
suklupome, savo pareigas ne
atlikome. Ta syki kai mes ne- 
ejome in darba, tie “good 
times’’ be kuriu mes negalėjo
me apsieiti sutrukdė karo eiga 
ir veikla ir pati kara prailgino 
taip, kad dar ir dabar nėra nei 
pergales nei taikos. Ir musu 
kritikavimas, musu plepalai ir 
liežuviai apie Alijentus taipgi 
nei biski nepagelbejo laimėti 
kara. Tie, kurie ‘moksliszkai’ 
aiszkina kad Amerika viską ki
toms tautoms duoda, kitus 
jkrasztus retavoja ir gelbsti, o

už visa ta tik szpyga gauna, to-1 
kie žmones sziandien gali! 
džiaugtis ir didžiuotis, kad jie! 
prailgino, pratese kara, kad del; 
j u “moksliszku“ liežuviu, tavo, 
vaikas ir mano brolis sziandien į 
ne namie, bet ant karo frunto.

Tokia buvo Prezidento Roo- 
sevelto kalba per radija Suba | T- laikraszti ir gražiai irivardai skamba kaip kokia mu
los vakara. Prezidentas Roose-! ilmes laiKrasztl ir gražiai ir j 
veltas, szimet, kain Generolas 
Eisenhower pernai, padare to- ir Komunistu raszytojams ku- 

Tie sziandien visam svietui,
Fnrnnoi nžLai»x szimet JEI skelbia szventa Rusija. Ponas; Kame keturi szimtai. Negali- 
Europoj u b b g _ , ; gadeiki narode kiek Stalino ma nei apskaieziuoti kiek isz-
GU KIEKVIENAS MUSU.Zadeikls parocie kieR M : ir
PTT N AT TR VTqTq7KAT PRT ! £arfces žodis yra vertas, kiek zud?ta kituose miestuose u 
riDNAi ik v o o i Ki rpic7kia sutartis ir ko kaimuose. Ta padare Sovietai.
SIDES IR SAVO PAREIGAS Kusijai reiszR±a sutartls ir koi - - -...............
ISZPILDYS! j £a-dma Skėtis isz Sovietu. Dau-

I giau panasziu laiszku ir -------------------------------- i 
straipsniu mums reikia spaus
dinti in laikraszczius kad visi 
žinotu apie ta Rusijos rojų ir 
apie Sovietu iszlaisvinima.

Kai Stalinas pasisavino Lie
tuva, Latvija ir Estonija, nie- 

ardo, isz artymo miestelio, ku-jkas nieko nesake, visi tylėjo, 
ri žmonys norėjo ji sumuszti už Bet kai iszkilo Graikijos klau- 
sumuszima savo 83 amžiaus bo- simas, tai ir Anglija ir Amerika; 
bute. Žmonys iszgirdo baisa tuojaus susirūpino, 
senutes, inbego in narna suras-'jas neį nevaptelejo kai Lietuva' aP*e savo 
darni ja sukruvinta. Senute;Rusija prarijo, bet kai partijos laisvinimo darba. 
likos nusiunsta in ligonbute, o - • ........ i—__
Richardas likos nuteistas in 
kalėjimą.

ISZ LIETUVOS
Lietuvos Ministeris, 

Žadeikis, Vaszingtone, para-

O biski toliau in žiemius ir 
rytus, kur Zarasai, czia szeszi 

Ponas semtai (600) lietuviu buvo ant 
vieno sykio iszžudyta. Ir po vi-

Dideli Musziai
Ant Pacifiko

sze atvira laiszka in New York sa Lietuva miestu miesteliu, 4 ® JO.™ l ~ ■ J Q F-.- -- —
tos vakara. Prezidentas Roose- — ™ “i™mCrikOHai BOmOUr OMO JOpO"’‘rinkini atcnlrp Knirmnic-torną CZelniDKU, kankiniu litanija ai i __ •rroUnc. L-otrv Hnnnrnbe aiszKiai atsake Komunistams ’ . , & -F tTV E W F $ • ~ • •

J Sziauliuose “u « nūs Ant Luzon Sala; Vokiecziai L -v «/ 7

Sumsze Savo Bobutia
OGDENBURG, N. Y. — Pa

lietį a nemažini turėjo darbo pa
kol dasigavo prie John Rich

j Utena, Zarasai, Rokiszkis vi- 
! sai isznaikinti, su žeme suly
ginti. Leliunu, Maletu ir Daugu 
parapijų gyventojai iki pasku
tinio žmogaus buvo iszvežti in 
Rurija.

Mes, lietuviai sziek tiek ži
nome apie tas ir panaszias bai
senybes, bet kiti nieko nežino. 
Rusija sziandien visam svietui 
skelbia apie Vokiecziu žiauru- 

Churchil-1ma’ 0 žinomas daįgtas, nutyli 
mielaszirdinga isz-

Neteko Savo Kelia In Belgija;
Prez. Rooseveltas Sako: “Mes
Sumuszime Vokieti Jeigu Visi

Iszpildys Savo Pareigas"
ISZ FRANCUOS WASHINGTON, D. C. — Apie 70X. I 

Amerikoniszku kariszku laivu su pagelba ero- 
j planu neužilgio gausis prie Linayeno pakrasezio 
! prie Luzon Sala, kur Amerikos kareiviai užpuls 
Jaut Japonus. Generolas MacArthuras ir Ad

mirolas Nimetz, sako kad musu laivai ir eropla- 
nai bombarduos Luzon Sala pakol atims sala nuo 
Japonu, 
nuszauta.
Japonai paskandino 33 Amerikoniszku laivu 
bet Amerikonai sako kad tai neteisybe.

Prancūzai pajuokia ir pa- 
sziepia musu kareivius Pary-J 
žiuje. Jie sako kad Amerikie- 
ežiai kareiviai per garsiai juo
kiasi, per daug valgo ir per 
daug “good times’’ jieszkineja.

... . iPrancūzai taipgi pnkisza ir 
prikaiszioja mums kodėl mes 
daugiau karabinu ir armotu ne- 
prisiuneziame Prancūzams.

Czia greieziausiai Prancūzu 
pavydas musu kareiviams. 
Amerikietis kareivis turi dau
giau pinigu negu Prancūzas; 
Amerikietis garsiau už Prancū
zą juokiasi už tai kad jis žino 
kad ji niekas nesumusz, kad jis 
szi kara laimes. O kad Ameri
kietis geriau ir daugiau suval
go tai už tai kad jis turi ka val
gyti, ir už tai kad mes jam pri- 
siuneziame.

Tie, kurie sziandien taip 
garsiai ir drąsiai garbina ir 
szlovina Sovietu iszlaisvinimo 
darba, galėtu daug ko pasimo
kyti isz musu tėvynės likimo, 
isz musu Lietuviu kruvinos ke
liones isz nepriklausomybes 
lopszio in Rusijos Rojų.

Kai kurie žmones kelia klau
sima: katras prieszas žiaures
nis, ar Vokiecziai ar Sovietai, 
ar kitaip ta pati klausima stato 
klausdami, po kurio prieszo 
valdžia geriau gyventi, ar po 
Vokieczio ar po Sovietu? Toks 
klausimas tuszczias ir niekam 
nevertas. Velnias, ar jis bus 
juodas ar raudonas, vis velnias 
ir gana. Ir mums nėra jokio 
reikalo rinktis viena isz tu 
dvieju. Mes, Lietuviai jau se
niai pasirinkome nepriklauso
mybe.

susikirto Graikijoje, tai pats 
Churchillas in Graikija lekte 
nulėkė ir Anglijos vaiskas dar 
ir sziandien su karabinais tvar
ka daro.

Mažai kas žino ir dar mažiau 
kas paiso apie Lietuva ir apie 
Lietuviu likimą. Ir mes patys 
nedaug žinome kas ten darosi 
nes baisiai sunku gauti bet ko
kiu žinueziu isz Lietuvos. Bet 
mes tiek žinome, kad Lietuvius 
naikino ir naikina ir Vokietis 
ir Sovietas.

Vilniaus apylinkėje, • netoli 
nuo Valkininku visi vieno kai
mo gyventojai buvo iszžudyti. 
Uždaviniene, ka tik pagim
džius kūdikėli, buvo su savo 
kūdikiu inmesta in liepsnas ir 
sudeginta. Ta padare Vokie
cziai.

Arkivyskupą Skvirecką, 
vyskupus Brizgi, isz Kauno, ir 
Padolski isz Vilkaviszkiu isz- 
treme iszvare. Ta padare Vo
kiecziai.

Vyskupas Teofilius Matu
lionis isz Kaisziadoriu, kuris 
buvo armijos kapelionu virszi-[ na, ir kad Londono Lenku vald- 
ninkas, ir kuris pas mus atsi- žia nieko nereiszkia. Yra sako- 
lanke ir musu tarpe pagyveno, ma kad Stalinas pasitarė ir pa- 
1935 metuose, buvo nužudytas, sisznekejo su Churchilliu ir su 
Ta padare Sovietai.

Daktaro Antano Garmaus padare.
-------------------------------------------------------------o_, ----- -------------------j---------------------gimines buvo nuteisti, nusūdyti1 Anglija ir Amerika tuojaus 
vaikai prisižiurinejo tam bai- ■ mirties bausme, o pats Dakta-I paskelbė kad jos Lublino Len- 

ras, kiek galima sužinoti ar ži- ku valdžios nepripažinsta, ir 
nioms intiketi, prigėrė begda- kiad jos su Londono Lenku 
mas nuo Sovietu. Daktaras valdžia skaitysis. Czia vėl Sta- 
Antanas Garmus buvo Lietu- linas laimėjo. _________ __
viu Raudono Kryžiaus Pirmi-! Rooseveltas nesutiko, tai Sta- j 
ninkas, buvęs Kauno majoru ir linas pats padare ir atliktas; 
tikras Lietuvos veikėjas. Ir kriukis. I

Ginklu Gamybai Sku
biai Reikalinga Dar 

130 Tukstanczhi 
Darbininku

WASHINGTON, D. C. — 
Paul V. McNutt, Karo Darbo 
Jėgos Komisijos pirmininko, 
praneszimu, dar papildomai 
reikalinga virsz 130 tukstan- 
cziu darbininku invairiems ka
ro pramones darbams, kaip ar
tilerijos, mortar ir mažųjų 
ginklu, reikalingu' Europos ir 
Pacifiko frontams, gamybai. 
McNutt pažymėjo, kad darbo 
jėgos pareikalavimas padidėjo 
dėka padidėjusios karo pramo
nes visose srityse, pradedant 
žaliavų iszdirbimu ir baigiant 
prekių supakavimu.

Mate Kaip Motina Su
degė Ant Smert

ALTOONA, WIS. — Anna 
Gulicky aplaistė szlebes su ka- 
rasinu ir užsidegė, keturi josios

ISZ LENKIJOS
Stalinas dabar jau galutinai 

pasakė kad Lublino Lenku 
valdžia yra vienatine ir teisėti-

Rooseveltu pirm negu jis taip

Apie 41 Japoniszku eroplanu likos
Japonai pranesza per radijo buk

O karabinai ir karo pabūklai 
dabar ir mums reikalingi. Tai 
Prancūzai visai už dyka pikti
nasi. Jei ne mes tai dar ir szian
dien Hitleris Paryžiuje viesz- 
patautu, o patys Prancūzai 
vergais butu.

ISZ GRAIKIJOS

Anglu kariuomene dar 
malszina kairiuosius Graikijo
je. Kai visi Graikijos žmones 
badu mirszta, kairieji turi ir 
per daug maisto.
gauna tai niekas nežino, o jie 
nesako.

vis

šiam darbui savo motinos, bet 
negalėjo nieko veikti idant isz- 
gialbeti ja nuo taip baisios mir
ties, nes buvo maži. Motina ap
imta liepsna sugriuvo ant že
mes sudegdama ant anglies. 
Motina staigai papaiko ir ne
žinojo kadaro. Vyras dirbo'kaip tik tokius žmones szian- mums nepatinka, jis savo daro' tusi, nustotu muszesi. Betiki 
i* L* i A A A’A I r,1 <-» VM r. n ™ J - ™ ™ z-» i vi n llrt ■*-» .■> < A’A v* z-. • 1 • 1 • 1 1 A T •sziol niekas jo neklauso. Angli- 

-----------★----------- jos kariuomene dar tenai. Kai- 
Kas koki moka remesta tam rieji dar prieszinasi, nors jie 

na priesz tai ir gal toji nelaime dekanas ir buvęs Lietuvos Mi- ne yra ant svieto prasta, 
prisidėjo prie moteres staigaus nisteris nužudytas. Ta padare 
papaikimo. ' Sovietai,

Chicage kuriam pranesze apie dien gainioja, žudo ir naikina ir gana, 
nelaime ir tuoj aus pribuvo na- Lietuvoje. Ta padare Sovietai. — 
mo. Gulickiu namas sudege die- Kunigas Vladas Mironas,

Generolas Nicholas Plastiras 
senas Graiku karininkas ir po
litikierius stengiasi isz visu 
sroviu ir partijų sudaryti nau-

* __ --------- , ja ir vieninga vyriausybe. Jis
Maža jam rupi kad iszleido insakyma kad visi liau-

Churchillas ir

PARYŽIUS, FRANCIJA. — Amerikos 
1-mos armija užpuolė ant Vokiecziu isz dvieju 
pusiu prie Belgijos frunto, o Amerikos 
3-czia armija artinasi isz pietų puse, prie 
Strasbourgo. Vokiecziu Marszalas Gerd 
von Rundstedtas ir jo armija randasi pa
vojingam padėjime prie La Roche ir Hon- 
ffalizo vietų, 
daug paimta in 
planu ir tanku

Daug Vokiecziu užmuszta, 
nelaisve, taipgi daug ero- 

sunaikinta. į

LONDON, ANGLIJA. — Apie 1,000
J

Alijentu eroplanu bombardavo miestą Munich, 
isz kur jie! Vokietijoje, taipgi geležinkeliu centru prie

Hamm, Cologne, Rastaff ir Aacheno. Apie 
19,000 tonu bombų likos numesta ant tu 

! miestu. Daug bledes padaryta.
S5»

prižadėjo derintis, kai karalius 
. ~ atsisakys ir nauja valdžia bus
Į Pirkie U. S. Bonus Sziadien! sudaryta. Valdžia nauja yra,

bet skerdynes nesustojo. Gene
rolas Plastiras visa savo gyve
nimą paszvente savo žmonėms, 
ir visados buvo visu gerbiamas. 
Tik pastaraisiais keliais me
tais, ypacz kai jis gyveno Pa
ryžiuje ir Anglijoje kai ji buvu
si valdžia buvo isztremus isz 
Graikijos, jis susidraugavo su

Anglijos didžiūnais, ir dabar* 
kai kurios Graiku sroves jam. 
nepasitiki, bijosi kad jis Britu, 
Anglu intakoje. ELAS partija, 
kuri turi daugiausia komunis
tu dar kariauja, dar prieszinasi 
ne tik Anglams bet ir paežiai 
Graiku valdžiai.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Isztyrineta ir likos darodyta, 
Įkad kožnas sutvėrimas gyvena 
ašztuonis kartus ilgiau, ne kaip 
laikas per'kuri auga. Sztai ark-! gia sunaikinti nekurias ideolo- 
Hs auga apie 4 metus, o gyvena1 gijas, kurios nepripažysta žmo- 
asztuonis kartus ilgiau, tai yra,' gaus teisiu szalyse kurias mes 
apie trisdeszimts metu; szuo. iszlaisviiiame. Mes laikome, 
auga per du metus o gyvena 16 kad del tikros ir pastovios tai 
metu, viszta auga 1 meta o gy-' kos kad kiekviena 
vena konia deszimts metu. Pa
gal toki apskaityma, tai žmo
gus augantis per 25 metus, tu
rėtu gyvent nemažiau kaip 200 
metu, bet pasirodo kad jisai ne- 
dągyvena nei puse tiek metu.
Suraszai parodo, kad žmogaus ran i ja 
gyvastis vis buna trumpesne, taikai, 
o tai isz priežasties didesnio 
krutėjimo, pervirszini 
mažesnio pasilsi© ir 1.1.

Sz-iadien žmones gyvena pa
prastai 50 lyg 60 metu. Paga. 
suraszus tai žmones gyvena il-

—. , -------------------- --- -b  

ideologija vidujiniame gyveni- Vah|$ PllValo Pcb vajus Piava^° Pavykti. 
tne yra rūpestis tarptautines ' ivr^ i
bendruomenes. Nepripažinti szii vykti, Sako Carusi 
principą reiszkia, kad neužlal- 
kymas prigimtu žmogaus teisiu 
nelieczia pasauline taika.”

“Sziame laike invykdinti pa
sauline taika, musu tauta sten

Mes visi privalome inneszti sa
vo dali ir dar virszaus.

WASHINGTON, D. C. —
1 Administracinis J. V. Valsty

bes Gynėjo Padėjėjas.
Mes esame dar vieno karo 

paskolos vajus sūkuryje — szi 
karta szesztojo. Karas dar te
bevyksta, ir niekas negali isz- 
pranaszauti, kada pasibaigs 
musziai. Bet mes visi tikimės, 
kad jis yra paskutinėje fazeje, 
bent Europos fronte. Bet ko 
jis pareikalaus Pacifike, tai dar, 
viena veikalas. į

Tuo tarpu karo iszlaidos te-' 
besitesia. Tiesa pasakius, jos J 
dar net ir kyla nes rengiamės i

užkerta kelia pasaulio, suduoti prieszui paskutini smu-Įdavinejami minetuju miesta 
. _ 'gi, kam pinigai dar vis reikaUn- laikraszc2iams du in san 

nepripaz.yst.igj_ visuomene praszoma ssi _ antradieniais ir penk.
tadieniais — isz Washington©.

tauta kuri 
prisidės prie szios pasaulines 
organizacijos turės gvarantuo- 
ti prigimtas teises žmogaus, 
szeimynos ir mažumu grupiu 
savo civiliam© ir tikybiniame 
gyvenime. Mes žinome kad ti-

Septyni Miestai
Lenktyniauja Bonu

maustė ir visu klausinėjo. Ant 
galo inspejo tai visa viena mer
gaite. Ji pasakė kad tinkamiau
sias laikas ’ — dabartinis, nes 
kito tokio-pat daugiau nebus,

Pardavinėjime ’

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto iū 

kitas vietas arba iszvažiuoja u 
kitus miestus ant apsigyveni

brangiausias tas žmogus su ku-i rno ir geidžia kad jiems ‘Saule* 
riuom dabar turime koki nors', eitu be pertraukos, kada maine 

' svambu reikalu nes t iktai toki j 
žmogų

gus. Jis gyveno netoli geležin
kelio. Viena syki Motiejus isz- 
ejo pasivaikszczioti. Nuėjo nuo 
namu tolokai. Jam reikėjo per
eiti per geležinkeli. Sztai eida
mas jis per geležinkeli pastebė
jo, kad geležinkelio senis dreba,

i į savo adresus tai tegul reni | įr jam tuojaus

WASHINGTON, D. C. —
Septyni dideli miestai eina 1 '

I lenktynių, kuris pirmiausiai į 
iszpildys kvota bonu supirkime Užmuszta Pauksztyte 
szio, Szesztojo Karo Paskolos^

i Vajaus, metu.
! Miestai yra
į Philadelphia,
St. Louis, Los Angeles,
Francisco ir Washingtonas.

; Lenktynių daviniai bus isz-'taiko

Karo Paskolos'

Bostonas,

pažinsi ame ; oiirszta paduoti ir savo sena 
ns, tai pada-’adresą, o tuom palengvinsite 

lyti tam žmogui gera. ices kitaip negalėsime surast
--------------- kur tokis žmogus gyveno. To 

del, jaigii permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in rėdys 

j te kad permainyti Jusu adresa 
Buvo szvente. Mes rengėmės paducdcite taipgi ir savo sens 

in bažnyczia. Asz jau buvau:qjresa, kitados gyvenoszie:
Pittsburghas, 1 a.psivilkes iszeiginiais rubais ir uuin8 darba ir dau^ er?eįio! 

Saru matydamas, kad dar kiti ne-j 
prisirengs ir kad yra daj 
, sumaniau juo pasinaudo-j

“Tauta kuri
darba,’savo žmonių prigimtu teisiu ne- karta paskolinti 14 bilijonu do- 

kooperuos užlaikyti taika. Jais- leriu.
ve pagrista. Tokia tauta seksi Dar nebuvo tokio atsitikimo,

a] savo tarptautine politika.” įkad Amerikos paskolos vajus V*************************
Žydu Konferencija Atlantic nebutu pasiekęs sau nustatyto rwi IVfTTQIT VAIKU 

e:iau pietinėse dalyse, nes tuo- Pr*-erae rezoliucijii remiimt tikslo, nes Amerikos gyvento-! x Uk U VAIKU
nauja demokratine tvarka, ku-' jaį per daug gerai numato, ka x-x-*-*-*-******-***************-

Iszbegau in sodną. Sodne bu
vo viskas labai gražu.

'Sztai asz pasilenkiau misi-'

raintis: “Ar ne iszardytas kur 
nors geležinkelis.” Ir isztikru- 
ju, kiek paejas pamate, kad ge-

po žmogus gyvenantis . netoli 
geležinkelio, žinojo, kokia ve- 
luvele reikia parodyti, kad su
stabdžius traukini. Bet kur-gi 
gauti dabar raudona veluvele, 
o traukinys jau visai arti. Sztai 
atėjo jam iii galva gera mintis. 
Iszeme jis isz kiszeniaus nosine 
(skepetaite), paėmė peili, pra
pjovė rankoje gysla, skepetai
te sukruvino, pririsza prie laz
deles ir taip jis pasidirbo rau- 

; dona veluvele.
Kraujas isz gyslos bego be 

pas: MRS. N. MC’OONIGLĖ, «•’«.ir todel -iis la'bai ™silpne- 
113 N. Jardin St., Shenandoah? 1°. vargiai galėjo pastovėti ant 

kojų, bet ir traukinys buvo jau 
v.'czia-pat. Pamatęs raudona ve- 

, luvele, traukinys sustojo.
Traukinys iszsigelibejo. Mo- 

tieju-gi keliauninkai rado jau 
visai be nuovokos, tacziaus ])o 
kiek laiko jis atsigavo ir pa
sveiko. .<

Saule, Mahanoy City, Pa.

‘'Saule” dabar S4.0C 
metams in Suvienytose Vaisti 
jose, $5 kitose Viesznatvstese

— Ant pardavimo, namas 
ant 332-334 W. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City. Atsiszaukitepralėkė pro mano galva ir nu

sileido netoliese. Pasižiūriu —• 
netoli manes szokineja mažute, 
gražute pauksztyte.

Asz nesuskubau apsižvalgy
ti, kaip sztai isz mano rankos 
jau loke akmuo, kuris ir papuo
lė jai tiesiai in galva.

Asz pribėgau areziau — net 
žada užgavo. Pauksztyte guli

, , nv , , ,, , kruvina nekrutėdama. Asz liutnias “dzentelmonas,” smar- ... ,,n . . . . | simmiau. Alane prade io sanzi-kiai rūke cigarus viena iioki- Vj. , ,. i ne graužti, kad asz uzmusziau tam, kad beveik tamsu buvo . , . v. . , ., Tx i tokia gražia pauksztvte, kuri vagone nuo durnu. Daugumas . . ., J , ■ ’" , . , . , , . .nieko pikto nedare, o dar la-
Asz esu tikras, kad tie ameri-i ])ra'Ie’’° koset lr py <0 antv ru biau buvo man jos gaila kada 

mentais Kad anti-semi-izmas ir kiecziai pasitiks Szesztaji Ka- ko’ bet niekas nenorėjo užgauti 
ro Paskolos Vaju tokiu pat rim-savo P^siprieszinimu “džentel- 

sine arba tikybine neapykanta tumu, kokiu jie pasitiko pir-'mona-’’ Bet tulas prasezioke-j 
•(Jyra peržengimai viesos politi- miau kvykusius vajus, ir insi- 11S sedintls szale to3° ponulio,

1 gys ekstra bonu, kaip to pata-^ dumai -’am labiaasia da‘ 
ii'riamums visiems musu vald- .^1 ,s0’atsdiepe:

— Patariu -ponuliui paliaut 
rūkęs, nes gali būti 'blogai.

— O tai kodėl? — užklausė 
stebėdamasis ponulis. Juk tai 
vagonas del rukaiicziiijii ir nie
kas neturi tiesos mane už
draust. Gal tau dūmai kenkia ?

— Tas tai nieko, bet matai 
ponuli, asz vežu su savim ežia 
po suolu krepszi parako, jeigu 
kibir'ksztele nukristu, galėtu 
pasidaryt smarki eksiplozije, 
tada visiems ežia butu bloga.

Ponulis nubalo isz baimes ir 
tuojaus iszniete laukan per Įau
ga cigara ir lyg galui keliones 
neruke.

Ant paskutines stacijos pras
cziokelis iszsesdamas isz trū
kio, pasilenke ir traukdamas 
savo krepszi kalba:

— Eikit szia, mano 
liai!

Visi dasiprato szposa 
eziokelio, prunksztelejo 
šiai juokais net ir patsai 
tehnonas nusijo-ke, kuri 
vo prascziokelis per savo 
mani nguma.

' se sklypuose žmones gyvena 
daugiausia ant oro ir saules. išgyvendins Atlanto Carteri reiszkia sziame kare pergale.
Bulgarijoj -gyvena apie keturi 
tiikstancziai žmonių kurie turi J’1 
po 
tukstanezio gyventoju pripuo 
la vienas szimtmetinis, o pas 
mus ant milijono gyventoju vos 
galima surasti vieno szimtme- 
czio.

be jokiu rezervu pagal sekamu1 Svetimos kilmes amerikiecziai SuHiailUS 
į apie tai nusimano ne kiek ne-

100 metu, arba ant kožno| # L įsteigti tarptautini tei- mažiau, jei ne daugiau. Jiems' 
siu byliu kuris apsaugotu gy-. szio karo pergale turi dar dau-Į 

i vybe ir laisve visu gyventoju giau prasmes. Jie atsimena už-', 
visu szaliti neiszskiria.nt kilmo, puoliko sunaikintas szalis. Jie! 
tauta, rase, tikyba arba kalba, pažįsta žmones, kuriuos neciai- 

! 2. Lygias teises visiems pi- agresoriai nukankino. Kai ku- 
Vokietijoj randasi 7'6 szimt- Režimus kiekvienoje szalyje. !riu gimines yra nukankintuju 

metiniai, Rumunijoj yra 1,704,’ 3‘ Uareikszti tautiniais arba tarpe. 
C( ... . T ... tarptautiniais legaliais instru- Serbijoj o 13, Iszpanijoj 410, 1 _ ° .1
Francijoj 7, Italijoj 198, Belgi- j

.joja, Danijoj 2. Matyt, kad 1 l®naszuS žj-giai kurie ugdo ra- 
Bulgarijoj gyvena daugiau 
szimtmetihiu ne kaip visoje 
Europoje, o tai del to, kad Bul
garai naudoja daug ožkinio 
pieno vadinamo jurgoto.

kos ir in statymo.
4. Ugdytojai religijines i 

rasines neapykantos persekiojo žia. . _ _ ., . Jri -r -i I

Prascziokelis

iJ^UKYTOJU vagonas buvo 
pelnas pasažieriu. Tarp ju

atsiminiau kad paliko jos maži 
vaikeliai, kurie jos lauks su- 
gryžtanezios ir kad graudžiai 
verk s nesulaukdami.

Dabar jau kiek metu praėjo, 
nuo to laiko, o man vis dar sto
vi akyse negyva kruvina pauk- 
sztvte.

Motiejus

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ii 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Motiejus buvo nejaunas žino- Saule, Mahanoy City, Pa. '

ir Katalikus ir Žydus. J u sekė
jai ir gimines gyvena beveik 
visose pasaulio szalyse.

Pana szuma s misis t a t yni u
sziu konferencijų yra indomus 
ir užinteresuos visus kurie tiki 
rytojaus geresni pasauli.

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

Dvi svambios konferencijos: 
viena Kataliku, kita Žydu, lie
menei svarstė tautines, rasines 
ir tikybos mažumu teises po
kariniame pasaulyje. Abie jos 
konferencijos ragino, kad tos 
teises privalo būti tarptautines 
organizacijos apsaugojamos.

Su v. Valstijų kataliku Vys
kupai, kuriuos atstovavo Na
tional Catholic Welfare Con
ference. Administratyve Tary
ba, pasiremdami kataliku ti-; r . . •kybos mokslu priėmė ir paskel
bė savo nusistatymą apie atei-Į 
ties taika. Svarbi žydu konfe
rencija dviems sanva items vė
liaus Atlantic City, New Jersey 
nors svarstydama, pirmoj vie
toj, baisu likimą žydu tautos 
žmonių aszies užimantose sza
lyse pareiszke savo nusistaty
mą kaslink taikos ir mažumu 
teisiu laisvame demokratinia
me pokariniame pasaulyje.

Kataliku Vyskupai savo pra- 
neszime tiki in sunaikinimą 
ideolgoiju, kurios nepripazysta 
prigimtu žmogaus tiesiu Aszies 
szalyse, ir in laisva žmonija ir 
laisvas tautas. Tas praneszimas 
deszimt svarbiausiu Kataliku 
Bažnyczios prelatu pasiraszy- 
tas pabrėžia, kad kiekvienas 
Amerikos pilietis turi pripažin
ti savo atsakomybe kaslink in- 
steigima ir užlaikyma taikos. 
Jie pataruoja tautu organizaci
ja, kuri butu Pasaulio Teisinu, 
ir turėtu tikrai juridine teise.

Kalbėdama apie “žmogaus 
teises” praneszimas pareiszkia 
kad net “ paežioje valstijoje 

, tautinis suverinumas pripažys- 
ta žmogaus ir szeimynos pri
gimtas teises. Kadangi civile 
vyriausybe neteikia szias Die- 
vo-duotas teises, tai ji negali 
nei atimti jas.

Praneszimas tęsia: “Tautos

Lordas Bangor užvede aky
va teismą augszcziausiam An
glijos sude atimti milžiniszka 

| turtą po mirusiai, 1793 mete, 
j Mares 1’Epines, kuris tada su
sidėjo isz 92,000 svaru szterlin
giu, o in laika 130 motu užaii- 

I go ant pustreczio milijonu sva- 
1 iii (suvirszum szimta milijonu 
i auksu).

Mare 1’Epines, badai buvo 
silpno proto motore, todėl ne
paliko jokio testamento. Nepa 

| liko nieko del likusiu giminiu, 
I nes badai Mare gimė isz nele- 
galiszku tėvu, todėl visas jo- j 
sios turtas perejo in rankas 
valdžios. Karalius Jurgis IT1 
padovanojo taji turtą del ad-' 
mirolo Lordo Hove, kuris neit-1 
gai džiaugėsi tuom turtu neš
iu kelis metus mirė, nepalikda-j 
mas jokiu impedžiu. Milžinisz-' 
kas turtas vela perejo in vald
žios rankas, ne sumažėjas bei 
da daugiau užaugės.

Dabar Lordas Bangor ir keli 
gimines, tvirtina, buk Marijo
na 1 ’Epines buvo tikru tėvu j 
duktė, nes tėvai paėmė szliubaj 
slaptai. Po ilgu tyrinėjimu lor
das atrado metrikus josios tė
vu, kurie užtvirtina tikruma ir 
legaliszka giminia, todėl josios 
turtas, pripuola teisingai liku
siems giminėms isz kuriu Lor- 
das Bangor yra vienas isz ju ir 
dabar stengėsi idant valdžia 
jam sugrąžytu taji turtą.

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 ir 
Gailesczio.
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. 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.
Litanija prie Szv. Antano isz 

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt. 
Ministranturas.

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

ži r ne

pras- 
gar- 

džen-

su-

Gudri Mergaite

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Szv. 
prie 
pris 
Szv.

Szv. Sakramento 
Tamosziau* 
Vierzpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų apit. 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats 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. 25c

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

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

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma~ 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus............................... 15®

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa; 
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 ..........................................25o

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 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu. •• 

No. 172 Dvi istorijos apie 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos, 
puslapiu ........ .........................

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrae 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimieczic Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi-

Kekta Juoku ir Paveikslo.
....... . .............lis

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

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus. 
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

puslapiu.
No. 102 

minaliszka
No. 103 

pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

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

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

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

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

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; 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-
61

. .15c

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

ku-
Viena

savo tar- ne Pana ir Apie Baisi istorija, 
į puslapiu ................

į No. 126 
I Doras gyvenimas:

Biivo kituomet karalius, 
riam niekas nesisekė, 
karta iszsiunte jisai 
ims pas visokius galvoczius pa-J . . . . . . .1 No. 126 Penkios istorijos anie
kldustl, dclko jam niekas l^si-jporag gyvenimas; Praversta links- 
seka. Vienas galvoczius tarė: mybe; Vargingo žmor.us sunu; Trys 
“Dėlto, kad jis nežino laiko 
kada ir ka veikti.” Antras ta
re: “ Dėlto, kad jis nežino žmo
gaus, kuris jam yra reikalin
giausias.” Treezias tarė: “Dėl
to, kad jis nežino kuris daiktas 
jam yra brangiausias. ” Tada 
karalius siuntė tarnus paklaus
ti galvoczin 'koks laikas jam 
geriausia tinkamas, koks žmo-* ISTORIJE apie Gregoriuft 
gus jam yra reikalingiausias ir į----------------- Isz Numirusiu
koks daigtas yra 'brangiausias. Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 

j Bet niekas nevaliojo inspeti. Be me, Szaltiszaiti ir Debesėlis, 
pertrūkio karalius apie tai vis B 25< B

I užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
’ kuris buvo protingesnis už savo poną 

61 puslapiu .......  15c
No. 127 Trvs istorijos anie Duk

tė nustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skunutis. 60 pus...15c

SKAITYKIT 
“SAULE”

i

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- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

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

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos anie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasako  jimi; 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 akmenoriaub; Klara; Nuspręsta
sis; Aut keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................1®C

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

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu............................................ 1®C

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabe 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis, 
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Isz Likimo Vargdinenio
Kraujas iszsimusze isz bur

nos vargszo, kveptelejo ir jau 
buvo negyvas.

Palaidojome ji, o su juomi

pėdsakai tu, ka nepasiusta sa- isz sudžiuvusiu lupeliu.
vo geroves, ka nesiglaudžia' Mano motinėlė mirė, skunde- 
prie visu susivienyjusiu ir ge-'si vaikinelis, senei mirė ir silsi
mi suprantancziu savo parei- si szaltam grabeli ant kapiniu, 
gas. Po valandėlei skundai Petru-

TRUMPOS IR
JUOKINGOS

PASAKAITES

sai ne esmių tinkamas in ka
riuomene, asz visai nieko ne
matau.

— Na, tai ka tu nematai?
— Ogi ta vini ant sienos

te buna palaidoti paskutiniai — GALAS - ko aptylo, tai vela davėsi gir-

pAIREJAIJ namon, Hlakos 
neradau, sugryžo už kokiu 

dvieju adynu, o per ta laika 
laukiau palei namus, ba namas 
buvo užrakyta.

Buvo mieste pirkti ka ten,

“Verkie, verkie vargdienėli, 
geriau tau bus, o kad tu buvai 
ne su mumis, tai kames tam 
kalti, kad tu buvai kvailas,! 
daug yra tokiu, bet ingaus dau- 
giau proto!

Isz palengvo pradėjau atsi-
bet nors su savimi nieko nepar-jmyti, kad abudu paszoke puo- 
sinesze, man tai kiek ne rūpėjo. iesį ant manės, kad asz kritau 

'Pasakojau jai, kaip dalykai'an t žemes, bet daugiau jau nie-
stovi, ir taip tęsęsi per pora me
nesiu.

Draugai mano kentėjo alka
ni, o asz buvau isztekliuje. Vie
no pati numirė isz bado ir susi
krimtimo, kad vaikai sustipę, 
sunyko ir alkani, o asz žiurė
jau in tai ir ėmiau tuos Judo- 
sziaus skatikus. Kartais tai
siau ka nors dirbtuvėje, kaip 
kada ir toliau kur ka veikda
vau, kokius nors paliepimus 
atlikdavau. Visaip būdavo.

Už poros menesiu draugai 
pargryžo prie darbo, ir toliau 
dirbome. Tik in mane nei vie
nas ne nedirstelejo, kaip eida
vau pro katra, atsikreipdavo 
nuo manos, o kaip kada viens 
ar kits nuspjaudavo. Kraujas 
manyje virdavo ant to neužpel
nyto szmeižimo, kaip man rodė
si, met Halka ir kunigas globė
jas ir ponai draugystėje ramin
davo mane tardami: “Kas mal
dingai gyvena, tas tiems kel
mams intikti ne gali.”

Viena ryta, o buvo tai jau Ge
gužyje, siunezia mane ponas, 
ba jau vyresniu musu skyriuje 
buvo pastatęs. Buvo tai pake
liui pro mano narna, tai-gi inei- 
nu ir randu kunigą su Halka 
kuokarszcziausiuose glebavt- 
muose.

Kada atsipeikėjau gulėjau 
ant lovos ligonbuteje, kaip man 
rodėsi, bet ne, palei mano lova

ko negalėjau pamyti.
Ir taip gulėjau per szeszeta 

sanvaieziu ir jie, mane parda
vėja, Judosziu maitino ir užlai
ko.

Mano pajiegos jau nepagry- 
žo. Krimto mane nuolatos mi
nėjimas mano godos ir mano 
pasielgimo kas link draugu. O 
nors darbuodavausi dabar jau 
prie ju, pasielgimu savo norė
jau jiems parodyti, kad buvau 
apipainuotas, kad blogas žmo
gaus pavidale mane ant szun- 
keliu nuvedė.

Bet atėjo laikas, kad jau už
sidirbti negalėjau, kole da ant 
kojų galėjau užsilaikyti, dirb
davau, susiezedyjau keletą 
auksinu, nuėjau in ligonbuti 
syki, kita, o dabai- kada jau vi
sai susibaigiau padėka vo jau 
labai gražiai mano draugams ir 
geradejamš ir atėjau czionai, 
kolei isztesejau, ba man 'butu 
geda buvusi, nuo ju surinktais 
pinigais sziadien užsilaikyti. 
Dasiklausiau tave. Pergulėsiu 
gal diena, gal dvi, o paskui, jau 
manos nebus!

Pertrauke, maustojo valanda 
ir vela toliau trauke: Apie ja 
nieko nežinau, nežinau nieko ir 
žinoti ne noriu.

Jau pazara artinosi, kada 
mano draugas sziek tiek sura- 
mytas užmigo. Asz anksti eida
vau in darba, o rodosi man, kad

į TARADAIKA g

stovėjo Schusteris, Szvaflbas, jis dar miega. Bet jis pasiszau-
Liucipieris, socijalistas kaip jilke mane pas save ir apsilpusiu 
pravardžiuodavau ir gana balsu melde, kad del jo nuo dar-
linksmai žiurėjo iu mane. bo nepasilikcziau.

“O jis druts vyras,” sako 
juokdamasi, “pakels clyk- 
cziai. ”

Kas tai yra, kur esmu?
“Pas mane, Fornelski, nesi- 

baiminkie tamista nieko, mie- 
gokie sau, asz tamistai paskui

Ant piet pargryžiau, jam bu
vo blogiau, matomai jaute savo 
sunku nužeminimą ir geda ir 
kantrybe ir nuolatos manstyjo 
apie tai, ir tas labiau ji smaugė 
neg’ liga.

Taip buvo iki užvakar. Už-

Ant vieno baliaus kokia tai sto
ra boba musztis norėjo, 

C) kad gerai galvoje turėjo, 
Prie kitos moteres 'prisikabino, 

Bet kiti nedaleido.
Vienam per ausi kirto,

O kada neparsivirto, 
Buteli pagriebė ir metes, 

Po tam liepe savo mergaitei 
kad prosą atnesztu, 

tada visus iszmusztu,
Jeigu vyras butu narsus, 

Tai bobai nulaužytu ragus. 
Ba ant savo paezios darbu 

nežiūri, 
Norints ir kelis lekajus turi.

Oj daug dažinotu, 
Jeigu isz naktinio darbo isz 

laik namo pareitu.
* * *

Kur neszvari gaspadine, 
Ten ir bute paskutine,

O jeigu gaspadine szvari ir 
jauna,

Ir da patogi gana,
O da senyvas vyras, 
Tai vyreli ir ne kas!

Viename pleise tokia porele 
gyvena, 

Bet kaip gyvena, tai jau gana.
Per dienas ėdasi, 
Nuolatos muszasi,

O jeigu vyras diržą paima,
Tai kili gaspadine apgina,

Ir da ajbeczia,
Bosui in kaili inkreczia, 
O kad gaspadine gera

pagelta turi, 
Tada ir savo vyro nežiūri, 

Žmogelis raukosi, 
Ir galva kasosi.

Tai taip ant svieto dedasi, 
Tokiu tai miseliu daug randasi. 

Ir tai nemažai, oj daug, 
Su tokiom bobelėms szialauk!

* * *
Kur ten Konetike balius 

atsibuvo, 
Ant kurio daug žmonių 

pribuvo 
Net isz kitu miesteliu 

atpyszkejo, 
Mat už dyka atsigert norėjo.
Isz pradžių bertainis alaus 

pasirodė,
O paskui nuo vyriu kalbėt 

baudė,
Kad visi sudėtu, 

Kad guzutes pargabentu. 
Kada vyrukai nenorėjo, 
Gaspadine pykt pradėjo, 

Ant pagalios susirupeziavo, 
Dauguma raudonus burbulus 

gavo.
Badai kelios mergicos ir 

pribuvo,
Bet nieko negavo,

Tai valandėlė kampelyje 
pastovėjo,

Ir in savo gusztas nuėjo, 
Tegul juos kvara'ba, 

Bus norints syki gana.

:: Prie Kryžiaus ::

Verke Petrukas prie kry
žiaus, ka prie kelio stovėjo.

Verke ir isztrauke rankeles 
prie Iszganytojaus, praszyda- 
mas pagialbos. Sunkus jam bu
vo gyvenimas sieratuko.

Apsiaszaravnsias akutes at
vertė in veidą Kristuso ir taip 
meldėsi szirdingai, apimdamas 
medi su savo sustingusiais del
nais.

Skundėsi sieratelis ant savo 
gyvenimo priesz muka Kristu
so. Verke nuolatos

dėt:
Motinelia mano, tu esi dan

guje su anioleliais, giedi ste- 
[buklingas daineles, kokiu nie
kas ant szios pasaulės negirde- 

Ijo. Tenais džiaugėsi ir esi 
linksma. Tenais tau gerai.

Vėla nutylo Petrukas. 
Szluoste akutes su rankove ir 
da labiau prisiartino prie kry
žiaus. Vela pradėjo szirdingai', 
verkti, o visas kūnas drebėjo" 
nuo szalczio.

Ir toliaus skundėsi savo Isz- 
ganytojui:

Motinėlė brangiausia, kamgi 
mirei! Kam? Juk man taip nu- 
bodu ant svieto, taip man ezion 
negerai, taip szalta! O tu dan
guje džiaugiesi o asz czionais 
ant žemes mirsztu nuo bado ir 
szalczio. Ir asz geidžiu links
mintis su tavim danguje.

Motinelia, motinelia man 
taip liūdna be tavęs! Taip man 
szalta!

Palinko galvele ir nusiszyp- 
sodamas po aszaras kalbėjo vos 
girdėtu balsu:

Taip man szalta motinelia, 
taip man szalta.

Viesulą siautė aplinkui, snie
gas pradejb apdengti visa ap- 
linkinia. Vakaras jau užėjo, o 
dangus užsidenge milijonais 
žvaigždėms.

Petrukas prisiglaudės prie 
kryžiaus da vis klūpojo.

Užėjo naktis. Viskas aptylo, 
tiktai vejas pajudinėjo lapus 
medžiu.

Petrukas klūpojo vis prie 
kryžiaus pajudindamas sustin
gusias lupeles maldo ja, apim
damas kryžių sustingusioms 
rankelėms. Klūpojo jau puse 
užpustytas sniegu.

Ant rytojaus kaimuoeziai su
rado Petruką negyva klūpo
janti prie kryžiaus.

Nuėjo sieratele pas savo mo
tina, idant su ja drauge džiaug
tis danguje ir garbint Vieszpa- 

ir skundai t i Dievą.

viska papasakosiu, da 
per daug silpnas esi.”

dabar vakar pavakare kraujas musze- 
si isz burnos. Daktaras apstab-

Keturios Dalis Meto
............................... ........................................ ..........» ................................ ..................... ...............n.--.—...............-......................................—..... ...... .............. .....................................Z

“Asz, pas tamista, kas tai 
vra, kur Halka ? ’ ’

Tada ineina Sshusterio mo- 
teriszke ir sako: “Vargszas, 
matomai neatmena kas pasida
rė, pasakykie jam jau jis svei
kas, jis ir tai atlaikys.”

Ir papasakojo man ■Schuste
ris, kad kaip ilgai neparėjau 
isz miesto, ponas siuntė Schus- 
teri manės jeszkoti, ba ne ku
rie daigtai buvo labai reikalin
gi. Schusteris dažinojo, kad te
nai, kur buvau, pargryžo dirb- 
tuven ir ten manes nerado.

Praeidamas pro mus namus, 
sutiko krūva žmonių, pasako- 
janeziu vieni kitems, kad tenai 
guli pusgyvis žmogus, taigi už
ėjo pas mane ir rado beveik 
tuszczia grinezia, o mane gulin
ti ant grindų be žado.

“Tai-gi ir paėmiau tamista 
pas save, o draugai dėdavo ir 
mokėdavo man isz drauges, kad 
tamista užlaikycziau. ”

“Jus mane, jus, szaukiu o 
aszaros taip ir pradėjo veržties 
isz mano akiu, aszaros gėdos 
gaileszezio ir skaudėjimo.

O Schusteris pasilenke ties

de ji ant valandos, bet vos dak
taras iszejo, pasiszauke mane 
Jonas ir sznabždejo in ausi, ba 
jau negalėjo szneketi.

“Dovanokie, drauge, tu pas
kutiniu dienu mano gyvenimo 
pas tave, dovanokie vardan 
musu draugėje praleistu metu 
vaikystėje, ta geda, ka jums 
padariau tarp svetimųjų, o kad 
jau gyvastis iszeis isz manes, 
tai eik ir pasakykie savo drau
gams, kaip baigia per piktus ir 
niekiszkus rodininkus apipai
nioti.

“Eik! pasakykie jiems kad 
nesiduotu apjuokinti save vi
sokiais ten žadėjimais ir vilio
jimais, tegul vienyjasi kaip 
broliai, tegul netiki veidmai
ningiems rodininkams, tiktai 
ant saves ir ant savo pajiegu 
tegul remiasi, nes tas suteiks ... , . ijiems iszganyma, nes tas m ge
rove veda. !

Kalbėjo, o asz
ž o d ž i u s m i i 's z t a ne z i o j o.

PAVASARIS

Jau pavasaris iszauszo;
Linksmai cziulba veversiai;
Kila debesis isz augszto;
Jau bytutis kert smagiai.

Sniegas, ledas susileides, 
Bėga vietos sau jeszkoti, 
Szaltis saulei apsileidęs, 
Jau negal su jia kovot.

Ledas tirpsta, sniegas nyksta, 
Žemes rubai tie balti;
et žoleles dirstelt drysta, 
Kaip saulele mus graži.

Ir iszkiszusios galveles, 
Rodos, juokias. Kaip smagu! 
Ried per veidus aszareles, 
Žmogui mastant net graudu. I

Jis dėkinga Dievui malda, 
Siunezia lupoms drebanezioms, 
O suteik, Dieve galingas, 
Žemes vaisus mums gaišius!

VASARA

vos girdėjau Vasarėlė graži

“Tegul nei vienas nesiskiria1
nuo vienasties, tegul nei vienas' Gražiai 
neeina prieszai vilui, tegul nei' 
vienas, ne gaibavoja, svetimus' 

manim, ipabucziavo mano kak- dievus, bet tegul solidariszkai
ta ir tarė: draugai eina su draugais, vie-'

Džiaugias didi, maži;
Drungni vejai, szilumele, 

szviecz, saulele.
Daug žolių kvepeneziu,
Paukszteliu eziulbaneziu, 
Kur tik musu akis linksta, 
Visur szirdis rimsta.

Ganykleles, banda, 
Po krūmynus lando; 
Kai bimbalai praded joti, 
Tai ima lakioti.

Kerdžius nebsuvaldo
Greitai beg in stalda;
Pritvinkusi tad kiekviena, 
Karve duoda pieno.

Gaspadines laksto, 
Sviesta, varszkia drabsto. 
Darbininkas gauna gera alga, 
Pieną surius valgo.

Kur tiktai mes einam, 
Grožybes užeinam;
Visur džiaugsmas ir links

mybes.
Ir didžios gerybes.

Pilnos pievos szieno;
Mergele kiekviena,
Ir berneliai giedros laukia, 
Vienu balsu szaukia.

Eisiu in pievele, 
Prie žalio szienelio;
Ten prie linksmojo darbelio 
Raminus szirdele.

Uogeles raudonos, 
Ir kriauszes geltonos;
Jau ir szvieže duona kepam, 
Ir sviesteliū tepam.

Ir obuoliai sirbsta, 
Burnoj tirpte tirpsta.
Ir girute gardi rūgsta, 
Mums nieko netrūksta.

RUDUO

Kaitrios dienos praėjo,
Ir saulute ein žemyn;

Szalcziai žiaurus prasidėjo, 
Ir kasdiena ein szaltyn.

Visos gėlės nubirę j o,
Oras kviapsnies jau netur,

Paukszcziai, giesme palydėję 
Nusiskubino kitur.

Likes vienas tik žvirblelis,
Beczirszkena patvoruos,

Jis žiemužes nesibijo, 
Jieszko maisto paszaliuos.

ŽIEMA

Senas skuipiiolius turėjo pa- 
pratima klausti patarimo dak
taro ant ulyczios, nes tokis bū
das nieko jam nekasztavo. Kar
ta sutiko vela daktara ant uly
czios ir praszo patarimo. Dak
taras iszklause jo apsakymo 
kantriai ant galo sako:

-1- Parodyk man liežuvi. Da 
labiau iszkiszk. Szitaip, tai ge
rai, o dabar užmerk akis.

Skupuolius taip stovėjo va
landėlė, ant galo iszdžiuvo 
gerkle ir atidaro akis ir net nu
tirpo. Daktaro nebuvo prie jo, 
tiktai didelis pulkas apstojo ji 
ir juokdamiesi prisižiurinejo 
ant žmogaus kuris laike liežu
vi iszkiszta isz burnos. Dau
giau neklause daktaro patari
mo ant ulyczios.* * *

iSztai kaip iszreiszke savo 
meile tūlas buezieris isz Chica- 
gos del savo mylimos.

“Mylimiausia mano szir- 
džiuk!”

Nuo kada tave pažinau, ne
galiu naktimis miegoti ir kaip 
varau kiaules in skerdinyczia 
Svifto, tai tik tave, Veronikele, 
turiu ant minties, o kaip katra 
isz kiaulių suknerke, tai man 
rodosi kad girdžiu tavo balseli.

Isz tosios riežasties labai su- 
menkau ir nupuo'liau ant keliu 
svarbu. Ka asz per tave nuken- 
cziu!

Meldžiu man atsakyti ar isz 
to 'bus kas ar ne, jeigu ne tai ne, 
o jeigu taip, tai taip, nes kitaip 
ilgiaus įiedalaikysiu.

Vakar buvau taip susirūpi
nės, jog nežinojau ka darau: 
vietoje insidet papirosą in bur
na tai insidejau kiaules uodega, 
žmones isz manes juokėsi ir sa
ko ka tai meile padare isz tojo 
Adomėlio.

Laukiu atsakymo, sklisda
mas szersti, su nekantrumu nuo 
savo mylimos.

Ar reikia apžiūrėt tamistos 
akis. Esiu atsitolinęs nuo tavęs 
8 pėdas, ar galėsi perskaityt 
laikraszti katra laikau rankoj ?

— Negaliu mielas gydinto- 
jau.

— Na tai prisiartinsiu da 
2 pėdas. O dabar ?

— Negaliu pone gydytojau.
— Tai stebėtina. Prisiar

tinsiu da 5 pėdas artyn. Dabar 
jau perskaitysi.

— Negaliu.
— Isztikro navatnas atsiti

kimas mano praktikoje. Atsi
stosiu per dvi pėdas nuo tamis
tos. Dabar jau tikrai perskaity
si?

— Ane pradėt pone gydy
tojau.

— Didis Dieve! Kas tai da
rosi? Pirma syki turiu gydyt 
tokia liga. Tai mane gazdini! O 
mažu galite pasakyt de'lko ne
galit perskaityt laikraszczio ?

— Dėlto, kad nesimokinau 
skaitvt.

visai nematau.

Sausio Menesyje 
Lietuviu Patarles

Jai pradžioje ir pabaigoje 
tame menesyje gražus oras, tai 
yra viltis tikėtis geru metu.

Jeigu tas menuo atszyla, tai 
reike taisytis kailinius (skran
da), nes kita puse žiemos bus 
drėgnas metas.

Jai Sausis be sniego, ta me
ta bus mažai szieno.

Sausio 25 diena pusaužie- 
mis, tai yra diena Szv. Pau
liaus atsivertimo. Lietuviai 

■ taip sako, kad ta diena barsu
kas iszmiegojes pusė žiemos, 
atsikelia ir iszeina isz olos. Jai 
saulėta diena ir pamato jis sa
vo szeszeli, tai sugryžes in ola, 
gula galva in lauka, tai reisz- 
kia, kad galima tikėtis anks- 
tyvo pavasario. Bet, jai apsi
niaukė, ir jis savo szeszelio ne
mato, sugryžes in ola gula už
pakaliu in lauka, tada pavasa
ris ‘bus vėlybas.

Lietuviu sakoma: kad apie 
Tris Karalius ant tiek diena 
ilgesne, kad gaidys viena žing
sni nužengia per diena toliaus.

Nauju Metu diena, jai gied
ra ir gražus oras, tai ateinanti 
metai bus geri ir vaisingi..

Jai vejas, tai bus pasaulyje 
neramybe. »

Jai sniegą arba lyja, bus me
tas dar nei szio nei to.

Žinoma, in tuos prietarus se
nu žmonių nėr ko tikėti. Juk 
viskas Dievo Augszcziausiojo 
rankoje ir musu ateities vil
tis. Bet senovės musu tautos 
liekanas negalima pamirszti. 
Tai vis turtas, kuris yra musu 
turtu.

Neužmirszkit atnaujinti pre
numerata už laikraszti ‘Saule.’ 
Del daugelis laikas jau pasibai
gė ir apie tai praneszeme!

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy- f 
venima, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $4.00;

Kur dingo užimąs 
Žaliųjų miszku, 
Malonus cziurkszliavim’s 
Upelio sriaunaus?

Kur ilsis gėlėlės 
Placziuju lauku, 
Ir piemens trimitas, 
Kada-gi užgaus?

Medeliai be lapu, 
Dangus lyg užgriuvęs: 
Tik vejas su szlacziais, 
Piszkydams kaukia.

Vaitoja keleivis 
Kelionėj užkliuvęs, 
Nuvargę žvereilei 
Pavasario laukia.

:: JUOKAI ::

VISKĄ MOKA

— Mikai, atidaryk var
tus, ba ponas daraktorius va
žiuoja.

— Kas tai yra daraktoris?
— Tai tokis žmogus, ka 

viską moka.
— M. Tai tegul moka ati

daryt ir vartus.

PATS ISZSIDAVE

— Asz ponas daktare, vi-

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

- rūf .
Saule Publishing Go., 

! Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
— Utarninke pripuola 

Szv. Julijanos; Seredoje, Szv. 
Viliuo ; Ketvergę, Szv. Arkadi
jos; Petny ežioje, Szv. Veroni
kos; Nedelijoje, Szv. Hilaro.

— Ponstva P. Stanakiai su 
vaikais siz Newark, N. J., lan
kosi pas gimines ir pažystamus, 
taipgi “Saules” redakcija. 
Acziu už atsilarikyma.

—• Apie 7:30 valanda, Pe- 
tnyczios vakara, ugnis kylo po 
Nrs. 204, 206 ir 208 W. Centre 
uly., isz priežasties inkaitinto 
peczio pas And. Eeklaiczio 
skiepe, 206 W. Centre. Blede 
padaryta ant $2,500.

— Adele Sluzevicziute, nuo 
1115 E. Pine uly., ir Thomas 
Boylan isz Rappahannock, Pa., 
likos suriszti mazgu moterystes 
Szv. Juozapo hažnyczioje per 
Kun. P. C. Czesna, Seredoje, 
Gruodžio 27-ta d., 1944m.

— Ponas Jurgis Beruksz- 
tis isz Gilbertono ana diena 
lankosi pas pažinstamus, taipgi 
ir “Saules” redakcija. Acziu.

— Ponstva P. Ur'boniai, 
nuo 626 W. Mahanoy Avė., ap- 
laike telegrama nuo ikariszkos 
komandos isz Army Air Field, 
Smyrna, Tenn., 'buk ju sūnūs 
kareivis Pvt. Juozas A. Urbon
as, 18 metu amžiaus, likos mir
tinai sužeistas, Petnyczios ry
ta 1:30 vai., per eroplanio pro
pelerio, mirdamas 3:45 vai., po 
nelaimia ta pati ryta. Velio
nis gimęs Mahanoy City, pa
baigęs Szv. Juozapo ir Maha
noy City High Mokyklas. Pri
gulėjo prie Szv. Juozapo para
pijos. Paiko savo tėvelius, se
sutes Violeta ir Alicija, taipgi 
bobutia ponia Margarieta Ur
boniene, 635 W. Spruce uly. 
Kūnas likos parvežtas Panede- 
lyje in miestą ant palaidojimo, 
kuriam draugavo ir velionio 
draugas isz to paties pulko. 
Bus tai kariszkos laidotuves 
kuriose dalyvaus vietinis Ame- 
rikoniszkas Legionas Post 74. 
Laidotuves atsibus Ketverge, 
nuo Nr. 635 W. Spruce uly., su 
apiegomis Szv. Juozapo bažny- 
czioje 9 vai., kūnas bus palaido
tas parapijos kapuose. Gra'bo- 
rius L. Traskauskas laidos.

t Helena Vosiliene-Wassel, 
nuo 234 W. Mahanoy Ave., mi
re Ketverge, 12 vai. nakti, sirg
dama per koki tai laika. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
50 metu adgal in Pittston, Pa., 
paskui atsikraustė in miestą. 
Jos vyras Adomas mirė 21 me
tu adgal. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos. Velione 
paliko tris dukterys: J. Dom- 
Ibrauskiene, M. Sippiene ir W. 
Menaliene, visi isz miesto; 7 
anukus ir viena seseri W. Ba- 
liuniene mieste. 'Laidotuves 
atsibuvo Panedelyje, su apie
gomis Szv. Juozapo bažnyčio
je 9 vai., ir palaidota parapijos 
kapuose. L. Trauskauskas lai
dojo.

Girardville, Pa. — Szv. Vin
cento Liet, parapija rengia sa
vo metini Vakariene, Nedelioje 
Sausio (Jan.) 28-ta d., 1945m., 
parapijoj, svetainėje. Vaka
riene pf^tdes 6 valanda. Bi
lietas tiktai $1.25. Atsilanki- 
te visi! -

Philadelphia, Pa. — Temple 
Baptiszka bažnyczia prie 22nd 
ir Tioga Sts., likos sunaikinta 
per ugni Nedelioje, taipgi Szv. 
Onos Vienuolynas prie Lehigh 
Avė. ir Cedar St., patenke daug 
bledes.

GENYS MARGAS
Ko Stalinas Nori?

Patariama Pradėti
Sziidyma Žema

Temperatura

QIENA po dienos, beveik vi
sas pasaulis ima labiau ir la

biau rūpintis apie Rusija. Ko 
Rusija, ar tikriau sakant, ko 
Stalinas nori? Nes ko Staljnas 
nori ta Rusija ima ar daro. Sta
linas vienaip szneka, kitaip da
ro, vienaip kalba, prieszingai 
dirba. Jis skambaneziais ir gra
žiais žodžiais viską Alijentams 
prižadėjo, kai jis sake: “Jeigu 
kariaujanezios Alijentu viesz- 
patystes pergyveno keturis 
kruvinus karo metus, jeigu be
veik viso sveito žmones sukilo 
ginti laisve ir garbe, jeigu nesi
gailėjo iszlieti savo krauja del 
savo insitikinimu, tai jie per 
gyvens, pasiaukos ir pasiszves 
del pasekmingo karo užbaigi
mo vargu ir sielvartu.” Skam
ba kaip pamokslas. Ir mes tu 
rime su Stalinu sutikti ir net 
jam pritarti kai jis sako kad, 
po szito karo taika “bus pa
sekminga jeigu didžiausios 
vieszpatystes (Anglija, Ameri
ka ir Rusija), kurios daugiau
sia nukentejo ir daugiausia pa
aukojo per szita kara priesz 
Vokieti, jeigu jos ateityje dirbs 
ir veiks isz vieno, viena kitai 
stos in talka ir viena su kita pa
sitars ir palaikys viena ranka, 
gražia vienybe. Nieko nebus 
jeigu vienybes nebus.” In toki 
Stalino pamokslą mes tik gali
me pasakyti “Valio” ar dievo
baimingai tarti “Amen.”

Bet koks skirtumas tarp žod
žiu ir darbu. Jau visi žinome 
kaip tas musu Dede Stalinas 
apsidirbo su Lenkija ir su Fin
land! j a. Jeigu jis ežia nekaltas, 
tai Hitleris irgi szventas žmo
gelis.

Lenkijos valdžia isztremime 
Londone, yra, anot to gero mu
su Dėdės, faszistine, už tai kad 
ji nori kad Lenkija butu laisva 
ir nepriklausoma. Latvija, Es- 
tonija ir Lietuva jau dingo. 
Dede Stalinas jas iszretavojo, 
iszgelhejo ir po savo sparnu pa
siglemžė. Stalinas teisybe pasa
kė, kai jis paskelbė kad jau da
bar nėra jokio klausimo apie 
Lietuva, kad Lietuvos klausi
mas iszrisztas ir baigtas. Taip 
jis jau baigia iszžudyti Lietu
vius, O kai Lietuviu nebus, tai 
nei Lietuviu klausimo nebus. 
Taip Lietuvos ir Lietuviu klau
simas baigtas, nes ji ir jie jau 
kaput.

Mums, ežia namie, sunku su
prasti kas ten darosi Kinijoje. 
Bet Kiniecziai isz pat paskuti- 
nuju prieszinasi kad juos neisz- 
tiktu tokia laisve ir lygybe kaip 
isztiko Lietuva. Chiang Kai- 
shek prieszinasi komunistams 
ir nenori insileisti tuos visos 
žmonijos “draugus” isz Mask
vos. Iranas ir Turkija jau ne
karta mate ir atjautė Sovietu 
pirszlio viliojimus. Szveicari- 
ja yra sziandien intariama kai
po faszistine vieszpatyste. So
vietai sziandien szidiena isz 
Amerikiecziu, kurie iszgelbejo 
visas viduržemio tautas.

Graikijoje baisus karas siau- 
czia už tai kad Komunistai te
nai inlindo, už tai kad Stalinas 
nori ir Graikija priglausti. Gra
žiai kalba, puiku pamokslą Sta
linas drožia, bet visai ka kita 
daro, visai kitaip veikia ir pa
sielgia. O gal visi tie jo saldus 
žodžiai tai tik monai, ar gal jis 
sziandien daro taip kaip jis 
rasze ir patarė savo knygoje 

“Leninizmo Pamatai.” Jis toj 
knygoj szitaip rasze: “Bolsze- 
vikai, kaip ir visi kiti žino kad 
ir mažiausias dalykėlis gali pa
dėti didelius darbus nuveikti,

WASHINGTON, D. C. —
I Dr. Thomas Parran, Federa-' 
lines Saugumo Agentūros Vie-^ 

; szojo Sveikatingumo Tarnybos 
Gen. Chirurgas, pasakė, kad 
dabartiniu metu reiketu veng-

i ti szildymo aukszta temperatu-ir kad kai kada reikia pertaisy
ti, pataisyti, nusileisti ir kitam 
žmogui ar darbui vieta užleisti. 
Revoliucijonierius nusileis ir 
susiderins su kitais, kad jis ga
lėtu gera darba sujungti su sa
vo revoliucijos darbais, ir jis 
padarys viena gera darba ir 
apdums, apmuilins kitu akis 
kad jie nematys ar nesupras jo 
kitu darbu. Taip dirbdamas, 
taip nusileisdamas, taip nu
duodamas jis suvedžiuos visus 
ir padės sukelti revoliucija ar 
nors prirengs dirva kitiems 
broliams revoliucijonieriams.”

Vat tai tau musu tas geras ir 

| ra, nes tai esanti prabanga, del 
kurios daugeliui vėliau gali 
tekti gyventi szaltuose namuo
se, žiemos speigui atsilankius.

Dr. Parran pažymėjo, kad 
žmogaus kūnas gali lengvai 

I prisitaikinti prie szaltos tem- 
! peraturos, jei ji ateina palaips
niui ir jei žmogus yra tinkamai 
apsirengęs. Todėl esą protinga 
pradėti ir baigti sziidyma vie
nodai žema temperatura.

Anot Dr. Farran, žmogus pa
togiausiai jaueziasi temperatū
rai esant tarp 68 iki 70 laipsniu

mielaszirdingas Dede Stalinas. 
Kažin ar jis jau isz tikrųjų atsi
sakė nuo tos pasaulines revo
liucijos ir dabar tapo szventuo- 
ju, ar gal jis savo propaganda 
ir savo revoliucija ir sziandien 
rengia. Tie saldus Stalino žod
žiai gal ir prigaus kitus, bet ne 
Lietuvius. Mes, Lietuviai, jau 
seniai žinome apie Stalina, Bol- 
szevikus ir bolszeviku rojų.

Knyga Apie Lenkija
Lenkas, Jan Karski, pabė

gės nuo Vokiecziu ir Sovietu, 
parasze knyga vardu “Slap
tos Valstybes Pasaka,” “Story 
of a Secret State, ’ ’ anglu kalba. 
Knyga nori parodyti kaip Len
kai veda požemini kara priesz 
Vokieczius ir kaip ji yra nuken- 
tejus nuo Vokiecziu ir kiek ji 
yra paaukojus. Bet knyga visai 
prasta ir skaitytojo neintikina. 
Jis mums pasakoja kaip jis at
vyko in Paryžių, kai Paryžius 
suklupo ir buvo Vokiecziu pa
imtas. Jis buvo perspėtas kad 
Vokiecziu sznipai, szpiegai Pa
ryžiuje iszdygo, kaip pavasa
ryje grybai. Bet nežiūrint to ar 
pamirsztant apie ta, Ponas 
Karskis tuojaus sutinka Gene
rolą Sikorski ir laiko ilgus pa- 
sisznekejimus su juo. Ir ne bet 
kur, kaip tik Cafe de la paix 
kur Vokiecziu buvo daugiau 
negu bieziu avilyje!

Ir jis pagiežos pilnas. Jis tru- 
cino Vokieczius, jiems už kal- 
nieriaus užkiszo užtrucintu 
blusu, j u sznapso ir vyno stikle
lius užtrucindavo ir visokiu 
pagiežos ir kerszto szposu isz- 
kresdavo. Kažin ar jau taip isz 
tikrųjų buvo? O jeigu jau taip 
ir buvo, tai ar galima ji patei
sinti už tokius szposus.

Vienoj vietoj jis mums aisz- 
kina kaip žiauriai ir žvierisz- 
kai Vokiecziai su jo pasielgė, o 
paskui, gal pamirszo ka jis 
mums buvo sakes, jis mums ra
miai ir gražiai pasako, kad kai 
Vokiecziu gydytojas, daktaras 
kalėjime rado ji ir pamate kad 
jis serga, tai ji tuojaus pasiun
tė in szpitole, ligonine, kur ji 
Vokiecziai prižiūrėjo ir iszgy- 
de. Į

Mes žinome kad Vokiecziai 
tai ne aniolai, mes jau girdėjo
me ir skaitėme apie j u žiauru
mus ir žveriszkumus, bet raszy- 
tojas Jan Karski nori mums pa
rodyti ka jis padare, kaip jis 
apsidirbo su Vokiecziais. Isz 
tokio pasigyvimo iszeina nei 
bulves nei kuopustai.

I

Fahrenheito, bet jis gali visai 
gerai jaustis ir prie 60 ar 65 
laipsniu, jei jis tinkamai apsi
rengęs, pavalgęs ir pakanka
mai aktyvus.

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABOR1US

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

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, celuloidos virszais 
'$1.75. Vainikėlis, maža maldų knyge- 
■ le, misziu maidos su paveikslais, pa- 
įpratu apdaru 50c; Vainikėlis, juodais 
odos apdarais $1.25; Kanticzkos gies
mių knyga, 863 pusi. $2.00; Gydyklos 
nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Seno 
ir Naujo Testamento 25c. Gudrus 
Piemenukas graži apysaka 25c; Kaba
las su Saliamono Nosia 10c; Dangus 
Saule, Žvaigždes 10c;Sapnas Marijos 
ant Kalno Alyvų 15c; Raistas, apra- 
szio lietuviu gyvenimą Chicagos stock 
yarduose,356 pus.,$l; Istorija Abelna 
dalis I, pusi., $1.25; Burtininkas 
ir Burtininke 35c; Girtuokliu Gadzin- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pada
rymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka 
Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti 
skanesni valgiai ir visokį kepiniai $1; 
Eustakijusas graži apysaka isz pirmu 
amžiau kriksezionybes arba iszgany- 
mas Szv. Kryžiuje 128 pusi., 35c; 
Sveikata ligoniams knygele apraszio 
apie 350 visokiu vaistiszku žokliu 25c 
Pralotas darbai ir nuopelnas su mei
lužes paveikiu 35c.
Biblija, su 379 paveikslais $2.25c;Pa- 
terejas Vyrams ir moterims apie ly
ties dalykus ir gimdimo kontrol su 30 
paveikslu $2.50; Pekla kur ji yra ir 
kam reikalinga? su paveikslais kanki
nimo inrankiu 30c; Schmittas Papjovė 
Savo Meiluže Ir In Hudson Upe Pas
kandino, padalines in 9 gabalus su 
meilžes paveikslu 15c; Celibatas arba

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. 

j Centre St., MAHANOY CITY. PA. 

BUY MORE 
WAR BONDS

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
I

■ "THE ELECTRIC HOUR” Featuring NELSON EDDY-Every Sundav. 4:30 P.M.. E.W.T.. on all Columbia Network Station*
* ••

A few years ago, to her parents ... and many years ago fr«m het 
viewpoint, Mary was just a chubby, dimpled baby.

Now she is a sweet and lovely young lady. A whole new world lies 
ahead of her!

During those same years, Mary's parents have seen a somewhat 
similar and amazing change take place ... in their electric service! Where 
once it brought them only lighting and a few other simple conveniences, it 
now has become a wonderful and magical servant for a hundred tasks.

Of course, Mary doesn’t realize all this. Like youngsters her age. 
she finds it hard to imagine that once upon a time there were no electric 
ranges, refrigerators, washers, ironers and many of the other convenient, 
labor-saving appliances now commonplace to so many homes.

But that’s not the only miracle of electricity, today! With all their 
new electric servants and the modern lighting in their home, Mary’s 
parents still pay just about the same amount of money as they did fol 
the little electric service they used when Mary was a baby.

Why? Because the 'w* “lectricitv has been steadily decreasing 
for years.

The fact is, that if you are an average household user you are re
ceiving just about twice as much electric service for your money as you 
did at the time this young lady was a baby.

And with electricity, too, a whole new world lies ahead ... a world 
of new comforts and conveniences when peace comes again.

kokis neženotu kunigu gyvenimas 306 
Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugoti 30c, 
Paparczio Žiedas. Kas szi žiedą tarę
sis visada viską žinos savo ir kitu lai
mes 20c; Raktas,knyga visokiu laimiu 
ir turtu nuo tavęs užslėptu, atidaryk 
duris su sziuom raktu, o tu atrasi kal
nus nuo tavęs paslėptu turtu ir gyve
nime bei apsivedime laimes 75c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE

Nuo Veneriniu ir Vėžio ligos $1.25; 
Mostis, nuo bile kokio niežulio skau
dulio, rožes, insikirtimu, apdegimu ir 
vėžio $1.25.

Nervu ir nuo sutukimo po 85c; Insk 
tu arbata, varo akmenėlius 60c;Krau- 
jo Valytojas 60c; Kosulio, Kokliuszo 
ir Dusulio po 60c; Vandenines ir Szir- 
dies Ligos 60c; Pataisymui Vyriszku- 
mo 85c; Nuo Užsisenejusio Kataro 
(hey-feaver) 85c; Nuo Cukrines Li
gos (diabetu) 85c; Nuo Pražilimo ir 
Plaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo isz 
burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų 60 
c; Palangos Trejankes (stambios) 60 
c; nuo sruugusio pilvo (heart-buru) 
35c; Pailiu arbata ir mostis po 85c; 
Puplaiszkes, Pelunas, Ramuneliai po 
25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltme- 
tes po 20c; Džiugelis, Debesylas, Cze- 
breliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle- 
ies, Kadagiai po 25c. Visos žoles yra 
pakeliuose ir su nurodymais, nuo ko 
ir kaip jas vartoti. Adresas

M. ŽUKAITIS, 
336 Dean Street - Spencerport, N. Y.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.




