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Mirė GRABA ATLYDĖJO IN UNION STOTI, 
ISZ TEN NUVEŽTAS IR PALAIDOTAS
IN HYDE PARK, N. Y., KUR ROOSE

VELTAS GIMĖ IR AUGO

Naujas Prezidentas

A. A. PREZIDENTAS
FRANKLIN D. ROOSEVELT

WASHINGTON, D. C. —
A.a.. Prezidentas Rooseveltas 
ilgiau ir galima sakyti sunkiau 
dirbo už bet kuri Prezidentą 
nuo musu kraszto pradžios.

Kai jis buvo pirma syki isz- 
rinktas Prezidentu, žmones bu
vo be darbo, be pinigu ir be vil
ties. Jis visiems parūpino dar
bus, paszelpa ir davė darbo 
žmogeliui vilties in rytoju. Jis 
panaikino prohibicija ir vėl 
pavėlino žmogeliui iszsigerti.

Ūkininkai, farmeriai jam 
amžinai bus dėkingi. Jis jau
niems musu vyrukams insteige 
darbo ir lavinimosi kiampes, 
kad jie po ulyczias nesivalkio- 
tu bet nors sziek-tiek užsidirb
tu.

Jis apsaugojo darbo žmo
gaus susitaupintus pinigus ir 
privertė bankas ir kompanijas 
atsakyti už kiekviena centą. 
Jis insteige “Namu Paskolos 
Instatymus,“ kurie davė žmo
gui paskola del mažo procento 
ant ilgo laiko, net 25 metu.

Jis parūpino drabužius ir 
maisto visoms szeimynoms per 
tuos bedarbo, depresijos lai
kus. Jis sake kad valdžia turi 
darbo žmogeliui darba duoti ar 
jam paszelpa parūpinti.

Mainieriams jis norėjo padė
ti, bet ežia Augszcziausias 
Amerikos teismas jam rankas 
suriszo. Bet visgi, jis daugiau 
padėjo mainieriams be jokiu 
spyeziu ar streiku negu tas Le- 
wisas su visu savo bliovimu.

Už szitokius darbus milijo
nai darbo žmonių ji laimino ir 
gerbe ir mylėjo: politikieriai 
ir bagoeziai ji prakeikė ir pini
gus liejo kad jis butu sumusz- 
tas kituose rinkimuose. Bet

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Fr. 
D. Rooseveltas mire Warm Springs, Georgia, 
kur jis buvo nuvažiavęs pasilsėti, ir kur jis daug 
laiko praleisdavo tarp savo draugu ir pažystamu.

Prezidentas Franklin Delano Rooseveltas, 
trisdeszimts-antras Suvienytu Valstijų Prezi- 

dentas mirė Ketverge, Balan
džio (Apr.) 12ta diena, popietu, 
dvideszimts penkios minutos 
priesz penkias, Warm Springs, 
Georgiajoje. Priežastis mir
ties, kraujo gysla smegenyse 
truko.

Viso svieto žmones, iszgirde 
tas žinias negalėjo intiketi.^ 
Visas pasaulis dabar liūdi ir 
apgailsetauja Prezidento visai 
nesitikėta mirti. Telegramai 
ir užuojautos žodžiai isz viso 
pasaulio krasztu plauke ir in 
Washingtona.

Prezidentas Fr. D. Roosevel
tas gimė Sausio (Jan.) 30-ta 
diena 1882 m., ir mirė Balan
džio (Apr.) 12-ta diena 1945 m. 
Pradini mokslą jis gavo namie 
nuo jam paskirtu mokintoju, 
nuo kuriu jis iszmoko Vokie
cziu, Francuzu ir Iszpanu kal
bu. Kai susilaukė keturiolikos 
metu jis stojo in Harvard Uni
versitetą, ir asztuoniolikos me
tu susilaukęs jis pragarsėjo ta
me universitetą. Jis mokinosi 
del advokato. Jis buvo savo 
universiteto' laikraszczio ra- bus, bet ir už a. a. Roosevelto’ 
porteris ir redaktorius, bet jis siekimus ir svajones. Žmones 
to darbo nemylėjo, anksti savo'jį niieruos ne sulyg jo gabumu 
ffvvsnimp iis insimniszA in nnJ

dotas Hyde Park N. Y.; Molo
tovas Dalyvaus San Francisco 
Konferencijoje; 130,000 Vokie
cziu Kareiviu Paimta In Nelais
ve; Franz Von Popen, Mars ža
las August Von Mackenson Ir 
Aug. WilhelmPaimtilnNelaisve

Graudinga Procesija

U

irProcesija pasitiko graba, 
nulydėjo Amerikos Prezidentą 

in Washingtono Rumus, 
Washington, D. C.

Washingtono, 
Baltųjų Rūmu 

Praneszimas
Washingtonas, Balandžio, 

(April) 12. Washingtonas pra- 
nesza kad Prezidentas Frank
lin D. Rooseveltas mirė.

“Vice-Prezidentas Harry S. 
Truman gavo žinia kad Prezi
dentas mirė. Jis buvo paszauk- 
tas in Baltuosius Rumus. Pre
zidento Sekretorius ir visas 
Kongresas ir Senatas gavo 
szias liūdnas. žinias.

“Keturi Roosevelto vaikai, 
kurie visi tarnauja vaiske ga
vo nuo savo motinos telegra- 
mus kad ju tėvas mirė.

“Dieve laimink jus visus,“ 
užbaigė Prezidento žmona savo 
telegramus savo vaikams.

PREZIDENTAS
HARRY S. TRUMAN

Lenku Pasiuntiniai
Dingsta

WASHINGTON, D. C. —
Vieniems skirta sėti, akėti; 

kitiems skirti pjauti ir szienau- 
ti. Vieni turi dirbti, statyti, 

• kad kiti galėtu tais darbo ir 
ip-prakaito vaisiais naudotis. 

Sunku statyti, sunku vesti ir 
pradėti; bet kartais dar sun
ku vesti ir pradėti; bet kartais 
dar sunkiau palaikyti kas pa
statyta, dar sunkiau vado pė
domis sekti negu vadovauti.

Prezidentas Harry S. Tru
man dabar turi nepavydėtina 
darba, baisiai sunkia ir atsako ■ 
minga pareiga. Jam dabar yra 
pareiga ingyvendinti visa tai 
ka a. a. Prezidentas Franklin 
D. Rooseveltas norėjo ir svajo
jo. A. a. Rooseveltas kelia pra
kirto, leda pralaužė, viską su
tvarkė. Dabar lieka visa tai 
ingyvendinti.

Prezidentas Truman dabar 
atsakys ne vien tik už savo dar-

LONDON, ANGLIJA —
Lenku valdžia pranesza kad 
penkiolika Lenku pasiuntiniu, 
delegatu, kurie vede pokalbius 
ir tarėsi sū Sovietais, staiga 
dingo. Niekas nežino kur jie 
yra, rodos žeme juos butu pra
rijus. Ir visi penkiolika dingo 
in deszimts dienu.

Kaip kurie Lenkai dar turi 
vilties, kad gal tie delegatai 
dabar Moskvoje tariasi kaip 
pertvarkyti Lenkijos valdžia. 
Lenkijos Užsienio Komitetas 
stacziai pasakė ir paantrino, 
kad Anglijos valdžia visai ne
paiso ir nesirūpina apie szitus 
dingusius žmones.

Žinios kad Rusai ir Lenkai 
susiejo pasitarti turi baisiai 
daug reikszmes, nes isz tokio 
pasitarimo gali iszkilti daug 
klausimu, kuriuos dabar butu 
geriau ir sveikiau palikti ra
mybėje, pokol viskas apsispa- 
kajys.

Anglija kaslink szito klausi- 
gyvenime jis insimaisze in po- ar jiegu, bet sulyg Roosevelto mo> kaiP ant kiausziniu tupu, 

beveik nieko nesako. Tik tiek 
isz Anglijos iszejo, kad “gali
ma laukti ir tikėtis kad kas 
nors atsitiks už keliu dienu.“ 
Ka ežia norėta pasakyti sunku 
suprasti.

Jeigu isz tikro Rusija ir Len-

siekimus ir svajones. Žmones

litika ir taip pasekmingai dir
bo ir veike, kad galu gale tapo’ me kad Rooseveltas taip ir taip 
Amerikos Prezidentu. Daug padare, ta ar ta sake ir taip žiu-

nuveiktu darbu. Mes sakysi-

Amerikos Prezidentu. Daug padare, ta ar ta sake ir taip žiu- 
politikieriu su juo nesutiko, ’ resime in savo nauja Preziden- 
bet visi ji gerbe ir apstavojo. 
Jis mirė sulauke-s szesziosde- 
szimts-triju metu. Gal dar bu
tu pagyvenęs, bet karo darbai 
ir rupescziai sutrumpino jo gy
venimą.

Paskutinis 
Patarnavimas

ta.
Prezidentas Truman buvo 

arti Roosevelto szirdies, jis se- 
ke Roosevelto darbus ir Roose- kija tariasi, tai ežia vėl ir Roo- 
velto siekimus ir norus taip,1 seveltui ir Churchilliui, kaip 
kaip szuva seka savo poną.1 su szlapia mazgote, per snuki. 
Jis, kaip Rooseveltas, yra dar-j Krymo Konferencijoje visi 
bo žmogaus draugas. Bogo-Įtrys tūzai, didžiūnai, viens ki- 

i ežiai ir milijonieriai ir didelios tam garbes žodi davė, kad nei
Specialus traukinys atveže1 kompanijos jo bijosi taip kaip vienas su nieku nesitars be ki-

a. a. Prezidentą Franklin Dela
no Roosevelta isz Warm Spr
ings, Georgia, in Washington, 
D. C., Subatos ryte apie 10 vai.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

bijojosi Roosevelto. Jis tik tu žinios ir pavelinimo. Nei 
keli metai atgal suezedino Rooseveltas, nei Churchillis 
Amerikos piliecziams daugiau nieko apie szitus pasikalbę j i- 
negu du szimtu milijonu dole-1 mus nežinojo.

(Tasa Ant 4 Puslapio) j
(Tasa Ant 2 puslapio)

ISZ PARYŽIAUS. — Amerikos Generolo 
Pattonas apszarvuota divizija persimusze net 30 
myliu in rytus ir jau tik 25 myliu nuo Dresden 
isz vakaru. 4-ta armija visai prie pat Czekoslo- 
vakijos rubežiaus isz sziaurines puses, o 6-ta ar
mija sykiu su 4-taja prisiartino prie rubežiaus. 
Dabar jau visiszkai nukirsta visas susisiekimas 
Vokiecziu Berlyne su kitais Vokiecziais ir neuž- 
ilgio visa Vokietija bus perdem perskelta ir jos 
armijos suskaldytos. Franz von Papen pirmiau 
buvęs Vokiecziu iždo kanclerius likos paimtas 
in nelaisve per Amerikos armija, taipgi Marsza- 
las August von Mackenson 96 metu ir August 
Wilhelm 58 metu amžiaus. Misisteris Church
illis, geras Roosevelto draugas negalėjo atva
žiuoti in laidotuves, bet pasiuntė Anthony Eden. 
Churchillis bijojo važiuoti taip toli nuo namu nes 
tikisi kad už dienos, kitos Vokiecziai bus visisz
kai sumuszti, tada jam bus darbo namie viską 
sutvarkyti, surėdyti.

ISZ LONDONO. — Rusai paėmė Vindo- 
bonos miestą ir 130,000 Vokiecziu paimta in ne- © —
laisve. Dvi Rusu armijos suėjo ir traukia in Pra
gos miestą, kitos Rusu armijos eina stacziai 
priesz Czekoslovakija. Vindobonas yra 18-ta 
sostine papulti in Alijentu rankas,, tik penkios 
sostines dabar lieka.

GUAM, PACIFIKE. —
Amerikos bomberiai paleido 
ugningas, deganczias bombas 
ant Tokyo miesto ir sudaužė ar 
sudegino baisiai daug fabriku 
ir namu. Tu bombų sprogimas, 
kaip baisus geriausmas, buvo 
net už szimto myliu girdėti.

Japonai, norėdami atkerszy- 
ti, pasiuntė kelis szimtus ero- 
planu priesz Amerikieczius ant 
Okinawa salos, bet daugiau ne- ' 
gu szimtas krito pirm negu pa
siekė Amerikieczius, nes musu 
eroplanai pakilo juos pasitikti.
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Kas Girdėt
FRANKLIN D. ROOSEVELT

Į mu ir gerumu. Laisve uuo bai- 
' mes, 'kad nereikėtų žmonėms 
Jaukti ir drebėti ir in savo vai-^ 
kus su baime žiūrėti ir spėti j 
kad jiems reikes in karo lanka

■ , I

stoti. Szitos laisves mums tai-
• ka atnesz ir kitoms tautoms pa
sakys kad jokia tauta niekados 
negali savo dranga, savo kai- 

įmyna užpulti ar isznaudoti.’’
, “Tai nevidono iszdavystės 

darbas. Amerika visai netike-
i tai ir isz pasalu buvo Japono 
1 užpulta ir pa'klupdinta. Ame- 
į rikos žmones szitos iszdavystes.

JO AKIU SZVIESA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerikos Prezidentas, isz 
tikro, tuributi paprastiems i 
žmonėms nepaprastas žmogus.! 
Paprasti žmones turi matyti 
savo paveiksią jame, bet tuo 
pat kartu jie turi suprasti iri 
žinoti kad jis yra didesnis ir, 
galingesnis už juo visus. Ame-' 
ri'kos Prezidentas turi taip 
dirbti, taip gyventi, kad visi j 
žmones galėtu juomi džiaugtis 
ir didžiuotis.

Amerikos Prezidento di
džiausia pareiga tai yra pasa
kyti ir iszkilmingai iszreikszti 
ta, ka paprastas žmogus galvo
ja ir jauezia. Paprastas, dar
bo žmogus nori jausti kad Pre
zidentas yra jo draugas, jo 
žmogus, ir kad jis sykiu su sa
vo Prezidentu taiso ir tvarko 
viso kraszto reikalus.

Toks draugas ir žmogus bu
vo Prezidentas Rooseveltas, 
kuris niekados nepamirszo kad 
ji iszrinko ir palaike ne turtuo
liai ir bagoeziai, bet paprastas 
daibo žmogelis!

Prezidentas Rooseveltas bu
vo bagotas, mokytas ir iszkal- 
bu. Jam nereikejo dirbti nei 
pasiaukoti, nes jam buvo mili
jonai doleriu palikta. Jis mo
kėjo puikiai Vokiecziu, Pran
cūzu ir Iszpanu kalbas, kurias, 
dar jaunas būdamas iszmoko. 
Dievas ji gausiai apdovanojo 
i szk ai bingumo dovana: jis mo
kėjo kaip net ir savo prieszus 
intikinti ar nors nusileisti.

ISztai keletą isztrauku isz jo 
prakalbu, kurias jis vis pradė
davo su pasveikinimu: “Mano 
Draugai. ’ ’

“Asz prisiegdinu jus, asz 
pats prisiektu užvesti nauja 
tvarka Amerikos žmonėms.’’

“Szitas galingas krasztas 
gyvuos, kaip ir gyvuojo, prisi
kels ir eis pirmyn. Todėl, pir
mu pirmiausia, leiskite man 
iszreikszti savo tvirta ir ne
svyruojanti pasitikėjimą in sa
vo žmones, kuriems sziandien 
yra tik viena baime, tai baime 
bijoti.’’

‘‘Kai kalbame apie pasaulio 
taika ir tvarka, asz norecziau 
paszvensti visa szita tauta ge
ros draugystes ir prietelystes 
santykiams. Geras draugas, 
geras kaimynas, kuris save 
gerbia ir apstavoja turi ir ki
tus gerbti ir apstavoti.’’

“Asz matau net treczia dali 
musu kraszto negana paval
gius, negerai apsirengiąs ir pu
siau badaujanezius” (szita pa
sakė kai depresija, bedarbas, 
kaii> koks amaras užpuolė visa 
Amerika).
/‘Kai taika, laisve ir nepri

klausomybe viso pasaulio yra 
pavojuje už tai kad keli pus-j 
galviai nori valdyti, tai viso

, pasaulio, viso svieto valdžia ir,, , • . , • . .1 ’ . . . (kartais pas ja gimdavo keistasi
tvarka pavojuje. Kai kokia 
limpamoji liga pakerta kelis .
gyventojus, tai'mes tuos liguo-l 
nius atskiriame kad kiti neuž-! 
sikrestu. ’ ’

“Ateityje, kada mes norime 
taikoje gyventi, mes tikimės 
pasaulio, kuris bus keturiomis 
žmonijos laisvėmis pamatuo-! 
tas. Žodžio ir kalbos laisve vi-' 
sur ir visiems. Tikėjimo ir ti-' 
kybos laisve, kad kiekvienas 
galėtu garbinti savo Dieva taip 
kaip jis nori ar moka. Laisve 
nuo bado ir vargo, kad visiems 
butu gana pasaulio reikalingu-

Lenku Pasiuntiniai
V

Dingsta
Bet, tie, kurie sako kad jie 

žino, ir tvirtina kad penkiolika 
Lenku delegatu tikrai dingo. 
Ju tarpe buvo Jankowski ir ge
rai žinomas sociolistas Puzak.

Grafas Edward Raczynski,
niekados nepamirsz.” , lenku Ambasadorius Anglijai,

“Per keletą nedeliu mes pradėjo klausinėti ir jieszkoti 
daug geru žinių iszgirdopie ir ir reikalauti isz Anglijos, kad 
skaitėme, ir dabar jau rodos Anglija pasiteirautu kas ežia 
jau karas 'baigiasi. Bet dabar. darosi, 
ne laikas džiaugtis ar links-į

Dabar laikas musztis, 
darbuotis ir pasiauko-'i

dabar, per szita kara

Szitas Karas Keistas 
Ir Navatnas

ĮfATP stebėtini yra 'keliai, 
•kuriais Dievas savo galybe 

ir malonumu veikia musu sielo
se!

Tuos žodžius tare in mane ne 
seniai vienas geras vienuolis.

— Leisk man papasakoti 
tamstai viena atsitikima,, jis

reikalingos pagelbos, nuvažia
vo savu dviraeziu.

Jam važiuojant, atėjo in gal
va mintis, kad gal jisai buvo 
per greitas. Ka-gi jis žinojo 
apie chirurgija, arba apie didė
jimą akies lėlutės? O jeigu 
kraujas užsinuodytu del jo ne
prityrusio darbo! O jai nuo to kunigas, —bet kokiu budu ga-

tclmonas su akiniais pakilo ji 
pasveikinti.

— Ar tai tamstos vardas, 
teveli? — užklausė sveczias.

Kunigas nustebės žiurėjo inįjusu 
hosine. Be jokio abejojimo, tai 
buvo jo vardas.

— Taip, tamsta — atsake

truko iki tamsta sujieszkojau, 
ir tamstos namus taipgi greit 
suradau. Norėdamas tamsta 
matyti, asz pradėjau lankyti 

ba'žnyczia, ir klausyti
tamstos ir kitu kunigu pa
mokslu. j

— Mano protas liko ap- 
szviestas ir szirdis sujudinta, 

tas žmogelis įnirtu ? Jisai save Ic.jo mano nosine atsirasti pas Agz ejau prie vienQ jiunįgG) į<u_

LONDON. — Mums dabar 
rupi ne tik Vokieczius sufriusz- 
ti, bet ir Vokieczius iszmaitintL sudužo, nelairaingam-gi 
kaip mes juos sumuszime.

I Mes kariaujame, musu vai-

mintis.
dirbti,
ti.”

“Ir
mes daug iszmokome, ir baisiai 
brangiai tas mokslas mums 
kasztavo. Bet tas mokslas mus 
pamokino. ’ ’

Mes jau dabar suprantame kai krinta ant Europos žemes, 
kad mes vieni negalime sau o Lenkai, Rusai ir Prancūzai 
kaip pas Dieva už peęziaus tu- pasidalins užkariautas žemes, 
peti, gyventi, kad musu gerove Mums liks vien tik baisios sko- 
pareina nuo kitu žmonių, nuo los ir musu vaiku kapai.
kitu tautu geroves. Mes isz-j Alijentai jau szita syki ky- 
mokome ir supratome kad mes tresni: jie nereikalaus kad Vo- 
turime kaip žmones gyventi, o kiecziai pinigais atmokėtu, at- 
ne kaip vilkai ar kaip szunes.’’

“Mes iszmokome būti viso 
pasauli piliecziais, visos žmo
nijos nariais.’’

silygintu už karo nuostolius. 
1 Jie dabar pareikalaus kad Na
ciai sugražintu visus pavogtus 
ir užgrobtus turtus, kad Vokie
tija nusiginkluotu, kad armija

Tikra prietelyste yra žiedu, ir kar0 sztabas butu panaikin-
kuris auga la'bai palengva.

kaltino, kad ne tuojau ėjo jiesz- tamsta ? I rĮg mane pamokino ir neseniai
koti kokio chirurgo. Bet pa-j — Ar jus nepamenate ne-Į buvau priimtas in Kataliku 
maustė, kad dare kaip geiiau- Jaime, kuri atsitiko apie metai'į pažnyczia. Asz susilaikiau kai
šia! iszniane, ir. jo tikslas buvo, atgal, kuomet vienas žmogus,p)etį Su tamsta, trokszdamas 

toliau kalbėjo. Tai buvo kele- tyra artymo meile. Jisai nie-(važiuodamas dviraeziu, susi- tos valandos, kada galecziau 
tas metu atgal ir man ji atpa- kuomet pirmiau nebuvo to kale su vežimuku ? Tamsta toj pasakyt i tamstai, kad davei re- 
sakojo vienas dalyviu.

Tai buvo dienos, kuriose va
žinėjamos dviraeziais. Vienas 
musu jaunesniu kunigu dar ne- 
inprates atsargiai važiavo už
pakalyje senuko, kuris irgi 
taip prastai važiavo kaip ir 
musiszkis. Staiga senio dvira
tis susikūlė kryžkelyje su ve
žimuku. Dviratis apsivertė ir 

žmo
gui dviraezio szpykis pilna jė
ga pataikė in veidą taip, kad 
iszdure akies lėlutė, kuri isz- 
virtusi gulėjo ant skruosto; 'bu
vo kruvinas ir baisus reginvs. 
Bet sztai, kol minia dar įiesusi- 
rinko, musu kunigas nuszoko 
nuo savo dviraezio ir nubėgo 
pagelbėti sudaužytam žmogui. 
Pribėgės pamate, kad vargszas 
žmogus buvo labiau apkvaitęs 
nei sužeistas, iszskirus jo veidą 
ir aki, kuri atrodė la'bai nejau
kiai. Nubraukęs dulkes ir 'pur
vą, jis padavė isz savo kisze- 
niaus szvaria nosine pirmam 
pribėgusiam vaikucziui ir in- 
sake ja kuo greieziausiai van

Jisai nie 
pirmiau nebuvo 

žmogaus mates ii todėl, pave- žmogaus akies lėlutė indėjai' o'ejįni^ tik mano akims, bet 
dės ji Dievui, jis vėl ėjo savo! 
kasdienes pareigas.

'Sekanczia dieha jisai skaitė 
didžiai perdėta apraszyma 
apie ta nuotiki. Jisai pats buvo 
apskelbtas didvyriu, senukas-•menu. Ar tai tamsia buvai ta- 
gi buvo vienas gerai žinomu ir j sai sužeistasis ? 
labai auksztai gerbiamu mies
to piliecziu. Laikrasztis toliau 
rasze, kad sužeistajam pavo
jaus nėra ir kad akis iszgelbe- 
ta. Vengdamas

rtgal taip mitriai,’ tartum bu- ir mano sielai. Asz dabar esu
tumei mokėsis chirurgijos vi- katalikas ir tamstai dėkingas
sa savo gyvenimą!

— Taip, nusijuokė kunigas. 
Dabar kuomet priminei, atsi-

—- Taip. Asz buvau sužeis
tasis, tarė žmogus, ir jai ne 
tamsta, asz sziadien

j neregys. Tamsta atlikai skvo 
pagarsėjimo, i jarba tai]) greit ir taip gerai, 

kunigas rūpinosi užtylėti visa kad ne jokiu blogu pase'kmiu 
dalyku. Vienok jis atsiminė,, nenasilikn Dnmnpf narodžimi!dalyku. Vienok 
■kad sužeistasis buvo žinomas

’! nepasiliko. Kuomet parodžiau 
savo aki specialistui, jisai ste- 

klaidatikis. Ir malda iszsiver- bejosi darbo nuoseklumu. Kaip 
že isz kunigo lupu, kad Viesz- pasakiau jam, kad 
pats pasigailėtu to vargszo 
žmogaus sielos.

Laikas bego. Praėjo apie me
tai ir tasai atsitikimas buvo už- 
mirsztas. Bet sztai viena diena 
musu kunigas buvo paszauk- 
tas in klebonijos svecziu ckam- 
bari. Senyvas, poniszkas džen-

negalėjau 
tamstos surasti, tai jis man pa
sakė, kad tamsta iszgePbejai ne 
tik mano regėjimą, bet gal ir 
mano gyvybe.

— Vienok asz turėjau nosi
ne, kuria aipriszai aplink mano
galva, ir tamstos vardas 'buvo tuos, kuriuos visur sutinkame, 
pilnai joje iszraszytas. Ne ilgai!

ne tiktai už savo akiu szviesa, 
bet ir už savo tikėjimo szviesa. 
Be to, mano szeimyna, pati ir 
vaikai — visi yra mokinami ir 
seks paskui manes in Kataliku 
Bažnyczia. Tamstos me*iles ak
tas ir szita balta nosine, kuri 

buczįau! tamsta iszdave, buvo priemo
nes, kurias Dievas man davė, 
kad pamatyeziau szviesa. Asz'. 
atėjau szi ryta papasakoti 
tamstai visa gražia pasaka ir 
kartu szirdingai padėkoti.

Ar dar reiktu sakyti, kad ku
nigas su neapsakomu džiaugs
mu laimino Dieva, kuris ji pa
dare inrankiu tokiame stebėti
name atvertime! Kaip mažai 
žinome apie intaka, kuria pa
darome savo papraS’Cziausiais 
žodžiais ir meiles dabbais in

tas ir kad vadai butu nubausti. 
Visa tai gera ir gražu, bet isz^ 
viso to Amerikai lieka tuszcias deniu suvilginti. In akimirksni 
maiszas.

I Jau dabar Alijentai skiria 
Vokieczius valdyti Vokieczius. 
Bet kaip jie žino kad szitie Vo
kiecziai valdytojai nebuvo ir 

! dabar nėra slapti Naciai? Mes x . x 
žinome kad visa Vokietijos ar-.Senukas buvo labai sujudint 
mija, iszimant keletą augsztu tada kunigas patarė jam eiti 
generolu, bajoru, dabar suside- pas artimiausia 'gydytoja. Ma-

Netankiai vaikai vagia, to- 
dę'l kad jie nori “atsiteisti.’’ 
Onyte, sako gydytojas A. T.... 
buvo apatinga, bet tuo paežiu 
laiku draugiszka mergaite, ku
ri jokiu budu nenorėjo prisipa
žinti prie papildytu vagyseziu. 
Ji noriai sutiko pa pasakot i a- 
pie savo gyvenimą. Ji pareisz- 
ke, kad leilu negalinti pakęsti, ------  ------- - » • —
bet megtanti be°ineti ir žaisti su ^aciu partija. Himmleris, j tydamas, kad sužeistasis vyras 
ulyczioj. Apie savo szeimyna Naciu sznipas perkarte ir per-j gali eiti, kunigas, suteikęs jam 
ji nieko nesako, bet nesunku l'var^ino Vlsa Vokietijos karo - - -----

vaikutis sugiyžo su varvanczia 
nosine. Kunigas atsargiai nu- 
szluoste krauja nuo akies lėlu
tės, ir palengva inde jo ja atgal 
in savo vieta. Tada ta paczia 
szlapia nosine apriszo jam aki.

■as,

Kaip Geriausia Virti 
Ryžius

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

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO

Popierinei apdarai. 50c 
Prakeikta, meilingas kri- 

apraszymas, 202 pus. 35c 
Vaidelota, apisaka isz 
puses szimtmeczio, isz- 

Su pa- 
35c

Trys istorijos, apie Ne-
buvo matyti jog ji nėra paten- sz^a’ dabar visi vadai ir 
kinta savo gyvenimu. Vėliau ’ visi generolai yra Naciu parti- 
sako tas gvdvtojas A. T., .mer-' j°s *m°nes.
gaite atviriai prisipažino vo-! Himmleris, Gestapo vadas ir

Ji anreiszke: “Asz ne- galva’ didžMasi ir giriasi 
kodėl? Mergaites noJ kad iokis Vokietis negali Ali-, 

jentams tarnauti. Jeigu kuris 
Vokietis drysta paimti valdžia

I in savo rankas ir tuo pat sykiu 
su Alijentais dirbti, jis bus už- 
musztas ir nudėtas pirm negu

i pradės savo pareigas. Taip ir 
yra. Viename miestelyje jau1

i trys ar keturi majorai buvo už- žiu reikia vartoti keturias arba 
’ muszti. Tuos majorus Ameri- penkias kvortas vandens ir vie- 
kos karo sztabas buvo pasky- na szauksztuka druskos. Nu- 
res. j plauk ryžius gerai per kelius

į Naciai tikisi dar gintis Aus- vandenius pakol visas liuesas 
1 trijos ir Bavarijos kalnuose ir krakmolas atimtas, ir nusunk, 

daigtus kuriuos ji pasiepe. Alijentams nepasiduoti. Kara- Turėk gatava puodą su karsz- 
Tuos vogtus daigtus ji niekad binai ” SinkIai tokiu karszta’ " indėnių indek* druska u- 
nevartojo. Tyrinėjimas paa-o-gaJ™ “nugalės. Geriausias. lengvai mddk ryžius.

į ginklas tai yra badas. Butu ge- greitai virti apie 
riausia kad Amerika nei vieno nrba. dvideszimts minutu, arba’gonua.

No.

gus!, 
žinau 
mėgsta manės — jos inusza ir 
tycziojasi isz manės. Asz vo-! 
giau tik isz tu, kurie tycziojasi' 
isz manes, ir kuriu asz nemegs-' 
tu.’’ Vogimu Onyte kerszijo 
tiems, kurie erszino ja ir ty-! 
cziojosi isz jos. Vaikai retai 
isz kerszto vagia. Ypacz mer
gaites kurios tai daro net ir pa
augėjusios. Szesziolikos metu 
mergaite tapo suimta už vogi- 
ma. Isz savo drauges namu ji' 
iszsinesza žiedą ir kelis kitus 

paslėpė.

Galima taip iszvirti ryžius 
kad kiekvienas grūdas pasilie
ka atskirai, sako Su v. Valsty
bių Agrikultūros Departamen
to maisto specialistai. Keikia 
gerai nuplauti ryžius, virinti in 
didelia proporcija vandens, ir 
ne pervirinti.

Vienam puodukui sausu ry-

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu.

No. 102 
tnlnaliszka 

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 prisikels, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
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 nevalninke1 T^oszis: 
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
Duok 'Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 

(grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene- 
])Cn'kiollka ji8; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 

45 puslapiu.15c
126 Penkios istorijos apie

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

No. 127 Trvs istorijos apie Duk
tė uustvniu: Peleniute: Du brolei 

60 pus.. .15c

• • • < !, de kad mergaite tai dare isz pa- • 
j vvdumo, ežiurint in tai kad ji , . . ., duonos kąsnio neduotu nei vie- pakol grūdas spaustas tarpe i labai mėgo savo drauge, bet . . . . , . , .nam Vokiecziui. Tegu jie badu pirsztu bus minksztas.

■ stimpa. Tada patys Vokiecziai Kad ryžiai nepriliptu prie 
I apsidirbtu su savo Naciais, ir puodo pakelk laikas nuo laiko 
musu vaikams nereikėtų nei su szkutems, bet nemaiszyk nes 
prakaito nei kraujo pralieti, tada isz ryžiu pasidarys kosze.! varputis ir Skunutiš. 
Vokiecziai pagimdė ta Hitlerį Kuomet užtektinai virintos'

i ir jo razbaininkus, tegu jie da- reikia iszsunkti per kosziama 
bar jie ji ir nudeda. Tada tas sietą ir kuomet vanduo nubėga j 
klausimas ka daryti su Hitle- reikia sietą su ryžiais uždengt ■ 
riu ar jo vadais ir padupczi- ir padėt virszuj puodo siu 
kais pats savaime iszsirisz. Jei- karsztu vandeniu. Taip laikyta 
gu mes negalime Hitlerį kara- iki vartojimui, grudai pasiliks, 
binais, bombomis ir eroplanais atskirai. —C.
sumuszti, tegu jis ir jo szunes 
badu pastimpa. Nutraukimas 
maisto bus musu geriausias ir turi 1

' intakingiausias ginklas. | sziaures in pietus 1,680 myliu, j

•pavydas, ypacz tokiuosia atsi-, 
tikimuose kada jos drauge pa
sirengdavo gružais drabužiais, 
kokiu ji neiszstengdavo nusi- 

'įpirkti. Tokiais pavydo valan- 
.delais pas ja ir gimdavo pagun
da vogti.

Turtingiausia valstija Ame- 
j rikoje yra New Yorko. Jos 
turtas, sakoma, isznesza apie 
40 bilijonus doleriu.

Skaitykite “Saule”

SKAITYKIT 
“SAULE”

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

:: 25< ::IPlacziausi vieta Amerikos _________________________
2,750 myliu; ilgiausia, isz Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.

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 VaJenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuoi’as. 76 puslapiu................20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriauu; Klara; Nuspręsta
sis; A^t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ................ 15c

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

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

Mahanoy City, Pa. ’
No. 160 Keturiolika istorijų apie 

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

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

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

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15«

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklejim&s 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 .........................................25e

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimieczi^: Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu> 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke

Adresas

li«

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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.... . ......... kuris buvo neužtaisytas, 
matinis metėsi in vidų.

Ir toje pat valandoje suszu-j 
ko Marselijietes obalsiu: “Už 
ginklo, piliecziai!”

Paskui metemis prie ka'ban- 
c-ziu ties durimis in’klu ir apsi
ginklavome, prisitaikant prie

priimta civilius' leme nuo žemes bet kadangi jis 
Szita žmogų reikia J negalėjo vaikszcziot, pagulde- 

arba teisin-
1 giau pasakius, ant bletos mode-
liti stalo, stipriai ji pririszome 
ir mudu Eugenijum ji neszeme, 
o Sorientas apsiginklavęs nuo *.

rada jam sakau, kad niekas 
tam nepatikęs!

Tai nieko nekenkia, papasa
kok mums tai ir gana!

— Na, gerai. Bet pirm viso- 
ko jaueziu reikalą dar karta 
jums primint, kad toji istorija musu mundiru. Asz gavau kaž- 
yra tikras pasauly atsitikimas,! ka panaszaus in muszkieta ir, 
nors jum gal pasirodyti netike-l dideli karčia, Eugenijus mi
tinąs. Nebent vieni dailininkai] 
gali in ja intiket ir pastebėt, ir 
tai ne szios gadynes, bet senes
nieji dailininkai, kurie atsime
na laikus paszelusios linksmy
bes, ana gadyne, kurioj palin
kimas prie szposu taip ant visu 
vieszpatavo, kad net imdavo 
virszu rimeziausiose gyvenimo 
valandose.

Tai buvo Baibizone kažko
kio vieszbuczio valgomajam 
kambary.

Jis taip toliau kalbėjo:
— Taigi ana minėta vaka- 

ra valgėme pietus pas Sorien- • 
ta, sziadien nabagėlis jau mi
res, o jis buvo praszmatniausis 
isz mus visu. Mes buvome tik
tai tryse: Sorientas, asz ir, 
man regis Le Poittven, 'bet už ' 
anuo atminti negarantuoju, ar 
tai jis buvo treczias. Kalbu su- ' 
prantama apie Eugenijų Le 
Poittven, sziadien jau taippat 
mirusi juru reginiu dailininku, 
o ne apie to vardo sveika, gyva 
ir pilna gabumo peizažistą.

Pietavome pas Sorienta, 
reiszkia insismagine: buvome 
gerokai nusilesė. Tiktai pats 
vienas Le Poittven užlaikė są
mone, nors ir skestanezia vyne, 
bet dar sveika ir gyva. Anais 
laikais buvome jauni. Iszsitie- 
se ant divonu, ginezijomes ir 
sznekucziavomes be jokios 
minties mažame kambaryje 
sžalia dirbtuves. Sorientas, gu
lėdamas ant žemes ir 'kojas ant 
kėdės užvertęs, pasakojo apie 
karus, apie mundirus isz cieso- 
rijos laiku, ir staiga paszokes 
kiek galėdamas, ant lygiu ko-' 
ju nubėgo in spinta, kurioje 
buvo sukrauti viso’ki artisti
niai rubai, iszernc isz jos kom- 
pletini Huzariszka mundira ir 
apsivilko in ji. Toliaus links
mybes karsztyje pradėjo in- 
kalbinet Le Poittevinui, idant 
szis persirengtu in grenadero 
rukus. Eugenijus prieszinosi, 
bet mes ji nustvereme ir, pir
miausia nurengė, ji prievarta 
ingrudome in nepaprastai di
deliai undira, kuriame iszkarto 
paskendo.

Asz persirengiau kirasiru. 
Sorientas pradėjo mums vado- 
vaut ir liepe pildyt visokius, 
kartais net labai komplikuo
tus manevrus. Pagalios suszu- 
ko: “Kadangi mes sziadien 
Gvardistai, tai gerkime kaip 
Gvardistai!”

Isztusztinome viena, kita ir 
treczia buteli vyno ir musu 
stikleliuose pasirodė dangisz- 
ka liepsnele. Ir dainavome, ar
ba teisingiau pasakius, visa 
gerkle traukėme senoviszkas 
daineles, tas paezias daineles, 
kurias dainuodavo didžiosios 
armijos kareiviai.

Tuo laik Le Poittven, kuris 
dar-isz mus visu turėjo tvir- 
cziausia sąmone, davė ženklą, 
idant nutiltumėme ir po sekun
diniai tylai tarė pasznabž- 
doms:

— Esu insitikines, kad dirb
tuvėje kaž-kas vaikszczioja!

Sorientas vikriai paszoko ir 
suszuko:

— Vagis įkas do laime!

Toj pat valandoje spintos du- — Ne 
ryp tapo atidarytos ir Sorien-j szaudyt. 
tas nustatęs gaidi pisztalieto, atiduot in budelio rankas. Rei-|me ji ant lentos, 

pir- kia iii policija pristatyt. Argu
mentas pasirodė mums priim- 

su tinas. Tuojaus ta žmogų pake-Me pavymui skubinome su 
kliksmu ir riksmu.

Tamsoje susidureme ir kits 
kita netyczia apkuleme, paga- 

i(jlios po penkių minutu nelygios
- | kovos, isztempeme in szviesa
- . kaž-koki sena banditą — val- 
„ kata žilais plaukais, neszvaru, 

(, 1 apdriskusi. Suriszome jam ran
kas ir kojas ir pasodinome in 
foteli. Jis nei žodžio neisztare.

Tuomet Sorientas po intek- 
me vyno ir degtines pateko in 

! iszkilminga užsikarszcziavima 
i ir kreipdamasis in mus tarė:

— Dabar szi nenaudeli nu- 
teiskiva!

Buvau taip girtas, kad ta 
užmanymą man pasirodė esant

stvėrė dideli karabina su bag-! 
netu, o Sorientas, negalėdamas z z O

rasti tai kas jam ‘buvo reika’lin- Į 
ga, sugriebė sena pisztalieta ir 
dideli kiszenini kirvuką, ku
riuo mosikavo ore. Vėliaus So
rientas atsargiai atidarė dirb
tuves duris ir visa armija in- 
ženge in taip vadinama intar- 
tiiia dalija.

Kuomet atsidureme viduryj, 
didelio kambario, apstatyto v^ena *sz geriausiųjų, 
keiseziausiais baldais ir daik-l 
tais, kuriuos tiktai. dailininko tinamaji gi 
kambary ir dirbtuvėje tegali- kur°ro, valstybes ginėjo role, 
ma užtikti, Sorientas suszuko:

— Tu buk generolas! Pada- 
rykiva karini pasitarima. Tu,' 
Kirasire, :
gryžimui atgal, t.y. uždaryk v) kdhit tarė Sorientas. 
dūri, dusyk pasukdamas rakta, ] 
tu grenadyre busi mano paly- ne szirdy atsiliepe. 
clovu!

Nurodyta manevrą iszpiL . ;ts žmogus numirtu be tikybi- 
džiau ir nuėjau susijungti su 
vyriausiu armijos korpusu, 'ku
ris visa-kam duodavo pradžia.

Toje valandoje, kaip asz jau 
turėjau vyties kaž-koki neprie-!
teliu, staiga pakilo didis sumi-'
szimas. Veikiai priszokau, lai- j11 pi'ktadari paukvatinant ji 
kydama žvake rankoje. Le 
Poittven savo bagnetu pervė
rė kaž-'kokionianekino, (dirb-

Dežuruojan- 
kuri mes pa- 

o ka-

APIE SENATVE

Eugenijui buvo pavesta kal
int, o man loszt pro-

Visais balsais buvo pasmerk
ta mirt, iszslkiriant viena, 
tent savo ginėjo baisa.

at'kirsk prieszu kelia' Reikia sprendimas 
t.v. i

bu-

in-

Bet staiga kaž-kokia abejo-

— Negalima daleist, idant

nes pagel'bos. Reiktu jam 'kuni
gą pakviest!

Atkreipiau dome, kad esą 
pervelu. Tuomet Sorientas 
man pasiūlė, idant užimcziau 

I kunigo vieta ir prakalbecziau

1 iszpažint priesz mane savo 
I nuodėmės.

Anas žmogus jau per pen-
tino žmogaus figūros,) krutinę, kiasminutas vartės iszpusto- 

imis akimis, negalėjo suprast, 
| su kokios ruszies asmenimis tu
ri reikalą.

In Soriento prakalba paga
lios atsiliepe užkimusiu, per 
alkholiu sudegintu balsu:

— Ponai, rasit, norite szpo- 
sa iszkrest! ?

Bet Sorientas privertė ji at
siklaupt ir abejodamas, ar 
gimdytojai kartais nebuvo pa- 
mirsze ji apkriksztyt, iszpyle 
jam ant galvos stiklą vyno, 
baisiu balsu szaukdamas:

— Iszpažink priesz poną 
nuodėmės, paskutine tavo va
landa iszmusze!

Senas latras didžiai persi
gandęs pradėjo rėkt ne savo 
balsu: gelbėkite, kas in Dieva 

įtikite! gelbėkite! ir reke tokiu 
spintoje rakta' kaišu, kad mes buvome pri-

kurio galva Sorientas kirviu 
kapojo. Konstatavus klaida, • 
generolas sukomandavo:

— Bukime sąmojingi! — ir 
karines operacijos naujai pra
sidėjo.

Taip per dvideszimts minutu 
perverteme visus dirbtuves 
kampus ir pakampes-be jokiu 
pasekmių, kaip staiga pakilo 
Eugenijui mintis atidaryt di
džiąją spinta. Spinta 'buvo 
tamsi ir gili, inkiszau ranka su 
žvake ir staiga atsilosziau bai
sia persigandęs. Spintoje sėdė
jo žmogus, gyvas žmogus, ku
ris žiurėjo in mane iszversto- 
mis akimis.

Tame pat a'kimirksnyj smar
kiai užtrenkiau spintos duris 
ir staliai ja užrakinau, dusyk1 
apsukdamas s ~ 
paskui vėl darome karini pasi- 
t a rimą.

Nuomones buvo ne vienodos 
ir labai skirtinos.

Sorientas norejes vagi iszru-i

versti jam burna užkimszt, 
idant visus kaimynus neprike- 
lus.

Tuomet parpuolė ant žemes, 
pradėjo szliaužt, raiczioties, 

, draskyt kili- 
o mus, taip'kad, pagalios iszejes 

su spinta'^sz krantyibes Sorientas suszu-

kyt, Le Poittven pataręs badi^ <lauzyt baldus, 
priverti ji, idant pasiduotu, c '1 
asz siūliau podraug 
paraku iszkelt in ora.

Poittevino nuomone persvė
rė 'kitas ir kuęniet jis su kara
binu, permestu per peti stovėjo — -------
argyboje prie spintos durų mes kuri 
atsineszem dar kelis buteliu damas nupuolė ant žemes. Pa-

ko:
— Pribaikime ji!
Pildant savo paties insaky- 

ma nuleido savo pisztalieto, 
is kurcziai s'kambe-

vyno ir, užsirūkę pypkes, susė
dome priesz spinta ir pradėjo
me gerti už kalinio sveikata.

Po pus-valąndžio po apguli
mui Sorientas teeziau negalėjo 
susilaikyt ir suszuko:

— Norecziau ji vienok isz j 
arti pamatyt! Ar žinote ka, vy
rai, daleiskime ataka, ir sztur- 
mu ji paimkime.

Suszukau: bravo! Kiekvie
nas isz mus griebėsi už ginklo.

ĮSr” “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystesą

vyzdžiu padrasintas, iszszo- 
viau ir asz. Mano karabinas — 
arba teisingiau pasakius pa
prastas szaudymas su titnagu, 
iszdave žarija, kuri mane pati 
didžiai iszgasdino.

Tuomet Eugenijus tarė rim
tai:

— Ponai, palauki va! Kokia 
mes turime teise szi žmogų už
muš z t?

j Sorientas susiglumijes atsa
ke:

— Kaip? gi! jog mes ji pa
smerkėme mirtin!

Bet Le Poittven atszove;

Vienas paeziuotas vyrelis, 
Dvieju vaiku tėvelis,

Svetimas bobas ezestavoje,
O ir guzutia su buteliu neszioje,

Bet nesenei du guzu aplaike,
Kokia boba su lazda aptaise, 

Oj vyrai,
Darote negerai,

Reikia savo moterelia mylėti,
Niekur nesi valkioti, 

Ba kas perdaug,
Tai vyrueziai szelauk!

* * *

Vienas labai užsimanė
paeziuotis,

Na ir pradėjo merginos 
jieszkoti,

Ne rado Lietuvaites,
Griebėsi už Prusaites

'Cup, lup, apsipaeziavo,
Bet žmogelis kentėjo,

Ilgiaus kensti negalėjo,
Ir in kitur iszgarmejo.
Vyrueziai, turite gerai 

apsižiūrėti,
Jeigu norite in pora sueiti, 

Ba tai ne szposas apsismardyti
Ir per visa gyvastį varga 

kentėti!
* * *

Ten kur apie Pitts'burga, 
Vienas žmogelis turi dideli

varga,
Su savo boba, 

Kad ja kvara'ba.
Savo vyrui nuolat kerszina,

Pabėgimu gazdina,
Tai-gi o jau boba sena, 

Bet pasiutus gana;
Da daugiau apie ja žinau, 
Nes nedainuosiu daugiau.

* * *

lllinojuje bobeles,
Gal nelaukėte Baltruvienės?
Pamatysite, kaip asz liepsiu 

jai pribūti,
Tai nepaliaus jus koezioti.

O kas ten darosi vakare
ir isz ryto,

Baisybe darosi ant 
vieno stryto,

Jeigu nenorite in kaili gaut, 
Tai bobeles “lukaut!”

* * *

Ten kur Niudžerzije, 
Kelios 'bobos daug loję,

Ir ne dyvai, ilgus liežuvius 
turi,

Tai ant keturkojų iszžiuri.
O viena net be dantų,

Tai užpuolineje ant visu,
Ar sena ar jauna, 

Ar vyra ar mergina.
Jeigu vaikinas mergina

pamyli,
Tai ir nenutvli,
Visaip iszranda,

Nebūtus daigius atranda.
O gal kad dantis turėtu,
Tai ir liežuvi suvaldytu,

Dabar negali žioeziu suvaldyti, džio: teisybe, gryna teisybe ir 
■ Ir burnos uždaryti.

| Senyn einant reikia pasi
rinkti lengvesnius darbus bet 
tokius darinis kurie reikalaus 

į Į vartojima netik fiziszku bet ir 
ikatos' Protiszika Pajiegu.

Beveik visi žmones su baime 
žiuri in senatve. Jauni nenori 
pasenti, seni bijosi nesve 
ir susilpnėjimo. Draugams ir 
giminėms senatve rupi, nes 
jiems prisiena prižiūrėti arba 
užlaikyti senus, ir nepaisant 
kaip malonu jiems yra juos pri
žiūrėti, patys seni žmones^labai 
apsunkina jų gyvenimą. 
Kadangi senatve visus užinte-Į 
resuoja gal nebus pro szali tru
puti apie senatvės hygiena ap- 
raszyti.

Yra labai sunku paaiszkinti 
kas tai yra senatve.

Kai'kurie žmones sulaukė 
60 metu jau seni, kiti sulaukė 
80 metu protiszkai ir fiziszkai 
veiklus. Tokiu bildu negalime i 
sakyti kad žmogus sulaukės pa 
skirta skaitliu motu yra senas. 
Yra sakinys kad “moteris tiek 
senumo, kiek atrodo, vyras, 
kiek jauezia.” Bet gydytoju 

senu
mas priguli nuo jo kraujagys- 
lu, ar tik nebus geriausias se
natvės paaiszkinimas. Tas 
reiszkia kad žmogaus amžius 
priguli nuo jo arteriu sistemo 
padėjimo. Ankstyvas sukietė
jimas kraujagyslu nuo nukrei- 
pamu užkrėtimu, netinkamo 
valgio, susirupinimu, ir 1.1., vi
si yra nukreipiami.

Daugelis žmonių tiki kad su
laukė kaikuriuos metus jau da- 
sieke paskutini gyvenimo pus
lapi. Tiki kad sveikata — pro
tas ir kūnas — natūraliai pra
dės silpnėti. Koks klaidinga 
nusistatymas! Senatve turi bū
ti gana linksma fiziologiszka 
permaina. Turi būti linksmy
bes ir pasigėrėjimo laikas.

kojų ligi galvos, ėjo paskui 
mus užbaigdamas eisena.

Ties policijos biuru sargyba 
mus aresztavo. 
tis valdininkas,
szaukeme, mus pažino, 
daugi jau buvo žinojęs musu 
visokius szposus ir negalimus 
iszradimus, isz mus maskarado 
tiktai szypsojosi ir musu kalini 
nenorėjo priimt.

Sorientas priesztaravo, bet 
valdininkas jau asztriai ir in- 
tikrinaneziai liepe mums gryžt 
namo ir nekelt triukszmo.

Tuomet visa musu , 
apsisuko vietoje ir mes 
sugryžome in dirbtuve, 
paklausiau:

— Ka dabar darysime 
giu! ?

Le Poittven sujaudintas at- P^reiszkimas kad vyro

armija 
velei 
Tada

su va-

kreipe dome, kad tasai žmogus 
esą lakai nuvargintas. Isztikro 
taip surisztas, suraizgytas' ir 
ant lentos isztemptas jis iszro- 
de kaip ir pusiau numiręs.

Ir asz taip-gi isz eiles paju
tau gailesti szirdyje, gailesti 
girtuoklio ir iszimdamas jam 
isz burnos nosine skarele, pa
klausiau:

— Na, kaip jautiesi, senas 
palaidūne?

Szis tiktai Sudejavo.
Jau po velniu! vos gyvas isz- 

likau ir kvapo neatgauna!
Tuomet Sorientas staiga pa

liko gailestingas, kaip tėvas 
prie stiliaus. Isz visu kilpų ji 
isznarpliojo, pasodino ant suo
lelio, meiliai ir mandagiai ji 
kalbino ir czi lipinėjo ii- — su
stiprinimui nelaimingo visi 
trys ruoszemes prie treczio 
porcijos vyno.

Vagis, ramiai fotely sėdėda
mas žiurėjo in mus ir žiūrėda
mas negalėjo atsistebėt.

Kaip gedimas jau buvo pa
rengtas, jam pilna stiklą vyno 
pripylėme ir padavėme. Būtu
me noriai ji už galvos paėmė, 
idant jam gėrimą palengvinus 
ir, su juo stiklais cziauszkino- 
me.

Kalinys gere už viso pulko 
sveikata. Bet kuomet jau pra
dėjo szvist, atsistojo ir ramiai, 
kaip ir nieko nebūta pareiszke:

— Busiu priverstas su po
nais atsiskirt, nes reikia eit na
rna!

Mes buvome drueziai nusi
minė, norėjome ji užlaikyt, bet 
jis užtikrino, kad ilgiaus nega
lįs pasilikt.

Atsisveikinant paspaudėme 
'jam ranka ir Sorientas su žva
ke rankoje iszlydejo ji in prie
mene, szaukdamas jam pavy
mui:

— Be eidamas, tamsta, ten 
gerai pasisaugok, iszeinant už 
vartų esąs laiptelis, galima 
parpult!

❖ ❖

Visi pilvus susiėmė kvatojo 
aplink pasakojati, o jis atsi
stojo, užsirūkę pypke ir prib- 
szai mus stovėdamas taip isz- 
didžiai pareiszke:

— Bet žingeidžiausia
mano istorijos yra tai, kad joj 
nesą nei vieno melagingo, žo-

isz

tikra teisybe! GALAS

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

t'T Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti

(laikraszczio. 1 __ _

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 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalmę 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. 
Ministran turas.

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

ii

Szv. Sakramento- 
TamosziauAe 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

Skaitymas geru laikraszcziu 
ir geru kiiygu daug gero at- 
nesz, ir neleis perdaug susirū
pinti apie visokius mažmožius. 
Senas žmogus visuomet baisiai 
susirūpina. Jaunesni turi ta ži
noti, ir visuomet stengti juos 
palinksminti. Senesnius visuo- 

'met reikia pakviesti prisidėti 
i prie jaunesniu pasilinksmini
mu. Klaidinga, ir net baisu, ti
kėti kad jeigu žmogus sensta 
jau jam vietos nėr.

Radio taipgi suteika neisz- 
j pasakyto džiaugsmo, ypatin- 
i gai tiems, kurie gerai negirdi 
l ir kuriu akys susilpnejusios.
j Kuomet gimines ar draugai 
visai apleidžia senus, tas gali 
juos vesti prie neiszgydomu 
nervisz'ku ligų. Daugelis senu 

i žmonių labai mėgsta simpati
jos ir ypatingo prižiūrėjimo, 
bet tokius nereikia lepinti. Jei
gu serga reikalauja priežiūros, 
bet ne lepinimo.

Visi, netik seni bet ir jauni, 
turi suprasti kokia svarbia ro
le žmogaus gyvenime loszia 
poilsis, kuomet žmogus pavar
gęs. Jeigu in laika žmogus pa
ilsės tas praszalins daugeli Ii- 
o 11

Ypatinga atyda turi būti 
kreipta in senu drabužius, val
gi ir miklinima. Kuomet žmo
gus sulaukė 40 metu jo kūno 
sziluma sumažėja ir miklini- 
mas labai reikalingas aprūpin
ti trukumą. Garsus Anglijos 
gydytojas, kuris neseniai da- 
sieke 9'5 metus, pataria kasdie
nini pavaikszcziojima ant lau
ko, nepaisant oro. Jis sako kad 
pavojinga vaikszc’zioti pakol 
žmogus pavargsta, bet kiekvie
nas toluma turi nuspręsti. Kad 
nors, visi senieji negali sekti jo 
patarima vertėtu pavai’ksz- 
czįoti nors gražiame ore.

Reikia vengti greitu tempe
ratūros permainų nes seno cir- 
guliacija ne stipri. Drabužiai 
turi būti szilti bet ne per sun
kus. Szaltame ore namai turi 
būti tinkamo sziltumo. Seno 
kunui nereikia tiek kuro kiek 
reikalauja jauno. Jeigu žmo
gus užlaukes 50 metu vis valgo 
sunkius pusryczius ir pietus jis 
sutrumpina savo gyvenimą. 
Būtinai reikalinga permainyti 
valgi ir pripratimus. Juos rei
kia pritaikinti. Galima tankiau 
valgyti bet vis mažiaus. Valgi 
reikia gerai sukramtyti ir po- 
valiai valgyti. Daug mėsos ne
valgyti.

’Senesni žmones menkesni 
už jaunesnius nes jie mažiaus 
valgo. Atsiminkite kad sveika 
senatve priguli nuo žmogaus 
užsilaikymo jaunystėj.

Visi pageidauja ilgai gyven
ti ir sveikai gyventi, ir jeigu 

■ užsilaikysime reikalingus svei
katos principus dailiai pasen- 
sime.

Sveikai užlaikykime savo 
protą. — C.

PUIKI ISTORIJA '

* Velnias
sze idant nesulaikyti
PASKUBINKITE I IJ Saule Pub. Co., Mahanoy City

TIKTAI, ... 50c 
SAULE PUBLISHING CO 

Mahanoy City, Pa-



’’SAULE” MAHANOY CITY, PJL

Žinios^etines | GENYS MARGAS
— Pana Alma, duktė p. M.

Mirė
! a. a. Prezidentas
Franklin D. Roosevelt

Suvien. Valstijų
Prezidentas Mirė

Naujas Prezidentas 
Harry S. Truman

ROOSEVELTAS,—
KARO AUKA

“Amžina Atsilsi” ■

riausias draugas, Preziden- 
moterystes,'tas Rooseveltas buvo isz darbo

Gorinu nuo 536 W. Center Uly., 
ir kareivis S/Sgt. Juozas Lu- 
kach, sūnūs p. Juoz. Lukaoho'|^ARBININKO žmogaus ge- 
nuo 637 W. Centre Uly., likos 
suriszti mazgu
Szv., Juozapo bažnyczioje per 
Kun. P. C. Czesna, Nedėliojo, 
11 vai., ryta, o Kun. J. J. Bag
donas laike Szv. Miszias.

—■ Musu senas gyventojas 
Martynas Radziaviczia nuo 
525 W. Mahanoy Avė., gydosi 
Jeffersono ligonbuteje Filadel
fijoj.

—• Utarninke pripuola Szv. 
Aniceto; Seredoje Sol. Szv. 
Juozapo; Ketverge Szv. Leo 
IX P.

(Tasa Nuo 1 Puslapio) (Tasa Nuo 1 Puslapio) NEW YORK. — Keliu mies
tu majorai pataria, kad Prezi-

tas mate ir suprato, ir nesibijo
jo ne tik taip sakyti, bet reika
lauti kad Amerika atbustu, su
siprastu ir isz to savo saldaus 
miego atsikeltu.

Prezidentas R o o s e v e Itas, 
kaipo Armijos ir Laivyno 

! Augszcziausias Vadas, nutarė
ir nusprendė, kad pirmiausia Hitleris paskelbė mums kara, 
reikia, su Hitleriu apsidirbti ir taikos žmogus, 
paskui visas visu Alijentu jie- tapo Karo vadas. Jis nutarė 
gas atkreipti in tuos rudsku- pirmiau Vokieczius sumuszti, 
rius Japonus. Daug politikie- pasukui Japonus.
riu ir augsztu dipliomatu bai-. 
šiai' prieszinosi ir reikalavo' 
kad Amerika turi pamirsz- 
ti apie Vokietija, ir visas 
savo jiegas atkreipti priesz Ja
ponus. Bet dabar visi mes ma
tome kad Rooseveltas gerai pa
dare, dabar net ir tie politikie
riai ir dipliomatai kaip žeme 
pardavė nutilo.

Roosevelto linksmas ir leng
vas būdas suriszo ir subieziu- 
liavo tuos kitus du tusus. Be 
Roosevelto gardaus nusijuoki
mo, linksmos szypsenos ir 
lipsznaus takto, Stalinas nie
kados nebutu susikalbėjęs su* 
Churchilliu.

Rooseveltui dėkui kad Sta- 
'j lino armijos taip atmusze ir 

i paskui sumusze tuos Nacius, 
kurie sziandien butu ant Vaka
ru frunto priesz musu vaikus.

Beveik visi mes Roosevelta 
kaltinome ir prikiszome jam 
kad jis pavėlino Stalinui Len
kija suskaldyti ir kitas mažas 
tautas pavergti. Kai Stalinas 
nutraukė sutarti su Japonais, 
visi mes supratome, kad Roo
seveltas kitaip negalėjo pasi
elgti. Ateitis dar aiszkiau pa
rodys ko Rooseveltas sieke, ko 
jis norėjo, kaip ir kur jis mus 
vede ir kokiu keliu jis mus prie 
taikos su savimi vedesi.

Dabar tas darbo žmogaus 
draugas, tas visos žmonijos už
tarėjas, tas visu musu vaiku, 
kareiviu vadas, tas karo vadas 
ir taikos žmogus prie pat per
gales kalno mus privedė ir ten 
mus paliko. Jis jau prirengė ir 
taikos kelia, ir pats suszauke 
viso pasaulio valstijų atstovus 
in San Francisco Konferencija. 
Prezidento Roosevelto toje 
Konferencijoje dabar nebus, 
bet jo dvasia, jo siekimai, jo 
svajones, jo troszkimai ta Kon
ferencija ves ir tvarkys. Jis sa
vo darba užbaigė, bet to darbo 
vaisius, taika, tai musu parei
ga. Mums dabar lieka pareiga 
pasirodyti isztikimais savo va
do sekėjais ta kelione užbaigti, 
ta darba atlikti ir džiaugtis jo 
darbo ir prakaito vaisiais.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Procesija pasitiko graba ir riu, kai jis sustabdė kompani- dento Roosevelto vardas butu 

iszkilmingai, isz lėto ir grau-| jas ir milijonierius gerame biz-Į uždėtas ant visu tu lenta ir; pa
ri ingai nulydėjo Amerikos Pre- nyje, pasipinigaujant ir isznau- minklu, kur mes turime sura-

darbo žmogus nepamirszo savo 
draugo ir net ar tris sykius isz- 
rinko savo žmogų, Roosevelta 
Prezidentu.

Kai Japonas mus užpuolė ir

zidenta in Washingtono rumus.
Sžimtai, tukstaneziu žmonių. . , . . Ityliai stovėjo ant ulycziu ir su1 

nulenktomis galvomis praleido1 
ta graudinga procesija.

Washingtono policija pirm 
visos procesijos. Marinu Ben-

dojant musu armijos sztaba. Sze ir sudeje savo vaiku karei- 
Pirmutiniai jo žodžiai, kai jis, viu vardus.

dažinojo kad Rooseveltas mirė, Į Taip ir butu tinkama, nes 
buvo: “Ar asz galiu nors Prezidentas Rooseveltas yra 
padėti?’ ’ karo auka, taip kaip kareivis

Kai laikraszcziu ir radijo ra-^ kuris ant karo lauko krito. Ne 
porteriai pas ji atėjo dasižinoti vien tik tas, kuris žeme kasa,

paszauktas kaip 
tik tuo laiku, ka-j 
da tas jo darbas5 
ir prakaitas jau 
žadėjo 
vaisius

Viso 
žmones 
gabaus 

mielaszirdingo 
draugo ir galin
go užtarėjo.

Vieliavos nu
leistos pusiau 
stiebo ne vien 

tik Amerikoje, bet ir musu 
draugu Alijentu krasztuose.

Skaudu ir kartu, kad a. a. 
Prezidentas Rooseveltas nega
lėjo sulaukti Pergales dienos, 
negalėjo pamatyti tos dienos, 
kada musu kareiviai iszkels 
Amerikos vieliava ant Berly
no. Dabar ta Amerikos vieliava 
net ir Berlyne bus pusiau stie
bo.

Sunku apleisti nepabaigta 
darba, baisiai skaudu mirti kai! 
pavasario sprogstanti žiedai | 
jau vasara prižada, kartu karo 
lauke kristi, kai pergale taip 
arti.

Musu vaiku vaikai, ateinan- 
czios kartos gerbs a.a. Prezi
dento Roosevelto varda. Mir
tis iszlygino ir partijas ir sro
ves ir draugus ir prieszus. Tie, 
kurie jam prieszinosi ir su juo 
beveik niekados nesutiko, 
sziandien, nulenktomis galvo
mis ir aszarotomis akimis ati
duoda paskutini patarnavima.

A.a. Prezidentas Roosevel
tas turėjo baisiai daug prieszu, 
bet nei vieno neprietelio. Tie, 
kurie nesutiko su jo insitikini- 
mais, jam prieszinosi, bet tuo 
pat kartu ji gerbe už tai kad jis 
kad ir klaidoj, buvo teisingas, 
garbes žmogus. Per visus tuos 
ilgus ir audruotus Preziden
tystes metus, jis nei syki savo 
nepravardžiavo ir' nekoliojo. 
Taip pat ir jo atkakliausi ir di
džiausi prieszai, besiprieszin- 
dami a.a. Roosevelto nusistaty
mams ir insitikinimams, ir 
stengiantis ji isz Prezidenty
stes paszalinti, jie visados ger
be ir apstavojo Roosevelta, 
kaipo garbes ir tikros, kriksz- 
czioniszkos meiles žmogų.

Szimta metu nuo sziandien 
žmones ant keliu beklupodami, 
Dievui dekavos, kad Franklin 
Delano Roosevelt buvo Ameri-

Franklin D.
Roosevelt '

gražius 
užderėti, 
pasaulio 

neteko 
vado,

Rooseveltas

Shenandoah, Pa. — Ponst- 
va K. Urbonavicziai nuo 219 
W. Atlantic Uly., aplaike žinia, 
kad ju sūnūs kareivis Pvt. Ka
zimieras likos užmusztas ant 
karo lauko Vasario (Feb.) 8-ta 
diena Vokietijoj. Prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos.

Isz Visu Szaliu
OKLAHOMA CITY, OKLA. 

>— Baisi viesulą kuri prapute 
pareita Ketverga naktija per 
Oklahoma, Arkansas per Mis
souri valsczius, užmusze apie 
129 žmonių ir apie 700 likos su
žeista. Bledes daeina ant ke

liolika milijonu doleriu.
Vaiszkas paszauktas palai

kyti tvarka ir pagelbeti nelai
mingiems žmonėms.

NEW YORK. — Darbinin
kai ir darbininkes prie telefonu 
grasina iszeiti rytoj ant strai- 
ku jeigu negaus mokestis pa
kelti. Jie reikalauja kad mo- 
kestys butu pakeltos keturius 
dolerius in sanvaitia.

DETROIT, MICH. — Apie 
6,700 darbininku neturi darbo 
už tai kad viena unijos kuopa 
užsimanė iszszaukti straikas 
Ford Motor Co., kur yra stato
mi ir dirbami didžiausi Ameri
kos bomberiai.

Dabar, musu kareiviai ant 
karo frunto turės palaukti pa
kol ežia, namie patrijotai susi
gadins ir susitaikins ir vėl pra- 
prades dirbti. Bet kažin ar Hit-: 
leris ir Japonas taipgi lauks ( 
pakol musu kareiviai gaus tuos 
dabar sustabdytus bomberius.

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
Francuzai prižada daugiau, 
mums pasiusti szampano ir 
konjako ir kitokio sznapso. Gal 
butu gerai kad jie savo skolas
mums atsimokėtu su sznapsu. 
Taip ir mes kartais daronle: 
jeigu asz Butkui negaliu pini
gais skola atmokėti, asz jam 
gerai užpundinu ir vėl mes 
draugai. Ir mes per daug ne
pyktame, jeigu Francuzai 
mums užpundytu. Tada butu 
lengviau ir skolas pamirszti.

kos Prezidentas, kai tamsybių 
galybes, ir žveriszki vadai pa
sistojo ir visa svietą norėjo už
kariauti.

Jeigu ne Rooseveltas, mes 
sziandien ne apie pergale szne- 
ketume, bet skliapuose ar po 
žeme slapsytumies.

Kai Anglija vienu viena sto-

ISZ MADRIDO

NEW YORK. — Policija ra
do dvi senmerges, davatkėlės 
isz bado beveik mirsztanczias 
savo kambariuose, 791 Green
wich St., New York. Viena tuo- 
jaus numirė, kita labai pavo
jingai serga.

Policija rado j u kambariuo
se apie $82 ir keletą bankos

'vėjo tarp Hitlerio ir viso svie
to užkariavimo, Prezidentas 
Rooseveltas, pranaszo akimis 
mate, kad Anglijos likimas yra 
ir Amerikos likimas.

Beveik visa Amerika sukilo 
priesz savo Prezidentą, kai jis 
užsispyrės reikalavo kad mes 
turime Anglijai padėti. Jam

knygucziu, kuriuose davatkė
lės buvo susieziedinusios $24.- 
354. Szv. Bernardo parapie- 
cziai tas dvi davatkėlės gerai 
pažinojo nes jas tankiai szelpe 
ir valgyti davė.

dėkui, kad mes laiku pradėjo
me Anglijai duoti laivus, gink
lus, karo pabūklus ir maisto. 
Tada retas kuris suprato koks 
pavojus ne tik Amerikai, bet 
visam svietui gresia. Roosevel-

Pareikalavo į 
|kad ginklais ir maistu remtu- į 
įme Alijentus. Su Churchilliu 
sudarė Atlanta Cziarteri ir pri
žadėjo visoms mažoms tautoms 
laisve ir lygybe.

Kad ir nesveikas, ir jau ne 
jaunas, nuvažiavo su Stalinu 
pasitarti. Su visais viso pašau 
lio valdovais Rooseveltas ne 
tik susipažino bet ir susidrau
gavo.

Bet tokios keliones, tokia 
darbai, tokios rupesties pakir
to jau ir taip nesveika Roose 
velta. Du daktarai vis buvo 
prie jo szono. Bet jis niekados 

• niekam nesiskundė. Jis pasi
traukė isz Washingtono ir nu
važiavo in Warm Springs, Geo. 
pasilsėti pirm negu San Fran
cisco Konferencija pareikalaus 
visu jo jiegu. Ten jis nuvažia
vęs pasilsėti ir, numirė!

Jis paliko žmona, Anna 
Eleanore Roosevelt, dukterį 
Pone Boettiger ir keturis sū
nūs, Franklin,Jr., John, James 
ir Elliott, kurie dabar kariuo
menėje.

Franklin D. Roosevelt

as tykiai, isz lėto ir graudingai 
grajino. Armijos artilierijos 
batalijonas, Marinu bataliojo
nas, Laivyno batalijonas seke 
Marinu Bena ir marsziavo 
pirma grabo.

Ant grabo Amerikos vielia
va. Ant abieju szonu grabo 
Amerikos ir Prezidento vielia
vos. Automobiliai su jo szei- 
myna, giminėmis, valdininkais 
ir kitu krasztu pasiuntiniais ir 
ambasadoriais.

Armijos bomberiai ir eropla- 
nai padangėse seke procesija ir 
savo sparnais linkėjo “sudieu” 
kai procesija prisiartino prie 
Baltųjų Rumu.

Kariszkas ginklams vežimas 
veže graba. Szeszi balti žirgai 
juoduose szarvuose inkinkyti 
trauke vežimą su grabu.

Kareiviu Garbes Sargyba 
stovėjo prie grabo. Isz Wash
ingtono grabas buvo iszkilmin-1 
gai nuvežtas in traukinio stoti, 
kur traukiniu buvo nuvežtas in j 
Hyde Park, N. Y., kur a. a. Pre
zidentas Franklin D. Roosevel
tas gimė ir augo. Rev. Dr. 
George W. Anthony, szvęnto 
Jokūbo Episkopalu Bažny- 
czios klebonas atlaike pamal-

kaip ir ka jis galvoja pirmiau
sia daryti, jis jiems visiems ' 
vieszai pasakė: “Vyrueziai, 
jeigu jus kada nors meldetes, 
poteriavote, tai dabar už mane 
pasimelskite. Ir asz nebaikau- 
ju. Dabar man maldos reika
lingos.”

Paskui jis vieszai pasakė, 
kad visa ka a. a. Rooseveltas 
renge ir tvarkė, jis stengsis isz- 
pildyti. Jis užtikrino kad 
San Francisco Konferencija 
eis kaip butu ėjus jeigu Roose- 

! veltas dar sziandien butu tarp 
musu. Jis taipgi gražiai pra- 
sze visu Roosevelto draugu pa
silikti savo vietose, nes, anot jo 
“Roosevelto draugai, ir mano1 
draugai.”

Rooseveltas vede kara priesz 
Vokieczius ir juos nugalėjo. 
Dabar Prezidento Truman pa
reiga vesti ne tik Roosevelto 
kara, bet taipgi ir Roosevelto 
prirengta taika. Karas sun
kus ir baisus, bet taika gali bū
ti dar sunkesne ir baisesne, nes 
isz tu taikos derybų gali kilti 
dar baisesnis karas ar dar žmo
nija negirteta ir nei nesvajota 
taika. Ta pareiga dabar puo
lė ant Roosevelto inpedinio,

dirba; ne vien tik tas kuris ka
rabinu szauna, kariauja. Roo
seveltas dirbo, kariavo prakai
tą liejo ir savo gyvasti paauko
jo už savo kraszta, už mus vi
sus.

Jis, kaip tas Geras Ganyto
jas, o ne kaip tas samdininkas. 
“Samdininkas bėga, nes jis 
samdininkas; ir jam nerupi 
avys.” Bet tikras ganytojas 
“duoda savo gyvybe už savo 
avis.” Rooseveltas galėjo pa
sitraukti, savo vieta sveikes- 
niam, jaunesniam užleisti. Bet 
ne. Jis musu vaikus szauke in 
kara, tai jis ir pats, kaip tas 
Geras Ganytojas, turėjo sykiu 
su jais eiti!

VIS TAS PATS

Sveczes: — Gaspadinele, 
ka tu darai, juk szluostai to- 
rielka su savo skepetaite.

Gaspadine: — Tai nieko, 
skepetaite ir taip neezysta.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Sausio (Jan.) 30, 1882 gimė, 
Hyde Park, N. Y.

1904—Pabaigė Harvard 
Universitetą.

Kovo (Mar.) 17,1905 apsive
dė su Anna Eleanor Roosevelt.

1910—Iszrinktas New York 
miesto Senatorių, pirmutinis 
jo politikos vieta ir darbas.

1913—Paskirtas Laivyno 
Sekretoriaus pagelbininku.

1921—Buvo neiszgydomos 
ligos pakirstas, ir nuo szios 
dienos liko luoszas, szliubas iki 
grabo lentos.

1928—Iszrinktas Ne v/ York 
valstijos Gubernatorius.

1932—Iszrinktas Amerikos 
Prezidentu.

1936—Antru kartu iszrink
tas Prezidentu.

1940— Trecziu kartu iszrink
tas prezidentu. Pirmutinis Pre
zidentas visoje Amerikoje su
silaukti treczio iszrinkimo.

1941— Sutvėrė ir sutvarkė

Iszpanija nutraukė santy
kius su Japonija, ir dabar sako 
kad pareikalaus isz Japonu at
lyginimo už tai kad Japonai 
užpuolė ir sunaikino Iszpanu 
tvirtoves ir namus Maniloje ir
nužudė daug Ispanijos žmonių. 
Szitas žingsnis isz Iszpanu pu
ses yra ne kas kita, kaip tik, 
prisilaižymas prie Alijentu. 
Bet kas gali drąsiai kalbėti 
priesz Japonus dabar kai Ame
rika jau plaka ir musza Japo
ną. Kur Iszpanija pirma buvo?f

— Gyventojai Belgijos kal
ba dvi kalbas — puse naudoje 
Flemiszko o kita puse Vokiszka 
kalba.

Pirkie Ų. S. Bonus Sziadien!

das ir Amerikos kareiviai ka- 
riszka garbes sargyba atsisvei
kino su viso pasaulio numylėtu 
Prezidentu prie kapo ir armi
jos ir laivyno bomberiai ir ero- 
planai padangėse jau paskuti- 
naji karta lenktelejo savo spar
nus, sakydami “sudieu.” Lai 
Amerikos žemele lengvai užklo-
ja ji, kuris tiek daug Amerikai 
paaukojo. Kareivis ir karin
inkas, bagoezius ir ubagas, biz
nierius ir darbo žmogus nesi- 
sarmatindamas aszaru, isz pat 
gilumos szirdies sako amžina 
atsilsi!... Prezidentas Fr. D. 
Rooseveltas likos palaidotas 
Nedėlios ryta, Roosevelts Ėst., 
Hyde Park kapuose.

ant musu naujo prezidento, ant 
to, kuris mums drąsiai ir aisz-J 
kiai pasakė kad jis Roosevelto 
pėdomis nori žengti ir, Dievui 
padedant ir Amerikos piliecz- 
iams pritariant jis žengs. Pre
zidentas mirė, lai gyvuoja Pre-1 
zidentas.

JAPONAI
ISZREISZKE

UŽUOJAUTA
SAN FRANCISCO, CAL. —
Amerikos radijai pagavo Ja-j 

ponu paskelbimą per savo ra
dijo stotis, kad Japonu Premie- 
ras Suzuki iszreiszkia savo už
uojauta Amerikie ežiams del

visam pasauliui taikos ir tvar
kos instatymus, kuriuos mes 
vadiname Atlanto Cziarteriu. 
Jis su Churchilliu, mariu vidu
ryje nustatė taisykles del tai
kos visam pasauliui.

1941—Gruodžio, (Dec.) 8, 
suszauke Kongresą ir Senata ir 
iszkilmingai paskelbė kara
priesz Japonus.

1943— Nuvažiavo in Tehe
ran su Churchilliu ir Stalinu 
pasiszneketi ir pasitarti.

1944— Iszrinktas ketvirtu 
sykiu Amerikos prezidentu.

1945— Vasario, (Feb.) 4-11, 
nuvažiavo in Yalta, Krymą pa
sitarti su Churchilliu ir Stali-
nu.

1945—Balandžio, (April) 12 
mire Warm Springs, Georgia.

1945—Balandžio (April) 15 
palaidotas ant Roosevelt Ėst., 
Hyde Park, N. Y.

1STORIJEapie Da lsz ma' 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
ba kaip ir visos Bobos. 15£. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA

Prezidento Roosevelto mirties.

ISZ ITALIJOS
RYMAS. — Italijonai 

gerbe Prezidentą Roosevelta ir 
taip ji mylėjo, kad valdžia nu
tarė per tris dienas raudoti nj 
apgailestauti, ir nuleido 
vieliava lig pusiau stiebo, 
pirmutinis sykis kad jie 
del kitatauezio padarytu.

ISZ RUSIJOS

taip

savo
Tai 

taip

MOSKVA. — Isz Moskvos

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
Icriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
820 W. Centra St., Mahanoy City

Pirkie Ų. S. Bonus Sziadien!

plaukte plauke užuojautos žo
džiai del Prezidento mirties. 
Prezidentą Roosevelta ir Rusai 
ir Sovietai labai gerbe ir my
lėjo. Isz visu nuo karo lauko 
žinių, szita buvo liūdniausia ir / 
skaudžiausia.

Istorija apie 11 AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo (kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

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

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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