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Isz Amerikos Isz Pelenu Ir Griuvėsiu Prisikelia Naujas Manilos Miestas

Liuteronu Kunigužis 
Paleistas Isz Kalėjimo

PHILADELPHIA, PA. — 
Kunigužis Kurt Molzahn, buvo 
sudno teismo apsūdytas ant de- 
szimts metu in kalėjimą kaipo 
Naciu-Vokiecziu sznipas.

Prezidentas Truman’as jam 
dovanojo ir insake ji paleisti.

Per pirma Pasaulini Kara 
Kunigužis Molzahn buvo ofi- 
cierius Vokiecziu kariuomenė
je. Paskui, po kara jis atvažia
vo in Amerika ir klebonavo 
Zion Lutheronu božnyczioje, 
Filadelfijoj, per trylika metu.

Jis tapo Amerikos Piliecziu, 
1940 metuose, o 1942 metuose 
Amerikos valdžia ji suėmė ir 
apsudino ant deszimts metu in 
kalėjimą, už tai, kad jis su ki
tais Bundistais ežia sznipinejo 
ir Hitleriui visokias kariszkas 
žinias siuntė.

Amerikos Armija 
Reikalauja

39 Bilijonu Doleriu

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Truman’as pa
siuntė Kongresui pareikalavi- 
ma del 39 Bilijonu doleriu del 
Armijos, kad galėtu gerai ves
ti kara priesz Japonus.

Kinijos Agentai
Intarineja

Amerikieczius
NEW YORK. — Kinijos 

Slapti Agentai — Sznipai, dir
ba savo darba ežia Amerikoje 
ir renka žinias apie visus Ame
rikieczius, kurie yra prieszingi 
ju Generoliu Chiang-Kai-Shek. 
Tie sznipai kelis sykius susi
kirto su Amerikos Slapta poli
cija (F. B. I.) ir dabar biski ap- 
sispakajino kai du senatoriai 
grasino juos in teismą patrauk
ti ir pareikalauti kad Kinijos 
Pasiuntinybe Washingtone pa- 
siaiszkintu.

Japonu Armijos
Suskaldytos

GUAM, PACIFIKE. — 
Amerikiecziu tankos ir karei
viai suskaldė Japonu likusias 
ant Okinawa salos armijas in 
tris dalis ir nukirto visoki su
sisiekimą. Dabar Japonai ka
reiviai be vado ir be jokios vil
ties susilaukti bet kokios pa- 
gelbos. Amerikiecziai dabar 
tas tris dalis be paliovos, be 
pertraukos puola ir naikina. 
Japonams jau dienos suskaity
tos ant Okinawa salos.

Szitas miestas buvo vadinamas Rytu Karaliene. Jis yra senas, gražus, bet tuo pat 
kartu ir moderniszkas. Bomberiai baisiai sudaužė miestą ir sugriovė namus. Dabar pilie- 
cziai su Amerikiecziu pagelba ima atstatyti.

ANGLIJA IR
FRANCIJA

Nesusipratimai ir susikirti
mai tarp Anglijos ir Francijos 
neprasidėjo vien tik su Syrijos 
klausimu. Kad ir Anglija nebū
tu insikiszus in ta Arabu ir 
Francuzu klausima, nesusipra
timai ir susikirtimai tarp 
Francuzu ir Anglu jau kilo ir 
didėjo net nuo Gruodžio, 
(Dec.) menesio.

Gruodžio (Dec.) menesyje 
Anglijos Premieras, Winston 
Churchill ir Anthony Eden nu
važiavo in Paryžių pas Fran- 
euzus in sveczius. Prancūzai 
juos priėmė, gražiai pavaiszino 
ir dar gražiau atsisveikino. 
Ant rytojaus Generolas Char
les deGaulle ir Georges Bi- 
dault, Francijos Užsieniu Mi- 
nisteris iszvažiavo in Maskva 
ir pasirasze sutarti su Sovietu 
Rusija. Anglija nieko apie tai 
nežinojo, ir Francuzai nieko 
apie tai nei nevaptelejo tiem- 
dviem garbingiem svecziam isz 
Anglijos.

Anglai baisiai užpyko už to
ki nutylėjimą. Bet ir vilkas vil
ku negali pasitikėti. Stalinas, 
Generolui de Gaulle, visai neži
nant, pranesze Anglijos Chur- 
chilliui apie szita sutarti tarp 
Francuzu ir Sovietu.

Paskui, kai Anglija norėjo 
padaryti sutarti su Sovietais, 
Churchillis norėjo kad ta su 
tartis butu visoms trims tau
toms bendra, butene: Anglijai, 
Rusijai ir Francijai. Bet Gene
rolas de Gaulle nesutiko ir rei
kalavo kad abi sutartys butu 
atskiros ir skirtingos: viena 
sutartis, Francija su Rusija, 
kita, Anglija su Rusija. Czia 
Churchillis turėjo nusileisti, 
bet nepamirszo.

Paskui, Vasario menesyje

(Feb.) Georges Bidault, Fran
cijos Užsieniu Ministeris nuva
žiavo in Londoną dasižinoti 
kas buvo nutarta Yaltos Kon
ferencijoje. Anglas Anthony 
Eden jam tik tiek pasakė, kiek 
mes visi jau isz vakaro žinojo
me isz savo laikraszcziu. Jis 
dažinojes kad ji taip apmulki
no, užpyko ir jautėsi inžeistas.

Balandžio (Apr.) menesyje 
pats Generolas de Gaulle atva
žiavo pas Alfred Duff Cooper, 
Anglijos Ambasadorių Pary
žiuje, ir reikalavo kad Alijen- 
tai pasiskubintu sudaryti su
tarti kaslink Vokietijos. Chur
chillis visai skaitai priėmė toki 
pareikalavima ir visai Genero
lui de Gaulle neatsake.

Kai Generolas de Gaulle rei
kalavo kad ir jis butu pakvies
tas in Yaltos Konferencija, 
Churchillis pasiprieszino. Kai 
Francija pareikalavo kad ir ji 
butu tarp didžiųjų tautu pri- 
skaityta, Churchillis vėl pasi
prieszino.

Dabar, kai iszkilo Syrijos 
klausimas tai visi tie nesusi
pratimai ir susikirtimai in vir
šau iszejo ir davė Anglams ge
ra proga atsilyginti ir atker- 
szyti. Syrijos klausimas visu tu 
susikirtimu raugalu atsirūg
sta.

X

Czekoslovakai
Prieszinasi Sovietams

BERNE, SZVEICARIJA — 
Czekoslovakai sako kad Vo
kiecziu užpuolimas ir Sovietu 
iszlaisvinimas tai tas pats vel
nias. Sovietai ir czia nori visus 
rusinti ir in komunistus pa
versti. Sovietai jiems prižadėjo 
maisto, o dabar badas visiems 
stūkso in akis.

Uostas Japonams
Užblakuotas

GUAM, PACIFIKE — 
Amerikiecziai su savo didžiau
siais bomberiais nulėkė prie 
pat Japonu didžiausio uosto 
isz kur Japonu kariszki laivai 
iszplaukia, ir visas mares pasė
jo su sprogstaneziomis bombo
mis, ar kaip angelskai sako, 
“mamomis,” kurios dabar pu
siau paskendusios po mares 
pluduriuoja. Jos taip intaisy- 
tos, kad sprogtų kai tik kas jas 
pajudins. Tai dabar visiems 
Japonu laivams pavojus in- 
inplaukti ar iszplaukti.

Praszo Kad Japonai
Iszlystu Isz Uosto

OKINAWA, PACIFIKE —
Admirolas Halsey sugrižo pas 
savo jūreivius ir dabar vėl ve
da visa treczio laivyno karo 
žingsnius. Jis dabar sako, kad 
nėra tokios vietos ant viso svie-

Skaitykite “Saule”

Australiecziai 
Prie Bruni, Borneo
Keturi Amerikos Laivai Nu
skandinti Pacifike; Japonai Ne
teko 70,000 Kareiviu Ant Oki
nawa Salos; Sukilimai Iszpan- 
ijoje; Japonai Siunczia Moteris 

Ir Vaikus Musztis
JAPONAI NORI

DIKTATORIAUS

Gen. Suszuki Valdys 
Japonija

LONDON, ANGLIJA. —
Japonu Karo Sztabas ir visa 
kariszka valdžia jau laike 
susirinkimus ir tariasi kaip
czia atsimuszti ar nors atsilai
kyti. Jie gerai žino kad Ameri
kos bomberiai jau rengiasi isz 
visu pusiu visus miestus ir 
fabrikus pulti ir daužyti. Ja
ponams dabar rupi kaip savo 
žmones suvaldyti ir kaip visus 
ar n karo lauka stumti ar in 
fabrikus priversti dirbti.

Generolo Suzuki valdžia vi
sokiais budais stengėsi savo 
žmones sutvarkyti, bet dabar 
prisipažinsta kad darbas per 
didelis. Dabar ir Karo Sztabas 
ir kariszka valdžia pataria kad 
reikia Japonams Diktatoriaus, 
reikia vieno žmogaus kuriam 
butu visa valdžia ir karo eiga 
pavesta ir kuris valdytu visus, 
todėl, dabar pranesze kad Ge
nerolus Suzuki likos aprinktas 
kaip Japonijos Diktatorius.

to juriu, mariu, kur jis negali 
plaukti su savo laivynu ir Ja
ponus pasitikti ir pasveikinti. 
Jis praszyte praszo kad Japo
nai iszlystu isz uosto ar pasiro
dytu kur ant mariu.

Japonai gerai pažinsta szita 
Admirolą beveik geriau negu 
puse j u laivy no ilsisi ant mariu 
dugno nuo Admirolo Halsey 
pasveikinimo su musu karisz- 
kais laivais.

Matyti kad jau ir Japonai 
mato kad jiems riestai. Jie da
bar ir vaikus ir moteris varo ar 
in karo lauka ar in kariszkus 
fabrikus. Jau ir maistas mažė
ja Japonijoje, kai kur net ir 
badas stūkso jiems in akis.

DAMASCUS, SYRIA —
i

Karabinai ir revolveriai vėl, 
pratilo Damascus mieste, kai! 
Francuzai kareiviai eme vogti 
ir pleszti krautuves. Syrijos 
policija pradėjo szaudyti in 
Francuzus kareivius.

Generolas DeGaulle insake 
savo kareiviams liautis karia-

ve, bet nesitraukti. Bet De
Gaulle rodos visai nepaiso nei 
Anglijos reikalavimo nei Ame
rikos patarimo.

Apie keturi tukstaneziai 
žmonių žuvo szituose susikirti
muose tarp Alijentu, tarp 
draugu, kai j u atstovai San 
Francisco Konferencijoje apie 
taika tariasi.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes, u

ISZ GUAM, PACIFIKE. — Naujos Ame
rikiecziu divizijos priplaukė prie Okinawa 
isz pietų puses ir puola Japonus isz užpakalio. 
Dabar Japonai isz visu pusiu apsupti. Genero
las Buckner pareikalavo kad Japonai pasiduo
tu, bet Japonai visai nieko jam neatsake. Ja
ponai ant Okinawa Salos paskutine viltis din
go. Jie dabar žino kad jiems galas. Bet 
Japonu Karo Sztabas jiems insake nepa
siduoti ir trukdyti Amerikieczius, kad Ka
ro Sztabas turėtu laiko kitas savo tvir
toves sustiprinti.

Japonu moterys stoja in karo lauka ir ka
riauja priesz Amerikieczius ant Okinawa. Da
bar jau visai riestai ant szitos salos, pritruko ne 
tik ginklu ir karabinu, bet jau ir kareiviu. Da
bar jie siunczia net moteris ir vaikus in tvirtoves 
ir in kalnus gintis nuo Amerikiecziu, kurie diena 
po dienos eina vis pirmyn.

WASHINGTON. — T. V. Soong, ku
ris užėmė Generolo Chiartg Kai-Shek vieta 
Kinijos valdžioje dabar jau derinasi ir taikosi 
su Raudonųjų vadais. Dabar matyti, kad 
Kinijos Tautininkai nori iszvien dirbti su 
Komunistais.

ISZ PARYŽIAUS. — Ateina žinios, kad 
Iszpanijos miesto sargai susikirto su žmonėmis 
kurie yra priesz Generolą Franco. Sako, 
kad kokie devyni žmones likos užmuszti.

WASHINGTON, D. C. — Karo Sztabas 
' *pranesza, kad Japonai nuskandino keturis 

musu kariszkus laivus. 464 Jurininkai žu
vo ar buvo sužeisti. Japonai su didėlėmis 
anuotomis nuo kranto pataikė in szitus lai
vus kai jie per arti prie Japonu uosto priplaukė.
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pranesza, kad Amerika suipir- 

Iko visa oda, skūra, kuria Ar-į 
gentina iszsiunczia isz savo 
kraszto. Ir to dar negana. Tuo. 
pat sykiu tie patys moksliu-' 

Darbo žmogelis gali dabar. cz^ai M ashing tone paskelbė 
sau galva kasytis, lai'kraszcziu Amerika parduos Argen-, 
redaktoriai gali kazoka szokti tAmi aliejaus už puse milijono ( 
ar Lozorių'giedoti, szeimininke Į^°^er*U- ^aRJ soniai mes Pa‘( 
gali sau isz džiaugsmo dainuo-Į naszaai bizni vaienie ir su uid-^ 
ti ar sau 
rauti. (

Skaityk kaip sau nori, tikėk leži A aMu> kuri mes jiems 
kaip tau patinka, Washingto-! l)ar<laveme.
n’as tau pritars ar užgins, su-' Biazilija pjksta kad mes Ai-

Kas Girdėt Miesczionis Ant 
Farmos

nuo galvos plaukus > škuliais Japonais. Dabai Japo-į 
'nai mums sugražina musu ge- 

jiems

lyg tavo noro. Sztai kaip daly- oen^llai lankstomos ii jai 
kai stovi- ‘ tarnaujame. Brazilija buvo vi-

Ana sanvaite, ta paezia die
na‘buvo du augsztu valdžios gauna,
žmonių susirinkimai, kuriuose 
buvo kalbama apie maista ir( 
mesa, ar geriau sakant apie 
maisto ir mėsos stoka.

Ūkininkai ir tie kurie augina 
galvijus staeziai pasakė: Kad 
nėra jokios vilties tikėtis kad 
bus daugiau mėsos. Prieszin- 
gai, bus mažiau ir daug mažiau 
nors galviju1 szimet yra dau-, 
giau negu 'bet kada dar 'buvo.” 

’ Ir czia jie kaltina paezia val
džia.

O tuo pat įkartu, kitame kam
baryje 'buvo kitas mitingas, 
kur vienas taip pat augsztas ir 
mokytas valdžios žmogus 
szventai prižadėjo kad bus 
daug daugiau mėsos rudenyje. 
Dabar pasirink žmogeli kas pa
tinka ir ar dainuok ar randuok.

Valdžia taip visus sumulki- 
no, taip suvedžiojo, kad dabar 
nei ji pati nežino ikas darosi. 
Tie kurie prižiurineja maista, 
mesa ir visu daigtu kainas, pre
kes, jau dabar mato kad žmo
nėms jau kantrybes trūksta ir 
jie ima bijotis. Jie dabar jau 
nori gerintis, bet po laiko.

Valdžia dabar jau nesiunezia 
mėsos kitiems krasztams, kad 
mums daugiau liktu. Valdžia 
mažiau mėsos skiria vaiskui. 
Valdžia pavėlina Tjuczieriams 
geresnes mėsos įpirkti ir par
duoti.

Bet, jeigu valdžia jau tokia 
gera pasidarė da'bar, tai kas 
ten darėsi pirmiau? Tie valdi
ninkai dar nepaaiszkino kaip 
ten buvo kad ji turėjo tukstan- 
czius tonu sviesto iszniesti ar 
muilo fabrikams už penktuką 
už švara parduoti. O mes nega
lėjome nei czverties svaro nusi
pirkti nes per daug point u rei
kėjo! Kiausziniai pūva ir atsi
duoda sandeliuose, o szeimi- 
ninke turi viszta visur vytis 
kad kiauszini gautu.

Valdžia ir “Black Market” 
ir visus žmones kaltina, bet pa
ti pamirszta kad jai butu in 
sveikata iii zerkola pasižiūrė
ti!

sados mums isztikima ir dabar 
.... ...... —......  Argentina su 
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Hitleriu ir su Mussoliuiu drau-į 
gavo ir dabar prie Faszisto 
Franco seilinusi.

Koks czia biznis sunku su- 
į prasti. Gal kada nors valdžia 
mums paaiszkins kodėl ji toki' 
bizni su prieszu varo. Bet kol 
negausime to paaiszkinimo, tu
rime prisipažinti kad sunku su- 

' prasti.

Kai mokslo metas užsibai
gia ir Vasara ateina, daug 
vaiku jieszko ir randa dar
bus ant ukes—farmos. Czia 
szitas miesczionis mokinasi 
kaip žalia kiauszini gerti. 
Vaikai ant farmos gyvena 
ant czysto oro ir tuo pat sy
kiu doleri kita užsidirba.

pirmyn, ar grįžti. Ir labai tei
singi žmones dažnai padaro ne-į 
sąmoningu klaidu, jeigu niekas 
jiems ju klaidu neparodo. Ne 
vienas isz Hu garbingu vyru, 
kurie parasze musu valstybes1 
konstitucija ir maldavo lygiu' 
teisiu visiems, anuomet liepa-1 
galvojo apie nuosavybes mo- 
kesezius, kaip teise balsuoti, 
negalvojo apie verguvės pa- 
naikinima, nemane, kad krasz- 
to vyriausias pareigas gali eiti 
neprotestoiiu tikybos žmogus. 
Nežiūrint to, mes galime juos 
laikyti teisingais žmonėmis, 
nes anų laike sanžine dar nebu
vo pakankamai jautri pasaky- 

... .i,,___ _ uoryue veaa m laime; ozaniszaiu,ti iieins, kad iu galvosena ne- V ... o . . . . .d ... 1 111 Sziupims (3 dalis), tal-
teisillga ir jie klysta. Mes visai pinasi sekanti skaitymai: Ila jsz ma- 
kas kita. Sziandien 'rasines ir i8Z0 *zIins; APie boba ka negalėjo 

. .. . Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi-
tiii\ bmes pakestencijos klausi- 8avo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
mas iszkeltas ir musu sanžines Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;

. t i l8os bobos. Teip-gi juokai, Rodos,paruostos. Jos praszyte |»a- pa8akaitymai k t 62 
szo panaikinti neteisybe, nepa- puslapiu.......................................... 15c
kestancija tiky'ba, rase, spalva1 No- 112 Try8 aPi«ako« aPia Pinb 
. » . gai galva-zudžiai; Ražanczius iszgel-
11* kilme, jeigu nepaklausysim bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
savo sanžines balso, ankseziau Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 

,. . v ... i liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c- ar vėliau teks mums užtai at-į No- 116 Istorija &pie Sierata( 
sakyti, lygiai kaip atsako tas, puikus apraszymas. 119 pus....i5c 
kuris sąmoningai eina priesz' N? i19 Keturios istorijos apie 

. . Garzia Haremo nevalnmke: T -hoszis :
savo insitlklllimus. Mes negali- Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
me stovėti ant vietos ir elgtis, 62 puslapiu ................................. 15c
i . . • • i • I No. 120 Dvi istorijos apie Valu-kaip musu protėviai elgesį. Kfl1 r » kas isz girnos ir Ant nemuno.
Anais laikais ndbuvo tokiu puslapiu ......................................... 15c
klausimu, kaip rase, spalva ir N°. 123 Septynios istorjos apie 

. . Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis
kilme ir todėl ju kaltint negali- tabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene- 
me. Bet sziais dvideszimtojo Hs; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 
amžiaus laikais, kada gyveni- g0^8' 
mo dabartinis reikalauja

[J cialines teisybes, kada žmo-

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

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Su

404 
50'‘ 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
pa- 
35c

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

No. 102 
minaliszka

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

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo-

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
to jei in Szventa žeme; Beda; Tamsu
mus prigauna. 58 puslapiu...... 15c

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

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo-
bes, Karalaitis Žmogus, 121 pus. 25 j namas žiedas ir Apie Drūta Alksni,

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

Bagota senute nuvažiavo in PASIRINKIME 
durnių narna aplankyti pažys-į 
tarnus ir pažiūrėti kaip viskas 
eina, nes ji-buvo daug pinigu 
paaukojus szitam namui; Buvo 
graži ir szilta vasaros diena. 
Visi dirbo darže. Tik vienas 
jaunas vyrukas pypke insikau- 
des ir knyga ant keliu pasidė
jęs sau ramiai po medžiu ilsė
jos.

ii" kodėl tu ne eini diib jj^go-įniniu iszvengti susikirti-^ &bus tikėjimas, ikad czia, kur kuris buvo protingesnis už savo poną 
ti. paklausė senute. Įarp įauįu fose vietose, ku- Tirikosi viso pasaulio

“Už tai kad asz durnas,” at- ]>iog dažnaį mumg atrodo labaį yyra teisybes ir žmoniszkumo,1 
sake vyrukas. ... . . ' . . .. tolimos ir del kuriu,

“Bet ir anie visi durni, o . .’ mes nieko negalime padaryti 
žiūrėk kaip jie dirba. ”

“Taip, 'bet asz dar ne toks 
durnas,’'’ rainiai atsake vyru
kas.

KELIA DABAR
NEW YORK. — Pasaulio 

žmoniją tikisi, kad pokarinia
me pasaulyje vieszpataus taika 
ir ekonomine gerove, jame ne
bus nei vietos, nei reikalo ka
rams. Tolkio pasaulio sukuri- j 
mas priklauso ne vien nuo. 

■tarptautiniu konferencijų ar, 
mėginimu iszvengti

45 puslapiu.................... 15c
126 Penkios istorijos apie

SO- Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas

Yugoslavas Generolas Tito 
nori panaikinti Katalikių Baž- 
nyczia visuose Slavu krasztuo- 
se. Jis staeziai taip nesako, bet 
pataria Katalikams ir ju kuni
gams kad butu ir jiems ir vi
sam ikrasztu geriau jeigu jie at
siskirtu nuo Rymos ir Popie
žiaus. Jis aiszkina kad Katali
ku Bažnyczia per daug prielan
ki Rymos valdžiai ir Italijo- 
nams, o jam rupi visus Yiigo- 
slavus suvienyti, tokiai vieny
bei labai kenkia Kataliku Baž
nyczia.

Dabar jis gražumu
Katalikus. Galima jau da'bar jiassacllusett 
matyti, kad jis ir panevalia 1-

i stengsis Katalikus priversti 
savo tikėjimo iszsižadeti.

žmones 61 puslapiu ................................. 15c
| No. 127 Trys istorijos apie Duk- 

’ te uustyniu: Peleniute: Du brolei 
atrodo -mes privalome žengti pirmyn Vargutis ir Skuputis. 60 pus... 15c 

įįJ su paežiu gyvenimu ir jo reika-
' lavimais. Stovėjimas ant vie
tos reiksztu nepasisekimą.

Amerikiecziai nemėgsta ne
pasisekimo. Jei mes eisime ne
pasisekimo keliu, kas gali in- 
vykti? Mes uždarysime savo 
szirdis ir savo akis, nusisuk-! 
sim nuo teisingumo, 'paneigsi
me savo sanžines baisa ir atvi-

SKAITYKIT
“SAULE”

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

:: 25C ::

I Labai svarbu suprasti, kad jei 
visi gyvensime viename pasau
lyje, kiekvienas isz musu turi 
kuo nors prisidėti prie to pa
saulio sukūrimo, pradedant sa
vo namuose, mokykloje, gatvė
je, dirbtuvėje, krautuvėje, val
gykloje, teatre, geležinkelio 
stotyje ir kitur.

i Skirtingu tautip'biu ir rasiu rai šniukšime in žemesni gyve- 
žmones turi iszmokti kartu nimo lygi mes laipsniszai griži- 
dirbti ir gyventi ne tik San nie in nekalta praeiti ir shvo- 
Francisco ar Bretton Woods tiszka barbarizma.
'konferencijose, bet ir visur ki
tur kasdien iniaine gyvenime.
Daug visokiu mažu atsitikimu ski'rtumos 
kyla krautuvėse, 
ir kitose vieszose 
ypacz miestuose, kurie neturė
tu iszkilti. Rodos paprastas in-

vilioja yykįs Kansas> Pennsylvania ar priklauso;

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Mark**

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 Vaidutis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus...............15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; 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. 
30 nnst«rnr> K''

Mahanoy City, Pa. d
No. 160 Keturiolika istorijų *pi« 

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

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

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

No. 164 Septyuos 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................................. 15e

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa; 
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku- 
dykie; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Fasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121'. 
puslapiu ..........................................25a

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygeles 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrae 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimieczis Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke li«

•M P «
Adresas: *« i 

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City. Penna.

viais ir taikos vykintojais. Isz- 
. atide- toiija, kuri isz viso pasaulio 

kampu atvede žmones statyti 
szi kraszta, da'bar duoda mums 
progos pasirinkt viena ar kita 
kelia. Kitos iszeities nėra. Jei
gu mes nežygiuosime pirmyn I 
iii viena bendra pasauli, mes 
neinvengiamai grižinie iii bar- 
barizma ir kito, treczio pasauli
nio karo 'baisenybes.

Stimson Ragina
Armijos Personals

Pirkti Bonus

joje.
Mes negalime laukti ar 

lioti. Atidėliojimas butu kovos 
pralaimėjimas. Laikas jau da
bar pribrendęs. Visus: mokyk
lose, draugijose, susirinkimuo
se, dirbtuvėse ir visur kitur, 
mes turime siekti ir vykdyti 
vienas kito nepakestancija. 
Tas svarbus darbas turi būti 
pradėtas pirm negu kariai 
grisz isz invairiu pasaulio karo 
frontu. Mes turime pasirūpinti 
kad kiekvienas vyras, kiekvie
na moteris, kiekvienas vaikas 
turėtu vienoda teise ir proga 
būti tikru žmogum, pilnu ir vi- 
siszku Amerikos piliecziu, vi- 
siszku pasauliecziu. To siekti 
reikia ir per instatymus, kaip 
pa v. Fair Employment Prac
tice Committee, kuris leidžia 
darbdaviams samdyti darbams 
bet kokius žmones, nežiūrint 
vietos tradicijų ar intaku; in- 
statymai kurie draudžia po 
žmonių namu durimis kaiszioti 
ag i t a c i n i u s 1 ape 1 i u s 
ežius ir skatinanezius 
ir rasine, neapykanta.

Yra dvi priežastys, del kuriu 
rasines, tikybines ir tautines 

klausimas tu- 
gatvese ri būti dabar iszsprestas ar 
vietose,) bent ateinaneziu keliu metu bė

gyje. Viena priežastis, kad pa
sauline taika dalinai nuo to 

antra — tas klausi- 
s miestelio gatve- mas lieczia musu paežiu gyvo

je —paprastas inžeidimas vie- nimo lygi. Norėdami savo šo
no ar kito žmogaus adresu, ne-J cialinio gyveninio lygi pakelti, 
turi nieko bendro su pavyz- mes turime to siekti ir ta in
džiui, kaimynine valstybe, ku- vykdyti, kitaip musu ateinan- 
riai nepatinka musu nusistaty- ežios kartos salkys: “Jeigu ti- 
mas pakęsti vienos ar kitos kejimas is kraszto konstitucija 
tikybos iszpažintojus. Bet isz reikalauja, kad isz dirbeziau 

'kitos puses imkime sztai szito- szale 'bet kokio žmogaus, tuo
ki pavyzdi: mes turime gerus met asz atsisakau tikėti konsti- 
santykius su savo kaimynais, tucijai.” Pavyzdžiui, naciszko- 
da'žnai kalbame apie savo ji Vokietija pasirinko 
draugiszkus santikius su Mek- kelia, 
sika, bet tuo paežiu kartu mes 
savo miestuose pakęstame kauta ir netolerancija ir saky- 
Jini Crowizma ir net vienam 
miestelyje valgyklos lange isz-
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Per visa sanvaite Arnaldo 
Cortesi, raszytojas ir korespon
dentas del laiikraszczio “N. Y. 
T.,” kasdien rasze ir aiszkino 
kaip Argentinos valdžia isz- 
naudoja visu Ali jautu taikos 
sutarti ir savo žmones paver
gia labiau negu Hitleris Vokie- 
czius buvo pavergęs. Jokios 
laisves nėra Argentinoje. Ar
gentina stato tankas, dirba ka- 
riszkus eroplanus ir draugau
ja su Generolu Franco ir vie- 
szai sako ir didžiuojasi kad Fa- 
szizinas ten vieszpatauja.

Apie visus szitus dalykus 
“N.Y.T. ” rasze, visus szitus 
dalykus raszytojas Arnaldo 
Cortesi pranesze ir pranesza 
Washington’ui.

Washingtone tie musu di
džiūnai skaitė ir klausė ir pas- T I
kui ka padare:

Valdžia isz Washington^

t

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

sau ta 
Vokiecziu vadai sake: 

Imkit neteisingumą, neapy-

II

64 pus., Did. 5x7col. |
Tiktai, 10c. ;---- !
“ŠAULĮ”

MAHANOY CITY, TA. J

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszc.zio. PASKUBINKITE ! 1 I

kit, kad ji gera ir teising’a. 
Žmones pulkais ateis ir džiaug- 

statyta iszkalba, kurioje sako- sis atsikratė kovos tarp žydisz- 
ina: “ Meksikiecziams czia kos-krikszczioniszikos demo- 
draudžiama.” Jau czia aiszikiai/ kratijos mokslo ir ju paežiu ne- 
parodom nepakestancija net1 pasisekimo to mokslo ingyven- 
dviem raseni, kurios sudaro J din t i.” Toks pareiszkimas t

garbingas trijų Lotynu Respub 
tiku tradicijas. Toki “geri kai- 
myniai santykiai” pastatyti 
ant beganezio smėlio pamatu. 
Hitlerio sunaikinimas turės la
bai mažai reikszmes, jeigu jo ir 
jojo agentu pasėtos mintys ir To iszvengti negalima, bet rei- darydami mes nebusime.

raginan- 
religine 
Tokius 

pareiszkimas instatymus reikia remti. Be to, 
nieksziszkas ir užkreczi'amasjines turime 
tai dirva teise pagristai neapy
kantai. Kiekvienas žmogus gi
męs ir augės Amerikoje, turi 
sziokios tokios neapykantos 
vienai ar kitai

peržiureti savo 
draugija, savo klubu ir unija 
czarterius ir instatymus ir jei- 
juose yra paragrafai 
skatina s k irtu m a,

, kurie 
jie tu- 

žmoniu grupei, ri tuojau būti panaikinti. Taip 
nuo-

ar stebe-

. Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo-

I

ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 

j ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu sinusite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima mouey 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

WASHINGTON — Karo 
Sekretorius, Henry L. Stimson, 
ragina kariszkaji personala ne
atsilikti arba ir pralenkti civi
le kvota bonu supirkime, szios, 
septintosios karo paskolos me
tu. Sekretorius Stimson ragino 
susistematizuoti taupymą to
kiu pagrindu, kad Armija sto
tu pavyzdžiu vieszosioms agen
tūroms bei privaczioms organi
zacijoms.

Stimson taipgi ragino ir civi
lius Karo Departamento tar
nautojus prisiimti atsakomybe 
Septintosios Karo Paskolos 
metu dalyvauti taupyme vi
siems, o mažiausiai 90 nuoszim- 
cziu, pagal nustatyta plana.

Sužeistieji Kareiviai
Perka Bonus

žodžiai bus svaidomi in žydus kia priipažinti, kad tokios ne-, szaliais klausytojais 
apykantos sudaro palankia tojais invairiu pasaulines tai- 

kurie savo kos siekianeziu konferencijų,
ir negerinaniszkas tautas.

Mes istorijoje priėjome kryž- dirva metodams, 
kėlės, kur turime nutarti eiti laiku buvo naudojami Vokieti- bet busime aktipviais ju daly-

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

WASHINGTON — Iždo Ka
ro Finansų Skyriaus buvo ;pra- 
neszta, kad New Castle Ar
mijos Oro Bazeje, netoli Wil
mington, Delaware, in kuria 
sužeistieji atgabenami lėktu
vais, visi atvykusieji ligoniai 
perka 'bonus arba mokėdami 
grynais pinigais, ar pagal Ar
mijos paskirta plana.

— O.W.I.

Pirkie U. S. Bonus SKAITYKI! “SAULE” PLATINKI1!
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LAIMINGAS “Tėvo Diena’’ Nedėlioję, Birželio 17 Diena Per vagona pereina konduk- 209, tai tenai rasite ponia pilka ; Moskva, ar kur-nors in pietus? 
torius.

— Ponas konduktoriau, 
kreipiasi in ji naujavedis.
Kuomet eisite per vagona

skrybėlė ir baltu paukszcziu iri — Na, tai gražiausia! Kaip
— 'pasakykite jai, kad asz esu'gi asz važiuojant in 'žiemius,
— czionai! į pateksiu kur-nors in pietus?
<r. — Klausau. Tiktai szitamei — Bet jog Moskva ne sziau-

N™ geležinkelio stoties vadi-Įža likimas na ir važiuoju. Cha- 
namos “Baline” juda kelei- cha-cha. Drauguži, 

viu traukinys. Viename antros ke, jum kuomet-nors 
klases traukiny paskirtame kvailiu pamatyt? N 
“rūkantiems,” traukinio prie- žiūrėkite! Priesz jumis vienas 
Blinda supami, snaudžia 
keleiviai.
kandę ir dabar prisiszlieje prie veido nieko negalite pastebėt? 
sienų, stengiasi snustelt. Tyla.

Durys atsidaro ir in trauki-'jus taigi, truputi ant drąsos es- 
ni ineina aukszta, kaip szien-'ate iszsimete.
karte, figūra geltona skrybėlė' — Tur-but mano 
ir paltu sulig paskutines ma-jbar esą labai kvailas! Ech, 
dos, labai panaszi in operos ir 
sziaip sostiniu teatru kores
pondentus.

Figūra sustoja vidury trau
kinio, szmikszczia ir ilgai žiuri 
akimis iii sofkeles.

— Ne, ir czia ne tas! — nar
ną jis. — Velnias žino, kas czia 
pasidarė! Tatai tiesiog ne pa- 
keneziama! Ne, ne tas!

Vienas isz keleiviu areziau 
in figūra prisižiūri ir džiaugs
mingai suszunka:

— Jonas Aleksynas! Kaip 
jus czia patekote? Ar tai tams- paprasti klausymai, 
ta?

Szienkartinis Aleksynas 
kruptelejo, žiuri iszputes akis 
in keleivi ir, ji pažines, links
mai pliauksztelejo delnais.

— Aha! Ponas Petraitis! — 
kalba jis. — Kiek žiemų, kiek 
metu! O asž ir nežinojau, kad 
sziame traukiny j važiuojate.

— Na, sau tiktai, ka 
tamstele savo traukini pražai- 
džiau ir dabar jo niekaip' ne at
randu, szito'kia mano galva! 
Nėr kas kaili man iszpertu!

Aleksynas svyruoja ir kva
toja pilvą susiėmęs. — lyg esa
ma tokiu atsitikimu! — tęsia 
jis. — Iszejau asz po antram 
skambueziui iszsimest konjako 
burnele. Žinoma, iszsigeriau. 
Na, manau sau kadangi sekan
ti stotis dar toli, tai esą ne pro 
szali ir kita iszsimest. Pakol 
galvojau ir geriau, czia kaip 
bematai, ir treczias skambutis, 
asz kaip beprotis, begu ir szoku 
in pirma pasitaikiusi vagona. 
Na, ar asz ne prieik vaisza? Al
ne viszt-vaikis ?

— O jus, matomai, links
mam upe — sako Petraitis. — 
Sėskite! Garbe ir vieta!

— Ne-ne! eisiu savo vagono 
jieszkot! Sudie!

— Jus patamsėję ko gera, 
nuo aikszteles galite nusiyerst. 
Sėskite, o kuomet sekanezia 
stoti privažiuosime, jus ir atra
site savo vagona. Sėskite!

Aleksynas atsidusta ir ne
drąsiai atsisėda priesz Petrai
ti. Jis matomai, susijaudinės ir 
sėdi, kaip ant szpilku.

— Kur važiuojate ? —klau
sia Petraitis.

— Asz? In platuji pasvieti. 
Mano galvoj tokis mineziu su
sikaupimas kad asz ir pats ne
nuvokiu, kur asz važiuoju. Ve-

ar pasitai-
laimingu

penki isz laimingiausiuju pasaulyje
Jie tik-ka buvo už- žmonių! Taip! Ar jus isz mano

- Tai yra pastebima kad,

Da turime kelis szimtus skai
tytoju kurie neatsilygino su 
prenumerata už “Saule.” Juk 
sziandien visur dirba gerai, 
kožnas prie skatiko ir lengvai 
galima užmokėti tuos 4 dole
rius už laikraszti ant viso me
to. Per straika siuntinejome 
laikraszti su vilezia, kad po 
streikui skolininkai gražiai at
silygins, bet kur tau! Pasinau
dojo isz musu geros szirdies ir 
ne nemansto apie atsilyginimą 
skolos. Sulaikome del daugelio 
laikraszti, bet in ju vieta pri
buvo nauji.

veilas da- 
gai- 

la, kad nėra veidrodžio pasižiu- 
recziau in savo snukinalizaci- 
ja! Jaueziu, tamstele, kaip einu 
kvailyn! Tikrai kaip mane (gy
va matote! Cha-cha-cha! Asz, 
galite sau insivaizdint, atliki
nėju kelione po jungtuvių. Ar 
asz ne viszt-vaikis? Ka?

— Tamsta? Nejaugi jus ap
sivedei?

— Sziandien, mano mielas! 
Apsivedžiau ir tiesiog in trau
kini.

Prasideda pasveikinimai ir

— Žiūrėk, tu czia, — juokia
si Petraitis. — Užtai jus taip 
f r a n t i s z k a i pasipuoš ze t.

Taip. Del pilnos nebūtas 
daigtas net kvepalais apisz- 
lakscziąu. Ligi ausu savo lai
mėjo pasinėriau! Nei rupeseziu 
nei mineziu, o vien tiktai pa
jautimas kaž-ko tokio, velnias 
ji neinate kaip jis ten ir vadina
si, malonumas, ar kokis galas? 
Dar kaip gyvas- taip puikiai 
niekuomet nesijaueziau.

Aleksynas užmerkia akis ir 
kraipo galva.

— Nepaprastai esu laimin
gas ! — sako jis. — Bet jus pa
tys apsvarstykite. Tuojaus asz 
nueisiu in savo vagona. Tenai 
ant sofkeles, szalia langelio sė
di esybe, kuri taip sakant visa 
savo gyvybe man esą atsidavu
si. Szitokia baltaplauke, mėly
nakė, gražia nosyte, mažais 
szvelniais pirszcziukais. Mano 
duszele! Tu mano anuolelis! Tu 
mano pumpurėlis, mano sie
los paguoda! O kojuke! Viesz- 
patie! Kojuke, jog no tokia, 
kaip kad musu kojos o kaž-ko- 
kia miniatiūrine (labai mažy
te), pasakinga, alegoriszka! 
Rodos nutvereziau tai kojuke 
ir nutveręs suvalgycziau! Et, 
kaip matau jus nieko nesu
prantat. Jog tamsta esi mate
rialistas, pas jus tuojaus ana- 
lyzas, taip ir sziaip! Sausas 
viengungis ir daugiau nieko! 
Sztai kuomet apsivesi!, tai at
siminsi!! Kame-gi dabar, pasa
kysite Aleksynas? Taip, taigi 
nueisiu asz dabar in savo vago
na. Ten jau mane laukia su ne
kantrumu, atjauezia mano pa
sirodymą. Mane pasitinka 
szypsena. Asz atsisėdu prie jos 
prisiglaudžiu ir szitaip dviem 
pirsztu'kais už pagur kli ūko.

Aleksynas kraipo galva ir 
isz laimes kvatoja.

— Paskiau dedi savo ma
kaule jai ant petuko ir ranka 
apkabini liemehi. Aplinkui, ži- 
note-gi tyla, poetine prieblin
dą. Toj minutėj, regis, visa pa
sauli paeraes apkabintum. Po
nas Petraiti, leiskite man jus 
apkabint!

— Kodėl ne ? Malonėkite !
Prieteliai prie bendro kelei

viu juoko apsikabina, ir lai
mingas naujavedis tęsia:. teli ]aĮminga

— O del didesnio kvailumo kreczia 
arba, kaip ten romansuose sa- snaudulio 
koma, nueisi in b u f e t a ir, vieno klausytojo, paleL^lksyA

i
Neseniai apvaikszcziojome Motinos Diena. Dabar Birže

lio (June) 17 diena apvaikszcziojame ir Tėvo Diena. Val
džia pataria kad ta diena visi pirktu daugiau Karo Bonu 
kad tėvai ir vaikai greieziau galėtu sugrįžti isz Karo Lau
ko.

-* 
apvaiksztinejome 

“Motinos Diena” ant atmini
mo gyvosios ir mirusios moti
nos. Puikus tai atminimas del 
motinos, kuri mums davė gy
vastį, iszaugino mus ir gerai, ; 
kad nors karta ant metu kož- ] 
nas atsimena apie varginga nu
vargusia motere, kuri per savo 
gyvastį ir daug vargu panesza ■ 
idant tik vaikams intikti ir ge-ifai žodis “tėvas 
riau jiems vestųsi. O kad tai' ženklyvesnis ir svarbesnis, ta- 

suprast ir pa-

Nesenia

jiems vestųsi.
del to tiktai, kaip nekurie sau da tik pradeda 
mano, buk motere yra geresniu guodot jo varda, bet jau būna 
sutvėrimu užvyra. Bet neuž-’per 
mirszkime, jog musu tėvas, kuom jisai buvo del ju ir kiek 
kurie nuo darbo susilenke iiž tai paszvente sveikatos del ju 

ir savo gyvastį idant jiems 
butu geriau ir lengviau gyvent 
ant svieto!

G nedekime motina-maitin- 
toja musu, nes ant to užsitar
nauji ant visos garbes nuo 
mus, nes negalime niekados 
iszgirt ir atsimoket už josios 
meile ir jauslu, bet taipgi neuž
mirszkime apie tęva, ha niekad 
jam neatsimokesime už gerade-

volai garbyt jo atminti,

neteko sveikatos idant szeimy-'o 
na iszmaityt ir gerai iszauklet, 
taipgi priguli garbe.

Daugeli tėvu graudžia skun
diesi, buk neaplaiko prigulin- 
czios padėkos kokia jam prigu
li, o nekarta neaplaiko gero 
žodelio tiktai iszgirsta, buk tai 
“senio privalumas užlaikyti 
szeimyna.

Nedėliojo pripuola “Tėvo
Diena. ” Bet ar daug neszios ro- jystes, kokioms mus apteikda- 
že ant jo tėvo atminties? j ve nuo pradžios musu gyveili- 

Dieiia priesz “Motinos Die-jmo.
na” pardavėjai žiedu, aukso-! Kokis tai mokytas karta pa- 
riai ir kiti garsino ir primine sake, buk tėvai, duodami mums 
idant vaikai neužmirsztu moti-j gyvaste be musu noro, ne turi 
uos, bet apie TevA Diena, tik j tiesos norėti nuo mus dekingu- 
laikraszcziai primine trumpai: mo, nes yra priverstais duoti 

mus užlaikima ir atsakomybes. 
Teispbe, bet kas isz mus gimė 
savaliai ? Lenciūgas gamtos su- 
riszo visus slaptingu siulu mei
les. Todėl tėvai privalo vai- 

elgtis- mauda- kams duoti apgldba ir prižiūra, 
gei tarp žmonių, gerai mokytu, o vaikai 
kuris tik geidžia valandėlių at- 
silset malsziai. Jo nemokėji
mas pasielgti “ poniszkai” pa
daro ji juokingu tarp susirin
kusiu ju “iszmintingos!” — 
jaunesnes gentkartes.

Kada motina dirba namie, 
tėvas iszseme savo fiziszka ir 
protinias pajėgas ir ne karta! 
kovoje su dieniniu duonute, nes! ki vaikai stengėsi vadyti 
turi dirbti idant susilygyt su teveli “My dear Dad.”

apie tai.
iSziandienine jaunumene vi

su sklypu mažai atjauezia pa- 
guodones del tėvo. Juk tai 
“darbinis jautis,” kuris tan
ke! nežino kaip 

du-tris stiklelius vienu ypu be; na netrukus susispieczia jau 
penki. Jis sukasi, kaip ant ada
tų, -pasakoja ’Skeczioja ranko
mis ir tauszikia be paliovos. Jis 
kvatoja ir visi kvatoja.

— Svarbiausia, ponai, esą 
kaip galima mažiau galvot! Te
eina po velniu visi tie analyzai. 
Noris iszsigert, na ir gerk, o 
nėr reikalo ten filosofuot, ar ta
tai kenksminga ar naudinga.

atvangos paimsi ir iszsimesi. 
Czia jau galvoj ir krūtinėj kaž
kas tokio darosi, ko ir isz pasa
kų nesužinosi. Asz žmogus ma
žytis, silpnutis, o man rodosi 
kad asz ne ribų neturiu. Visa 
pasauli savim apimu! O kaip!

Keleiviai žiūrėdami in girtu-
nauja-vodi užsi- 

jo linksmumu ir jau
nejauezia. Vietoji Visos tos filosofijos ir psicho- 

- logijos teeina po velniu!

jaunesneis darbininkais idant 
užlaikyt savo darba. Jeigu ji
sai rūpintųsi tiktai apie savo, 
tai jo ka'kta ne turėtu tiek 
riaukszliu, veidas butu links
mesnis, delnai nebūtu taip pūs
lėti, o plakikai butu juodesni.

Tik tada, kada siūlas jo gy
venimo trūksta, kada jaunieji 
pasilieka vieni-sieratos, tada 

buna jiems

savo tėvams privalo 
būti už tai dėkingi, nes tolimes
niam savo gyvenime reikalaus 
ta pati nuo savo vaiku.

Meile svietą pagimdo ir ji 
pripildo, meile ji užlaikys per 
amžius."

Taigi neužmirszkime guodo- 
ti savo tęva ir mylėti ji tiek 
kiek motina, o lai amerikonisz-

savo

Aplaikiau netoli isz Rochester! 
telegrama, 

Pribukie Baltruviene mylima, 
‘Nubausk szlapnosi sporteli, 

Ir jo motinos liežuveli.
Visus nuo saves nuvaiko, 

Niekad jo nesulaiko, 
Garnys dovana paliko, 

Tam sporteliui be pinigėlio. 
Dabar niekur vietos netur, 
Ketina iszmuvyti in svetur, 
įSu s z] notom abudu isvyjo1, 
Gaspadines isz burdo isvyjo.

Niekur nesiranda vietos 
del tos poros, 

Dabar turės'nakvoti už tvoros.
Miestas turės apleist, 

Su kacziu muzike iszteist, 
Gana apie tai bus,

Tegul pra'žius.
* * *

Ka tik isz New Yorka sugryžau 
Tuojaus gurbą laiszku gavau, 
Telegramai pasipylė isz visur, 

Baltruviene pribūti pas . 
mus tur.

Bet pirma pagiedosiu ka 
Pennsylvanijoj miestą 

nupyszkejau, 
Tuojaus vyrai mane isz visur 

apsiaubė, 
Puldami ant keliu, melde ir 

bau'be:
Tu musu užtarytoja, 

Visur vyru apgintoja, 
Pasipylė skundai isz visu 

szaliu,
Jog vos neapkurtau po 

szimts paibeliu.
Sztai ka tonais girdėjau, 
In krepszi sau insidejau: 
Tenaitines rūteles labai 

pasileido,
Vyrams ant gaivu pokerius 

leido, 
Grinczios neszvarios,

Vyrai neturi jokios valios, 
Kad ir suserga in darba varo, 
Kas diena gyva pekla iszdaro. 
Jeigu kur ant stiklelio užeina, 
O kada anksti namon pareina, 
Tuojaus su pokeriu užklumpa, 

Velina kad kanuoarsziausia 
stiptu,

Idant isz darbo jo kaulus 
atvežtu,

Ant pirmutinio žingsnio 
ji sužeistu,

Velniais ir perkūnais 
užleidžia, 

Kad ji negyva parvežtu 
geidžia.

Bet tegul pati apserga kada, 
Tuojaus užpuola ant vyro 

k varga.
Stena ped visa diena, 

Kaip laukine beždžione, 
Vyras daktaru tuo atveda, 

Arielkos prie lovos sudeda, 
O kada daktaras iszeina isz 

stubos, 
Tuojaus velniai apima kuna 

bobos.
Už pokerio griebe,

O-gi ,riksmas mano Dieve, 
Žiotis vela atsidaro, 

Kaip maksztas kangaro.

trau'kinyj nėra 209 numerio. 
Yra 219.

— Na, 219! Vis-viena! Taip 
1 ir pasakykite tai ponai: vyras 
esąs sveikas ir laimingas!

j Aleksynas staiga susitveria 
j už galvos ir dejuoja:
Į — Vyras. Ponia. Ar tatai se
nai? Vyras. Cha-cha-cha. Tau 
reikia kaili iszpert, o tu vyras! 
Ach idiotas! Bet jinai! Dar va
kar buvo mergaite, peteliszke.

(Tiesiog tikėt nesinori!
I — Musu laikais net kažkaip 
keista laiminga žmogų regėt,— 
sako vienas isz'keleiviu. Grei
eziau balta dramblį paregėsi o 
ne laiminga žmogų.

— Bet kas-lgi kaltas? — sa
ko Aleksynas isztiesdamas sa
vo ilgas kojas labai asztriais 
galais. Jeigu jus nesate laimin
gi, tai nekaltinkite kitu o tik 
save! Taip, o jus kaip manote? 
Žmogus esą pats tvėrėjas savo 
asmenes laimes. Jei panorėsite, 
jus busite laimingi, bet jus jog 
tokiais nenorite !but. Jus at
kakliai szalinates nuo laimes!

— Szia tau bobule, Jurgi nes! 
Kokiu budu?

— Labai prastai! Gamta esą 
nutarusi, idant žmogus tam 
tikrame savo gyvenimo laiko
tarpy mylėtu. Tasai laikotar
pis užstojo, na ir mylėk kaip 
iszgali, o jus jog neklausote 
gamtos vis kažko tebelukuriuo- 
jat. Instatyme esą pasakyta 
kad pavienis asmuo privalo 
susituokt. Be jungtuvių nėra 
laimes. Atėjo atatinkamas lai
kas, na ir apsivesk nėra ko 
kvailystes bevaikyt. Bet jus 
jog nevedat, vis kaž-ko laukia
te ! Be to Szv. Raszte esą pasa
kyta, kad vyras džuginas žmo
gaus szirdi. Jeigu tau gera ir 
norisi idant dar geriau butu, 
tai, reiszkįa eik in bufetą ir 
iszsigerk. Svarbiausia — esą 
kuo mažiau galvot o varyt su
lig priimto pavyzdžio! Pavyz- 
dis — didelis daiktas!

— Jus sakote, kad žmogus 
esąs tvėrėjas savo laimes. Ko
kis jis po velniu tvėrėjas, jeigu 
užtenka ligoto danezio arba 
piktos uoszves, idant visa jo 
laime, kaip- durnai ore pranyk
tu? Viskas priklauso nuo nuo- 
tikiu. Jeigu dabar, pavyzdžiui 
su mumis invyktu traukinio ar 
kita kokia katastrofa (baisi ne
laime), tai jus visai ka kita už- 
giedotumet.

— Niekniekis! — protuoja 
nauja-vedis. — Katastrofos tik 
viena karta in metus tepasitai
ko. Ne jokiu nuotikiu asz ne’bi- 
jausi, dėlto, kad nesą prasmes 
tiems nuotikiams invykt. Reti 
atsitikimai! Na, tegu juos vel
niai! Asz apie juos ir 'kalbėt ne
benoriu! Na, mes, regis in pu- 
siaustote važiuojame.

— Jus kur dabar važiuoja
te? — klausia Petraitis. — In

Norints josios gyrėsi, kad 
manes nebijo, 

Bet man vyrai jas visas 
iszrodyjo,

O ir pravardes visu sau 
užsirasziau,

Iii czionais su savim 
atsivežiau,

O jeigu da karta tokias baikas 
iszgirsiu,

Visam svietui ju vardus 
garsysiu, 

Pribūsiu vela in fenais kada, 
Bet drauge su savo kurnu.

reje.
— Žinau, bet jog mes dabar 

in Petrapili važiuojam! — sa
ko Aleksynas.

— Ponuli, apsirikote, mes in 
Moskva važiuojam! ■

— Tai yra, kaip-gi taip in 
Moskva — nustebo noujavedis.

— Keista. Jus iii kur bilietą 
paėmėt ? . • 1— In Petrapili.

— Tokiame atsitikime tams
ta sveikinu. Jus ne in ta trauki
ni patekote.

Puse minutes praėjo tyliai. 
Naujavedis pakyla ir niūriai 
akimis kompanija vedžioja.

— Taip, taip — paaiszkina 
Petraitis. — “Balinėj” jus ne 
in ta traukini inszokote. Jums, 
reiszkia, konjako iszsidrožus 
apsidume akyse ir jus klaidin
gai in prieszinga patekote 
traukini.

Aleksynas pabalo, kaip dro
be, nusitveria už galvos ir pra
deda smalkiai vagone žings
niuot.

— Ak, asz kvailys kaip pa
galys! — kolioja pats save. — 
Ak, asz niekszas kad mane kur 
nors velniai suėstu ir in praga
ru inmestu! Na, ka asz dabar 
bedarysiu? Jog tame traukiny 
esanti žmona! Jinai ten viena, 
laukia, kankinasi be manes pa
silikusi! Ak, asz balamutas 
szalaputra!

Naujavedis puola at sofkeles . 
ir szauszesi, tarsi- jam kas-nors 
butu ant kojos užmynęs.

— Nelaimingas asz žmo
gus! — dejuoja jis. Ka-gi asz 
darysiu? Ka?

— Na, na, butu czia ko nu
simint, — ramina ji keleiviai. 
Menkniekis. Jus telegrafuokite 
savo žmonai o pats pasisteng- 
kite pakeliui sėst in greitąjį 
traukini. Tokiu budu jus ja pa
sivysite.

— Greitasis traukinis! — 
verkia naujavedis, “savo lai
mes tvėrėjas.” — O kur asz 
gausiu pinigu del greitojo trau
kinio ? Visi mano pinigai pas 
žmona!

'Pasisznab'ždeje tarpe saves 
besijuokiantieji keleiviai sude
da aukų ir laimingąjį aprūpina 
pinigais. — J. N.

— GALAS —
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PAJESZKOJIMAS
Asz Vincas Liubinas, isz Lie

tuvos, gimęs Keru kaime, Luk- 
sziu valszczio, Szakiu aps’kri 
tyje, pajieszkau: savo brolic 
Kazimiero Liubino, gimusi( 
ten pat, gyvenanezio Ameriko 
je, apie 30 metu paskutiniu lai 
ku Chicagos mieste. Taipgi sa 
vo puseseres Viktorijos Bakie 
nes, gini. Puidaite, kilusi is 
Lietuvos, Szetiju kaimo, pri 
Vilkijos miestelio. Paskutini 
laiku gyVeno Brooklyn, N. Y 
mieste, isz Lietuvos iszvy-k 
priesz 30 metu:

Praneszti Vincui Liubini 
sziuo adresu:

Europa, Vincas Liubina 
Bayeru, Nordlingu Stad 
Wurzburger St., Nr. 12 ( 
Hieber.
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— Nedelioje bus apvaiksz- 
cziojama “Tėvo Diena“ paini- 
nejant visus tėvus. Jeigu jusu 
tėvelis da yra gyvas, neuž- 
mirsžkite apie ji pasaldinkite 
ta diena su geru žodeliu ir mei-’ 
le.

— Petnyczioje Szv. Vito; 
Subatoje Szv. Jono Prancisz- 
kio Reg. Kita sanvaite: Nede
lioje pripuola Szv. Adolfo taip
gi “Tėvo Diena;“ Panedelyje 
Szv. Ephraenio; Utarninke 
Szv. Juliano Palcon; Seredoje ' 
Szv. Silverijo; Ketverge Szv. : 
Aloyzio, taipgi ilgiausia metu 
diena; Petnyczioje Szv. Pauli
no Vysk., Sukatoje Szv. Eliodo.

—■ Daugelis kandidatu ant 
visokiu -politiszku urėdu ran
dasi ant partijų tikietu atei- 
naneziuosia rinkimuosia, kur 
atsibus Utarninke, Birželio 
(June) 19-ta diena. Kožnas ti
kisi būti iszrinktas, bet duotu 
prižadėjimu neiszpildo po rin
kimu. Todėl, apsvarstykite ge
rai kam duoti balsus ir ant ko, 
kad ipo rinkimu galėtumėt pa
reikalaut ju suszelpimo viso- 
kiuosia reikaluosia.

— Lietuviu Moterių Drau- 
guve isz Schuylkillo pavieto, 
laike savo menesiui susirinki
mą Uraiczio svetinėje iSzenan- 
doryje, ant kurio buvo susirin- 
kia daugelis nariu.

—* Pareita Nedelia apie 
11:30 vai., ryta, du automobi- 
lei susidūrė ant White Horse 
Pike kelio arti Collinswood, 
N. J., kuriuose likos sužeista 
septynios ypatos: Elzbieta Ku- 
bertavieziene, Al. Moikoliene, 
M. Tunilliene, Wm. Petock ir 
J. Creedon visi isz Mahanoy 
City taipgi Maurice Malis ir jo 
pati Dorota isz Ventnor.

— Frederick M. Maurer, 35 
metu1 amžiaus, kromininkas 
nuo 309-311 E. Centre Uly., li
kos pataikintas per automobi
lio, kuri vare Walter Barasha 
isz Szenandorio. Nelaime atsi
tiko ant E. Centre uly., Utar- 
ninko ryta. Maurer likos mirti- 
niai sužeistas, ir mire Locust 
Mountain ligon'buteje.

— Publikines ir parapiji
nes mokyklos užbaigė savo 
mokslus ant sziu vakaciju, o ne 
kurie studentai baigs savo 
augsztesnius mokslus kita san
vaite ir aplaikys diplomus už 
savo pasidarbavima. Vėliname 
tiems jaunams studentams ir 
studentėms laimingos keliones 
naujame gyvenime.

Prausk, Neprausk; Varna Vis Juoda
Stalino Tvarka

I gEINATORIUS Brewster- 
pranesza kad jam ateina i 

patikrintos žinios isz Londono 
ir Paryžiaus kad Sovietai žu
do, “likviduoja“ visus moky
tus žmones Vokietijoje, o ypa-

, tingai Berlyne.
Senatorius Brewster aiszki- 

na kad jam szitos žinios ateina 
isz Senatos Mead Komiteto, 
kuris buvo pasiunstas in Euro
pa peržiureti Amerikos pa- 
siunstus ginklus ir visoki tavo- 
ra.

Jis sako kad szitas komite
tas negalėjo ineiti in Rusija ir 
jam nebuvo valia pamatyti 
Amerikos pasiunstus daigtus 
Sovietams.

“Tokie gandai ir tokios ži
nos augs ir didės pakol Sovie
tai insileis Amerikieczius ir 
Amerikos žurnalistus ir raszy- 
tojus,“ aiszkino Senatorius 
Brewster.

Jis toliau sako, kad Sovietai 
draugauja su paprastais darbo 
žmonėmis Vokietijoje, bet žudo 
visus mokytus žmones. Jie Ko
munizmą platina ir savo moks
lą visiems persza ir skiepyje.

Amerikos Armija ima reika
lauti kad Sovietai insileistu 
Amerikieczius ir užkariautas 
vietas.

Senatorius Brewster su savo 
komitetu norėjo važiuoti in 
Rusija. Amerikos Karo Szta- 
bas davė leidimą ir visus pas- 
portus. Bet Sovietai neinsilei- 
do.

Ir visai nedyvai. Stalinas jau 
ne syki aiszkiai pasakė, kad 
kas darosi Rusijoje tai ne mu
su biznis.

Stalinas apie taika derinasi, 
apie laisve ir lygybe szneka, 
apie tolimus krasztus rūpinasi, 
statosi kaipo mažu tautu užta
rėjas; o namie su savaisiais ir

su savo kaimynais velniszkai 
elgiasi.

Kai kurie laikraszcziai sako 
kad Stalinas ir jo Komunizmas 
ir Bolszevizmas suminksztejo, 
kad Stalinas atsivertė ir susi
prato ir dabar nieko daugiau 
nenori kaip tik savo krasztui 
taikos ir ramybes. Jie net ap
gailestavo kad tiek daug žmo
nių nesupranta ir neinvertina 
senelio Stalino geros valios.

Mes, Lietuviai ir supranta
me ir pilnai invertiname tuos 
gerus norus ir žinome kad Sta
linas vis tas pats Stalinas, kad 
varna vis juoda ir gana. Dabar 
Amerikiecziai priima ir vaiszi- 
na Molotova. O Molotovas, 
1939 pasmerkė Anglija ir 
Francija už tai kad jos prieszi- 
nosi Hitleriui ir viso szito ka
ro kalte mete ant Anglu ir 
Francuzu.

Vishinsky, Sovietu Užsienio 
Vice-Komisaras sake, “Du 

i skirtingi pasauliai stovi priesz 
i viens kita, nesuderinami ir 
. pragaisztingi prieszai: Kapita

lizmas ir Socializmas.’’
Dmitri Z. Manuilsky, Ukrai

na Užsienio Komisaras 1939 
metuose pranaszavo: “Neliks 
nei akmens ant akmens to pra
keikto kapitalizmo namu. ’ ’

Ar szitie vadai prisipažino 
kad jie buvo klaidoj, ar koks 
stebuklas juos isz pleszruju 
vilku permaine in ramius avi
nėlius?

Amerikiecziai tiki ar nors 
nori tikėti in tokius stebuklus, 
bet Lietuviai, kuriems ir Kazo
ku nagaika ir Sovietu bizūnas 
tai paprastas ir kasdieninis da
lykas, ne tiktai netiki, bet ge
rai žino ir gyvu kailiu pasimo
kino, kad “Prausk, neprausk, 
o varna vis juoda ir gana!’’

SHENANDOAH, PA

— Susivien. Liet. Am., Pir
mo Apskriczio Didelis Pikni
kas atsibus Nedelioje, Birželio 
17-ta diena, gražioje giraitėje, 
Firemens Grove, Brandonville. 
Bus visokiu užkandžiu ir puto- 
janczio alaus. Geri muzikantai 
griesz Lietuviszkus ir Ameri- 
konisžkus szokius. Visi vieti
niai ir apylinkes Lietuviai, o 
ypacz S. L. A., nariai, kvieczia- 
mi atsilankyti!

t Utarninke apie 5 vai., po
piet, gerai žinoma visiems sena 
gyventoje, ponia Ona Milus, 
nuo 162 Schuylkill Ave., 
Heights, likos surasta negyva 
per savo dukteria Monika. Ve
lione sirgo per daugelis metu. 
Gimė Lietuvoje. Prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos. Paliko 
savo vyra Bernorda, dukteria 
Monika i r keletą a n u k u, 
taipgi viena seseri ponia 
^kaviszięne isz Pittsburgh,

Pa. Laidotuves atsibus Subato- neleimingiems susidūrimams 
je. Menkeviczius laidos. [ kelyje.

Szalia to, policija ragina au
tomobilistus kaip galima ge
riau prižiūrėti savo automobi
lius, daugiausiai kreipiant dė
mėsi in stabdžius, vaira, pa
dangas, langu valytojas bei ki
tas svarbias automobilio dalis.

Kad pastangos duotu vaisiu, 
reikalinga visuomenes parama. 
Iki sziol, pastangos buso entu
ziastingai priimtos daugelio 
stambiu organizacijų, kuriu 
daugelis prižadėjo tikrai ko
operuoti iszplatinime literatū
ros bei plakatu, siekianeziu vi
suomenes praneszimo.

Girardville, Pa. t Laidotu
ves a. a. Marie Willis isz Rap
pahannock, atsibuvo Utarnin
ke, su. apiegomis 'Szv. Vincento 
bažnyczioje 10 vai., ir palaido
ta parapijos kapuose.

Policija Vadovauja
Stabdžiu Patikrinimo

Programai

WASHINGTON — Kad isz- 
vaduotu keleivinius automobi
lius nuo greito likimo geležų 
krūvoje, kad butu palaikyta 
atitinkama transportacija ka
ro pramones darbininkams ir 
kad butu sumažintas skaiczius 
neleįmingu atsitikimu, polici
jos investos visose valstybėse 
(USA) stabdžiu patikrinimo 
programos. iSzis judėjimas yra 
globojamas Tarptautines Poli
cijos Sąjungos.

Užraszai parodo, kad karo 
pastangoms labai pakenkė La
ko pramones darbininku mir
tys ir susižeidimai, invyke 
viesžkeliuose bei gatvėse. 1943 
metais virsz puses 824,000 su
žeistųjų bei užmusztuju buvo 
karo pramones darbininkai. 
Taip pat patirta, kad pereitais 
metais apie 250,000 automobi
liu iszejo isz apyvartos dąka

Mahanoy City
Balsuotojai!

Balsuokite Už t
Wm. A. Vinchofsky

Meldžiu Jus mane suszelpti sa
vo balsais ant svarbaus urėdo

Rinkėjo Taksu

Jeigu busiu iszrinktas ant szio 
dinsto, tai prižadu isz pildyti jii 
teisingai. Gyvenu czionais 

visa savo gyvenimą.

Rinkimai, Utarninke, Birželio- 
June 19, 1945

Praszo jusu balso ir paramos! 
Narys Szv. Juozapo Parapijos 

Mahanoy City, Pa.

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi 
. knygele, 75 Centai.

* ... Apie . . .
BALTRENA,

MAGDULE IR JU
' ŽALMARGE

Rodykles

Bažnytini* metu padalinimas. 
Pasnikai. 
Kalendorius. t
Maldos Rytmetines. 
Vieszpaties nualda. 
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sud1 ėjimas. 
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi mjeiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Mleiles 
Gailesczio. v
Maldos vakarines. 
Giesme ant pradžios Misziu. f 
Misziu Maldos. 
Psalme 45. 
Giesme Szventas Dieve. 
Miszparu Maldos. 
Maldos pirm Iszpažilnties. 
Perkratymas sanžines. 
Maldos priesz pat Istzpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po IszpažintieS. 
Litanija apie visus szventus. 
Prisitaisymas prie Szu. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sairamenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szv*encziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo. 

Kada kunigas su Szv. Slak. atsisuka.
Paikiaus atiduodamas Dievui gar-, 

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco. 
Malda su visuotiniais atllaidais. 
Malda prie Szv. Sakrameaito 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 Maid, 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

%

M

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

Szv. Sakramen to- 
Tamosziaua. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

*

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

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

Pavakaryje abudu stipriai in- 
sismagine in grinezia atėjo, o 
Kazys, rankas priesz save at- 
kiszes, nes grincioj buvo tam
su, nors aki durtu — nematy
tum, buvo beeinąs in ana kam
pa, kur manes telyezia už- 
cziuopti. Buvo benoris gyvulė
li tinkamai apžiūrėt idant suži
nojus, kas ir kaip. Ten,1
kuomet aname kampe tiktai lo- tai, kaipo in tęva, kalbu, 
va ir sauja sziaudu ant jos te- 
apgraibe, staiga iszsipagiri

^ALMARGE, kuriai Magde 
szaudu buvo užmirszusi pa- 

| mest, mykdavo iszalkusi, tai 
įį vėl sziurkszcziuoju liežuviu 
I garsiai laižydavo szonus arba 

retežiu barszkindavo — bet 
Kazys, kuris vakarykszti nuo- 
tiki su Draugeliu nuolatos 
mintyj turėdavo, nei galvos in 
ta puse nekreipė, nusidavė ne
girdįs.

Iszgere degtine laimingai 
net ligi dugno. Kazys pasisakė 

' del'ko atėjės, o senis neva tai 
' galva kasydavo, neva susirupi- 
į nes koja ant kojos mindžikavo, 
galu-gale noriai ant jo praszy- 
mo sutiko. Szesztad'ienyj Mag
dule su Kaziuku nuėjo in kuni
gą kleboną ir užsakus padavė 
Nedeldienyj pirmieji užsakai 
iszejo, gi už trijų sanvaieziu 
Vėliaus atsibuvo jungtuves — 
vineziavone.

Tuo laiku kai vargonininkas 
Magdelei bažnyczioje Veni 
Creator giedojo senis Tomas 
atėjo in Baltreno grinezia tely- 
czia atsiimt.

Senis, kuris del “nusiszaldy- 
mo ir kiauru batu in bažnyczia 
nenuėjo, tuojaus iszmete už
tvara ir kopeezias in priemene, 
lova atgalios savo vietoje pa
state, paskui atsigulė ant kros
nies ir su kaž-kokiu gudriu 
džiaugsmu neramiai lauke su- 
gryžtant vaiku isz bažnyežios.

Vestuvių jokiu buvo sutarta 
nekelt, tiktai pasitenkinta tuo- 
mi, kad Magde vaikszcziojusi 
in dvara uždarbiaut, buvo su
sitaupiusi keliolika litu, taigi 
valandele-ikita galėjo karkia
moje užtrukti.

Senis iszaiszkino:
— Teisybe, kad nuo ju net 

pecziai marguoja — tarė — bet 
pati pagalvok, kad tave ne jo- 
kis ponas, ne szeimininkas tar
nyboje, bet tikras vyras mu- 
szas. Pagalvok, o pagalvojus 
nerugok,

— Asz taip sau teveli, neru- 
goju — meiliai atkirto — tiik-

Ir isztikro nerugojo ir nesi- 
apgraibė, staiga iszsiipagirio- skunde. Kaip atjausdavo sopo
to, tarsi jam butu kaž-kas kibi- liūs nuo anų guzu 
ra vandens ant galvos iszliejes.
Suprato, kad jis paliko apgau
tas.

— Ei, seni — suszuko. O kur 
Žalmarge ?

Baltrenas ligi tol ramiai ant 
krosnies ibegulis, truputi paki
lo, savo paproeziu alkūne pa
sirėmė ir su filozofiszku ramu
mu atszove:

— Keno buvo, tas ja sau 
paėmė.

Kaip sužeistas žvėris degas 
piktumu mėtėsi jaunas vyras 
in seneli ir 'butu kas-nors ne
girdėto invyke, jeigu Magdule 
savo pecziais nebūta pridengu
si teveli, ju tarpan inpuolusi.

Jaunasis nustvėrė ja už plau
ku, trenike in žeme, spaide, mu- 
sze, kol neapalpo. Paskui su
daužė jos skrynia ir geresniu 
skareliu paemes, nutempė in 
smukle ir ant degtines iszmai- 
ne.

Tokios scenos nuo to laiko 
dažnai pasikartodavo: visuo
met, kiek kartu Kazys in grin- 
czia inžengdaves.

Magde kartais tyliai kampe 
verkdavo, 'bet gerai invertin- 
dama tėvelio sumanymą, nie
kuomet jam nesiskųsdavo ir 
viską kantriai nukesdavo.

Tiktai viena, vieninteli kar
ta, persimainydama Nedclio, 
baltiniais, parode senu
kui savo nuogus peczius, saky
dama :

—• Žiūrėkite, teveli! —kaip 
tie guzai ir mėlynės ant mano 
kūno iszaugo.

ir mėlynių, 
po visa kuna iszsimecziusiu, 
taip atjausdavo permaina “ge
ryn“ savo padėties. Ir isztikru- 
ju dabar netiktai sau ir tetu- 
sziui, bet ir savo vyrui buvo 
vereziama duona uždirbti, bet 
užtai buvo “gasipadine,“ ir pa- 
guodone ir “unaras“ visur 
paskui ja sekdavo. Niekas jau 
jai dabar jokiu pastabu neda
rydavęs, niekas neiszdrysda- 
ves pajuokt ar apdainuot; 
kiekvienas mandagiai, gražiai 
pasveikindavo; kiekvienas 
meiliai, gražiai atsiliepdavo in 
ja “jus,“ arba ir “Kaziene.“ 
Atjausdavo taipo-gi ikuonopui- 
kiausiai ir tai, kad ' jau esanti 
isztekejusi, kad jau dabar ne
būtu reikalo kovot su pagun
domis ir kad jos padėtis bent 
sziuo žvilgsniu žymiai jos aky
se pagerėjusi. — J. N.

Pirkie U. S; Bonus Sziadien!

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

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKA3 GRABORIUS

7WAR LOAN 
i, IS ON!

Loan is on right now!Yes, the Seventh War

There are new planes to be built . . . new 
tanks . .. new ships. All to bring the war to 
an earlier close.

Our fighting men will do their job. But we 
must do ours!

And right now, the most important job 
we have is to meet our personal quotas in the 

9 Seventh War Loan drive! a
Those quotas are big. Uncle Sam needs 

$7,000,000,000 from individuals. 
For this loan is really 2 in 1— 
there had been 2 drives in 1944, 
by this time. So now—we’ve got

• to do ą two-loan job in one. __________

But Americans have never failed to meet 
a War Bond quota yet—and we won’t fail 
now! So find out what your quota is—and 
meet it!

.* FIND YOUR QUOTA I;; AND MAKE IT!

IF YOUR AVERAGE YOUR PERSONAL MATURITY
WAR BOND VALUE OFINCOME QUOTA IS: 7TH WAR LOAN

PER MONTH IS: (CASH VALUE) BONDS BOUGHT

$250 $187.50 $250
225-250 150.00 200
210-225 131.25 175
200-210 112.50 150
180-200 93.75 125
140-180 75.00 100
100-140 37.50 50

Under $100 18.75 25 •

ALL OUT FOR THE MIGHTY 7th WAR LOAN
^4^ —

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
S20 W. Centra St., Mahanoy City

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. |




