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Isz Amerikos
UŽMUSZE MOTERĮ

’1

Norėjo Jos '
Automobiliaus

COLUMBUS, OHIO. — Gor- 
don C. Wellman, 23 metu am
žiaus darbininkas, norėjo atim
ti automobiliaus raktelius nuo 
ponios Duffield, nes jam auto
mobiliaus reikėjo kad galėtu su 
savo meiluže pabėgti ir apsiže- 
nyti.

Kai ponia Duffield jam savo 
automobiliaus rakteliu nedave, 
jis ja nuszove ir paskui jos ku
na iszmete pakelyje. Jis ketino 
kito moteri priversti su juo že- 
nytis. Bet policija visus jo pla
nus sugadino kai ji pasivijo Ir 
suaresztavo.

Planai Del Taikos
I -

WASHINGTON, D. C. —
Didžponiai ir pilvūzai Wash
ingtone jau daro visokius pla
nus, jau rengiasi prie taikos ir 
prie bedarbes.

Valdžia vėl ties nereikalin
gus kelius, statys triobas, na
mus ir visokius pabūklus; o 
kasztus padengs su tavo ir ma
no pinigais.

Politikieriai Washingtone 
lipszniai aiszkina kad reikes 
dar daug pinigu iszleisti, 
“praspendyti” kad darbo žmo
gus darba gautu. Reikia tik nu
sijuokti ar stacziai nusispjau
ti in tokius sumanymus. Val
džia jau visai neturi pinigu. 
Jeigu valdžia dabar ims isz
leisti pinigus ir “spendyti” tai 
bus isz tavo ir mano kiszeniaus. 
Jie darbo žmogeliui darba pa
rūpins ir jam užmokės isz dar
bo žmogelio kiszeniaus.

Prezidentas nori tokius dar
bus tuoj aus insteigti ir pradėti, 
taip kaip pirmiau turėjome ta 
WPA ir panasziai, bet Kongre
sas dar prieszinasi.

Sviestas Pabrango

WASHINGTON, D. C. —
Jeigu jusu buczierys dabar 
daugiau paims isz jusu už 
sviesta, ant jo nepykite, nes jis 
nabagas nekaltas. Jeigu norite 
ka nors kaltinti, tai visa kalte 
meskite ant valdžios. Pirmiau 
valdžia reikalavo baisiai daug 
“pointu” del sviesto. Paskui 
kai jau to sviesto per daug bu
vo, tai valdžia sumažino poin- 
tus, bet pakele “praisus” pa
brangino. Kodėl valdžia taip 
mandrauja, tai tik valdžia žino. 
Bet kaip ten nebutu, szeiminin- 
kes dabar jau paczios žino kad 
sviestas pabrango.

Pirkie Ų. S. Bonus Sziadien!

Atidaro Pramones
Susirinkimą

Eric Johnston, Amerikos 
Pramones ir Vaizbos Prezi
dentas atidaro visuotini su
sirinkimą visu tarptautiniu 
delegatu New York mieste. 
Czia jie tariasi kaip susitai
kinti kaslink tarptautinio 
pirkimo ir pardavimo.

strytkArio
NELAIME

Jūreivis Užmusztas 
Strytkaris Pabėgo

PHILADELPHIA, PA. — 
Vienas jūreivis buvo ant smert 
sutrintas ir apie penkios-de- 
szimtys žmonių sužeista stryt- 
kariu ir bosu nelaimėse. Du 
strytkariai ir vienas bosas su
sidaužė ir daug žmonių sukolie- 
czino.

Jūreivis John Grabie, 30 me
tu amžiaus vyrukas buvo ant 
smert. užmusztas kai strytka
ris nuo savo rieliu iszszoko ir 
susidaužė in siena saliuno ant 
Richmond, ir Huntington uly- 
cziu.

Jūreivis jau rengėsi važiuoti 
ramo in Kansas, nes buvo ant 
keliu sanyaicziu paleistas isz 
savo tarnybos.

Tie žmones kurie važiavo ta
me strytkaryje buvo labai su- 
kriesti ir keli biski apdaužyti.

Bosas pilnas žmonių susidau
žė ant Federal ulyczios ir Wil
son Boulevard kai jis norėjo 
iszsisukti isz kelio kito automo
biliaus. Boso draiverys Charles 
Sawyer, 34 metu amžiaus buvo 
labai sukolieczytas ir nemano
ma kad jis gyvens. Jis buvo 
tuojau nuvesztas in Cooper 
ligonbute, Camden, N. J.

Kitas strytkaris taipgi isz- 
szokia isz savo rieliu ir susi
daužė in troka kuris pieną vė
žė. Trokas užsidegė. Paskui tas 
streetkaris pataikė in plieno 
stulpą, kuris strytkari beveik 
per puse perpjovė.

Philadelphia, Pa. — Straikas 
kur kilo Franklin ir McCahan 
Cukrinyczioje pasekmingai pa
sibaigė. Apie 1,100 darbininku 
gryžo prie darbo.

Indomus Nuotykiai Isz

Lietuviu Tremtiniu

Gyvenimo

NEW YORK, (LAIC) — 
Vienas Londono Lietuvis, ka
reivis, turėjo daryti krata vie
nuose namuose Vokietijoje. 
Ten buvo Vokiecziu, bet buvo 
ir kažin kokie svetimszaliai. Jis 
grioždžia namu kampus, o mo
terys ir sznekasi: “Tai, kad jis 
suprastu ka mudvi sznekame ir 
padėtu isz bedes iszeiti.” O 
Londoniszkis ir pratarė: ‘ ‘ Su
prantu Lietuviszkai, ir gerai 
suprantu. ’ ’ Moterys mėtėsi 
prie jo, iszbucziavo, vargus isz- 
pasakojo, nepaisydamos, kad 
Anglu kariams su paszalie- 
cziais buvo draudžiama kalbė
tis.

Panaszus nuotykis pasitaikė 
ir sziaures Vokietijoje, Lietu
viai artistai dainininkai nemo
kėjo Angliszkai paaiszkinti 
Anglu kariams savo dainų nei 
programos, o ji buvo labai ge
rai paruoszta ir gražiai vykdo
ma. Tik vienas Angliszkas ka
reivis atsistojo salėj e ir eme 
aiszkinti. Nuo Lietuviu jis Su
laukė netikėtai nuoszirdžios 
padėkos.

Sziaip jau isz Lietuviu trem
tiniu ateina gana liūdnos ži
nios: kaip kur sumažinamas 
maisto davinys. Daugelyje vie
tų su baime laukiame žiemos 
nes neturima sziltu drapanų, o 
be to, daugelyje vietų, jauczia- 
ma, bus sunkumu ir su kuru.

Forty Fort, Pa. — Dideles 
ugnis kilo Karn Transfer Co., 
dideliam garadžiuje. Bledes pa
daryta ant $500,000.

Japonai Daro Bizni Ant Ulyczios
kad jos gales daugiau imti isz žmonių. 
Isz tokio dviprasmiszko nusistatymo nieko

Japonai perka ir parduoda ir visa bizni varo ant ulyczios, nes j u sztorai visi sugriauti. 
Czia Tokyo mieste, prie Ginza Distrikto Japonai ant lauko užsideda sztorus. Japonams szi- 
ta vieta taip kaip mums didžiausi sztorai ant Fifth Avenue, New Yorke. Tas didelis baltas 
namas tai Japonu didžiausias sztoras, kurio dabar tik du augsztai, “floorai” yra vartoja
mi, jis buvo bombomis apdaužytas.

gero neiszeis! Dabar visi darbininkai rei
kalaus daugiau algos, visos kompanijos rei
kalaus kad butu viskas pabranginta. O po 
viso to, darbo žmogelis turės da giliau knis
tis in savo kiszeniu visiems Užmokėti. Bu
vo raszoma kad Washingtone visi gerina- 
si darbininku unijoms. Dabar matome kad 
net ir pats Prezidentas joms lenkiasi, bet 
visgi ir su turtuoliais derinasi. Preziden
tas nieko neiszaiszkino tik viską da labiau 
sumaisze. Dabar galima tikėtis, kad bus 
daugiau straiku per szita menesi, ir daugiau 
visokiu nesusipratimu ir susikirtimu tarp 
darbininku ir darbdaviu.

SKAITYKITE “SAULE”

Anglija Praszo

Vokietijai Pagelbos

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos Užsienio Sekretorius, 
Ernest Bevin, aiszkino ir pasa
kojo koks vargas ir badas da
bar Vokietijoje. Jis sako kad 
bus baisiau szia žiema, nes nei 
maisto nei szilumos nebus.

Jis sako, kad czia Suvienytu 
Tauto Pazelpos Organizacijos 
darbas, ir jis toliau aiszkina 
kad Amerika stacziai turi pa-
skirti apie $1,800,000,000 dau
giau pinigu, kad iszgelbejus 
Vokieežius nuo maro ir bado.

Jeigu jau Anglija susirūpino 
Vokiecziais, tai jau isz tikro 
ten Vokietijoje turi būti baisu, 
nes Anglai labiausiai nukentė
jo nuo Vokiecziu ir j u baisiai 
neapkentė. Reiszkia, jeigu Vo
kiecziai jau Anglams pagailo, 
tai jau isz tikro Vokiecziams 
riestai.

Užsienio Sekretorius, Bevin, 
taipgi prikaisziojo Rusijai ir 
Czekoslovakijai už tai kad jie 
vietoj szelpus, dar skriaudžia 
Vokieczius. -

Kai kurie sako kad jie nepai
so jei visi Vokiecziai iszmirtu 
ar pastiptu, bet ir jie prisipa- 
žinsta, kad tas maras ir badas 
gali labai greitai ir už Vokieti
jos rubežiu iszsiplesti ir visa 
Europa užsmaugti.

Žydams Nėra
Vietos Lenkijoje

ISZ LENKIJOS. — Nepaisant 
kaip baisiai Vokiecziai Žydus
žude Lenkijoje, dabar patys 
Lenkai Žydu neapkenezia ir 
jos muczina. Isz pus-ketvirto 
milijono Žydu dabar liko tik'koja.

Vargas Ir Badas 
Vokietijoje

Britu GenerolasUžmusztas Per 
Extremistus Batavijoje; Sumi- 
szimai Priesz Amerikieczius
Vokietijoje; 7,000 Filmu Dar
bininkai Hollywood Gryžo Prie 

Darbo; Kinecziai Nesutinka 
Su Savo Valdžia

apie 80,000, bet ir jiems Lenki
joje vietos nėra.

Valdžia nori Žydus priimti ir 
apsaugoti, bet žmones ju neno
ri ir neapkenezia. Likusieji 
Žydai dabar tik laukia progos 
iszsineszdinti isz Lenkijos.

Lenkai baikaudami sako, 
kad Hitleris nors viena gera 
darba atliko, kai Žydus isznai- 
kino; czia daug daro pavydas. 
Žydas beveik visados ar moky
tesnis ar apsukresnis už Lenka 
ir taip stoja in bizni ar pramo
ne, kai Lenkas turi savo pra
kaitu duonos kąsni užsidirbti. 
Dabar Žydai vėl imasi biznio, 
o tas Lenkams nepatinka. Už 
tai, jiems dabar ten vietos nėra.

Nanticoke, Pa. — Apie 900 
angliakasiai isz Nr. 6 Susque
hanna Kompanijos da vis strai-

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas 
Trumanas iszleido insakyma, kuris pavėlina 
darbininkams algas pakelti. Jis taipgi pa
sakė, kad kompanijos ir fabrikai gales ant 
savo pagamintu daigtu kasztus pakelti, jei
gu po szesziu menesiu jie matys kad yra 
reikalas. Szitoks Prezidento pareiszkimas 

>$: *

nei sziltas nei szaltas. Kaip pirmiau buvo 
pastebėta, visi Washingtone baisiai bijosi 
uniju. Tas pats yra ir su musu Prezi
dentu. Jis nori darbininku unijoms pasi
gerinti, bet, tuo pat kartu nedrysta kom
panijas inžeisti. Už tai jis dabar tupi ant 
tvoros. Jis darbininkams sako: Kad jiems 
valia reikalauti daugiau mokesties. Bet, 
tuojaus jis suramina kompanijas, pridedamas
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Pats Sau Karo Bizni
I mielu noru priimtu antra Roo-j 

sevelta. j
Ir netik lailkraszcziai ima;

į Prezidentą Trumana ha,gan,Į
-------  i bet net ir jo draugai ima ji ap-. 

Kongresmenas Everett M. leisti.
Dirksen isz Illinois sako: “Perj Demdkratu partijos raszyto- 
daug musu labdaringu vadu jas įr Trumano geras draugas 
žiuri in Suvienytu Tautu Pa- ^ako: “Prezidentas dabar be- 
szelpos Fonda, kaipo in melžia- joje. Kai niekas nežino kas da
ma karvute ir in proga pasipi- ryįį įr kur suktis, Prezidentas 
niguoti ir pasivažinėti. Suvie- taipgi nieko nedaro ir migdolu 
iiytu Tautu Paszelpos Fondas,' jaukia. ’ ’ i
ŲNRRA yra sutvertas badau-1 CI0 uuijog Prezidentas Phil 
janezius maitinti, kai o nuken- ^jUrray Prezidentą vadina 
liejusius suszelpti. Dabai tie “Tinginiu Szeimininku.”

Chicagos Demokratu laik^ 
rasztis “The Sun,” klausia:Į 

. Nei a “Kada musu Prezidentas dra-
po svetimus g— pasakyS žmonėms ko jis no

ri ir kur jis stovi?”
Paskui tas pats lai'krasztis 

atsako in savo klausima: ‘ ‘ Vie
toj kad jis (Prezidentas) drą
siai savo žodi tartu ir viską su
tvarkytu, jis saiko, kad viskas 
ant gero savaimi iszeis. Visa tai 
atsirūgsta Prezidentu Hardin- 
go ir Coolidgeo 'bedarbes rau- 
galu. Prezidentas Trumanas 
nori milžiniszkus dar b u s 
nyksztuko jiegomis nuveikti.” 

Jau szeszi menesiai kai Tru
manas Prezidento pareigas di
na, jau du menesiai kai karas 
užsibaigė ir da nieko gero isz 
Washington© nematyti.

Pats Trumanas atjauezia 
kad jis bejiegis. Jis jau nekarta 
prasitarė, kad jis norėtu vėl 
būti paprastu senatoriumi. Jis 
sako, kad jo draugai ji apleido. 
Bet kas ežia kaltas ? Jis pats sa
vo draugus pasirinko ir in szil- 
tas ir atsąkomingas vietas in- 
dejo.

John Snyder yra geras ban- 
kierius, gabus iždininkas, bet 
jam jo darbas per didelis.

Sdkretorius Byrnes Londono 
Konferencijoje labai prastai 
pasirodė, mums garbes neatne- 
sze.

Darbo Sekretorius Schwel- 
len'bach nieko gero darbinin
kams nepadare; nei vienu strai
ku nesugadino, nesutaikino.

Prezidentas Trumanas ga
bius ir apsukrius dipliomatus 
paszalino isz valdžios. Jis savo 
draganis sziltas vietas parūpi
no ir dabar pats už juos turi at
sakyti.

Kai koks klausimas iszkilo, 
Trumanas tuojau paskyrė savo 
dranga tam klausimui iszriszti 
ir manstino kad jau viskas 
baigta, kad jau atliktas kriu
kis.

Ir apart to, Trumanas in vi
sus klausinius atsakydavo grei
tai ir trumpai ir su nieku nepa
sitardavo. Dabar Kongresas 
ima matyti ir suprasti kad visi 
tie atsakymai ir paaiszkiniinai ias pasakė atidarymo kalba, 
nieko neatsako ir nieko neisz- 
aiszkina.

Tarptautiniai klausimai yra niu gatvėse p. 
per painus ir per sunkus jam'kalba sakydamas: 
iszriszti, jis mausto kad visos'na i susirinkome paszvesti szi' Public Education Association, 
tautos taip daro ir dirba .'kaip ir pastata 
mes.

Trumanas nusistatė ir pasi- žmonijos 
ryžo kongresmonus nebosauti,' draugystei 
jiems nieko neinsakyti, kaip jis

musu neva-la'bdaringi vadai 
tuos pinigus isznaudoja viso
kioms kelionėms.
reikalo jiems
krasztus už musu pinigus 'bala- 
duotis. Tegu jie tik siunczia 
viską ka mes duodame ir viskas, 
bus gerai. Jie ten nuvažiavę 
nieko nenuveiks, nieko gero ne
padarys ! ’ ’

Admirolas Halsey sako, kad: 
4‘Karas per greitai pasibaigė 
už tai, kad per daug tu geltonu 
Japonu liko gyvu. ’ ’

Henry Morgenthau, 
Amerikos Sekretorius 
“Nei vienas svaras maszineri 
ju nebuvo atimtas nuo Vokie- 
cziu tose vietose, kur Anglija 
ar Amerika užkariavo ar už
ėmė. Asz negaliu suprasti, ko
dėl Amerikiecziai Vokieczius 
taip apstavoja ir lepina. ’ ’

'buvęs 
sako:

Valdžia nori bet bijosi insi- 
kiszti in darbininku ir straiku 
klausimus. Kiek dabar galima 
pasakyti, tai valdžia nori dar
bininkams pakelti mokestis 
jeigu visu daigtu prekes, kasz- 
tai nepakils, nepabrangs. Kiti 
valdžios augszti žmones, sako, 
kad, “ bus valia ir daigtu pre
kes pakelti jeigu darbininkai 
gaus mokestis pakelti. ’ ’

Tiesiog negalima suprasti 
kaip butu galima darbinin
kams pakelti mokestis ir palai
kyti tuos paežius kasztus del 
daigtu. Reiszikia, “jeigu darbi
ninkai iszgrajys, tai viskas pa
brangs.”

Valdžia nežino ka dabar da
ryti; ji nenori kompanijas už
gauti ir nenori darbininkus už
pykinti. Už tai dabar ir yra tiek 
daug straiku, už tai valdžia 
nieko negali padaryti, nes ji pa
ti tupi ant tvoros!

Eduardo Laurencena, 
Argentinos Senatorius 
kad: “Dauguma Argentinos 
valdininku 'baigė savo mokslus 
Naciu mokyklose ir parvažiavo 
namo in Argentina girdami Na
cius ir ju darbus. ’ ’

buvęs
sako,

Jeigu tavo draugas inpuole 
iii grieka, ne szalinkis nuo jo, 
nes stengkis ant gero kelio ji 
užvest. Atsiszalinkis nuo jo ta
da, kada atvyrai ir -be paliovos 
grieszina.

Laikraszcziu redaktoriai ir 
visa Amerikos spauda jau susi
rūpino tuo žmogumi Washing
tone. Jie ne tiek pyksta, kiek 
bijosi kad Prezidentas Truma- 
nas yra per mažas žmogus to
kiam dideliam darbui.

Demokratai dabar susirūpi
nę ne kokias tarptautiniais 
klausimais, bet savo partijos 
vadu, Amerikos Prezidentu.

Milijonieriai, kurie taip pra
keikė a. a. Rooseveltu už tai, 
kad jis buvo darbo žmogaus 
draugas, dabar suko, kad jie

kimos Rankioto draugi-'ne, J. Bobilius. Po $2. P. Katan 
Po $1.00: K.

Kasinkevi- 
, A. Zubavi-

F. Rimavi- 
250,kuopa $2.50. Atletu Kliu- ežius, D. Patackas, O. Zaka- 
bas '$5; Tautininku Kliubas $5; rauskas, V. S'kodis, P. Szaloms- 
S. Karvelis, už siuvėju Kon- kis, H. Ražaitis, F. Lavinskas, 
traktorių Associacija $1,2.50; J. Szimaitis, D. Kriaucziukas, 
Moterų Vienybe $2.50; L. D. S. A. Lakoseviezius 50C, smulkiu 
1-kuopa $5, 24 ir 46 po $1.25; 85^.
_6 kuopa $2.50; L. D. D. 7 kuo-' Seka p0 ^1>0(): White, P. 
pa $2.50; Lietuviu 
Piliecziu Kliubas, (
N. Y., $2.50; A. L. D. L. D. 81 kaB • • i ”kuopa. $2.50; Tautininku Tary- uas

. J. Montvila, iždiniu- ha $2.50; L. S. S. 19 kuopa $5,! yiįszkeiias 
sekreto- Viso $107.50.

Ir Aukos

Nicholas Kocheck pasiėmė sau karabina, paliko savo 
pulką ir pats sau vienas iszkelįavo Naciu medžioti. Jis dau
giau Vokiecziu nudėjo ir daugiau j u tanku ir karabinu su
daužė negu keli pulkai kareiviu Jis susinesze su Prancūzu 
požemine kariuomene ir su jais Vokieczius pleke. Kai jis bu
vo musu Karo Sztabo sugautas ir teisman patrauktas už tai 
kad jis apleido savo pulką, jis pasiaiszkino kad jis nemylė
jo bulves skusti. Teismas ji iszteisino ir net pagyre už toki 
gera darba.

WENDELL WILLKIE pasake teisybe'i01'8 l'a teisynu kalbu, pagarbai lakiniu ir pa- 
j jam pakenktu. Jis pasitikėjo statym0 i--------------------- —
Amerikos žmonimis ir ju noru Paruoszimui 
palaikyti laisve szioje szalyje. darbavosi J. Marcziukiene,

PAMINKLAS

BROOKLYN, N. Y. — 
liu 14 d., 1945 m., Piliecziu 
Kliti'bo svetainėje Brooklyne 
invy'ko Dariaus ir Girėno Pa
minklo Komiteto kviesta kon
ferencija. Dalyvavo septinioli- 
ka draugijų su 58 delegatais. 
Dariaus ir Girėnas pageibti 
vienos minutes atsistojimu. Pa
minklui vieta palikta iszspresti 
atiecziai. In komitetą iszrinkto 
vieton atsisakiusiu trys nauji 
nariai 
ku; Ch. Kundrotos 
lium; J. Glaveckas, vice-piinii- Surinktos Konferencijoj Kyrius, A . Bunikus, A. Linkus 
ninku. Taipgi darin'kto szeszi j ir Bankiete

Į nauji nariai prie komiteto gel
bėti sukėlimu daugiau finansų. 
Atstovai pasižadėjo remti dar
bu ir pinigisžkai'kad szi reikalą 
užbaigti su 1946 metais.

Po konferencijos in vyko ban- 
kietas pagerbimui didvyriu la
kūnu Dariaus ir Girėno dvyli
kos metu sukakties nuo skridi
mo. Czia pasakyta daug gražu

p a m i i rklo k 1 a u s imu. 
szios pramogos
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'Ir vėliau jis -kreipėsi prie tu pa- £pudiene, maistu pagamino J. au'k°j°:NEW YORK. — AVendell . v . . , . .. , . . , , , i ežiu žmonių kada jis norėjo m-M illkie, kurie sziola troszko ly
gybes visiems žmonėms, kuris Į 
tikėjo kad žmonija gali susivie
nyti kurdama “VienaPasauli” 
dave milijonams naujos vilties. 
Szis jo insitikinimas pasireisz- 
ke gyvu paminklu kada nese
niai 'buvo atidengtas Willkie 
Memorial Building, kuris ran
dasi Manliattaiie ant 20 West 
lOth Street, New York City. •

Tas pastatas isztikiuju bus, keucĮra pastanga sukurti geres- 
centras; “Vienas Pasaulis” 
toms organizacijoms kurios 
trokszta invylkdinti Wendell 
Willkie daly'kus.

Atidarymas invytko Spalio 8 
d., kuri diena buvo pirma mir-j 
ties sukaktis 
amerikieczio. Visa programa 
buvo vedama ant balkano kuris 
buvo papuosztas vėliavoms. 
Daugiau kaip 2,000 žmonių bu
vo susirinkę ir tukstancziai 
klausėsi ceremonijų per reidi- 
ja. Po i n v o k a c i j o s, Helen 
Hayes, žymi artiste atpasakojo 
p. Willkie gyvenimo bruožus. 
Buvo skaitoma pasveikinimu, 
nuo Prez. Trumano, Gub. De
wey, ir nuo Britu, Francuzu ir 
Kinijos ambasadorių. Sumner Dewey pabrože; “” \ 
Welles buvęs Valstybes Depar-| tokio instaigoms kaip National 
tamento Sekretoriaus padede- Organization for the Advance-

Įmentof the Negro Race, Anti 
Kalbėdamas nuo balkono isz Defamation League

kurio buvo matytis minios žmo-Į B’ritli, Citizens Housing Coun- 
Welles pradėjo cil of New York, ‘Common 

Mes ežio-! Council for American Unity,

Įvykdyti savo svajone — “Vie
na Pasauli!” Jis perinate grei- 
cziau negu kiti, kad nors ir 
mes turėtume pilna militarinel 
pergale, tikslas už kuri Su r. 
Valstijos viską paaukavo isz- 
vengti vieszpatystos, kurios su-

i taisymos kuri tiranizuotu lais
vus vyrus ir moteris, negalėtu 
būti atsiekta jeigu pasaulio 
žmonija nesusijungtu iii viena

Augutiene, viskam pagelbėjo
Sofia Petkus, Juozo Ginkaus

Amerikos j jMontvila, J. Bakunas, S. Bre- 
r., J. Glaveckas, Žilins- 
J. Peterson, M. Karakti- 
Adele Kavilaus'kas, K.

J. Anuszkeviczius, 
i Vysznius, Mrs. Carlstedt, P.

y

Ch. Kundrotas.
Seka po $1.00: K. Paszesa, P.

Frank Sliimaiczio siuvyklos Maczys, Stakvilaviczius, T. 
Brooklpne, darbininkai pri-| Buivydiene, V. Bartkus, Fr. 
siuntė szias aukas. Aukojo po | Milas, J. Spurga, B. Spudiene, 
$1.00: A. Masiulis, V. Sopolsky, 
S. Zubaviczius, I. Gudaitis, M. 
Nazveckas, A. Ceslan, B. Kas- 
eziukiafiez, P. Zars’kus, I. 
SzęsztO'kas, Mary Petraszka, A. 
Bugailiszkis, F. Shimaitis, 
Smulkiu $8., viso $20. Moterų 
Birutes Draugija, Newark, N. 
J., prisiuntė $5; S. L. A. kuopos 
susirinkime Port 'Chester, N. Y.

M. Gimbutiene, $2, 
Smuikais $3.85.

Szv. Jurgio Lietuviu Paszal-

A. Susna, J. Szaltis, J. Tiszke- 
viczius, P. Grabauskas, J. Kai
rys, G. Kuraitis,. M. Stakovas, 
Mrs. J. Spurga, Mrs. J. Ambro- 
zaitis, auku suma $120.20.

Nuo szirdžiai dėkojame 
draugijoms, aukojusiems, ra
dio, spaudai, pramgoj dirbu
siems ir visiems dalyviams.

DARIAUS IR GIRĖNO PA
MINKLO KOMITETO, Pirmi
ninkas: Jonas Szaltis, Finansų 
Sekretorius Adv. S. Bredes Jr.

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

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

ni pasauli.
Jis žinojo, kad jeigu žmonija 

neatsisakys savo g a b u m u, 
“Taika Žaill@je’' pasilies, tusž- 
ti žodžiai, jis kovojo ne tik už 
geresni pasauli, visoms tau- 

szio didvyrio toms, bet ir už teisinga Ameri
kos demokratija. Jis pasmerkė 
Amerikos sutaisyma kuri at
skyrimu priesz savo pilieczius 
del rases, tikybos arba spalvos. 
Žodžiais Abraham Lincoln, jis 
sake: “Atsisakykime nuo sziu 
dalyku ir susivienikime kaip 
vienas, lyg mes galėsime pasa
kyti, kad “Visi žmones lygus.” 

Prezidentas Trumanas pasa
ko: “Willkie suprato ko pasau
lis trosz'kta.” Gubernatorius 

Kaip namai

Popierinei apdarai. 50c 
Prakeikta, meilingas kri- 

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

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

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

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

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

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

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

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

atminczia Wendell World Student Service Fund, 
Willkie. Mes norime, ji pavesti Freedom House szis paminklas 

dalykus, I___'
ir laisvei del kuriu 

save pasiszvente.

lygybei, pareiksz Willkie dalykus. 
Willkie suims Leit.

P.! Willkie, pasiliuosaves isz tar- 
Rooseveltas kongresmonus už Welles pasakė, kad Willkie per nybos irgi dalyvavo ceremoni- 
nosies vedžiojo. Bet dabar jis trumpa laika pasidarė “jėga'jose, 
mato kad Kongresas jo visai' kuri pasiszvente žmonijos gero-j 
nepaiso. Kongresmonai dabar'vei, ir ženklas vilties ne tiktai 
pasigenda Roosevelto ir šakodavo tautoje, bet ir visom, lais- 
kad jis jo dabar klausytu.

Prezidentas Trumanas nori 
būti geras visu žmonių tarnas, 
bet tokioje atšakomingoje vie-

vom ir demokratiszkom pasau
lyje. Kalbėdamas už tarptauti
ne draugyste ir už Amerikos 
demokratija p. Willkie pasisa- 

toje, vien geru noru neužtenka. ■ nž Amerikos žmonių ženklus
Būti geram tarnui reikia pir-’ kurie turėtu būti invykdinti 
miausia būti gabiu ir tikrai ga- Į jeigu szi tauta norės ingy ven- 
lingu vadu. dinti savo paskyrima.” Jis ne

buvo politikierius. Jis visada

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 Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paežiuos 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..................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; 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 v 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........................................... 15e

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

No. 160 Keturiolika istorijų *p._ 
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. 25e

No. 161 Keturios istorijos apie Ani 
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 ................................. 10e

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. 25e

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklejim&s sveiko ir serganczio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ......................................... 2fie

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ......................................... 154

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piamenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai;
Preke

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

puslapiu ............. i . 15c
No. 123 Septynios istorjos apie 

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

No.
Doras gyvenimas)

Imybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
Philii) užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 

1 kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ..................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk- 
) te pustvniu: Peleniute: Du brolei 
iVarerutis ir Skuputis. 60 pus...15c

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

Paversta links-

No. 127 
j l.o Dustvniu:

Devynių auksztu pastatas 
buvo nupirktas Willkie Memo
rial Fund of Freedom House 
Balandžio menesi.

Wendell Willkie 1943 m., 
Duke Universitete tare žodžius 
“We must establish beyond 
any 
man.” Ir tie žodžiai svarbioj 
vietoj instatyti pastate.

SKAITYKIT
“SAULE”

ISTORIJE apie Gregorluą 
- --------------- - Isz Numirusiu

doubt the equality „f Mikele, Dorybe Veda In Lai 
1 me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25< ::

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Kelota Juoku ir Paveikslo,
..................................... .IK

Adresas

Saule Publishing Co,, 
Mahanoy City, Penna.
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jo, kurs pute ant musu ir gnai
bė musu kailius.

“Asz pasistiebęs žvilgterė
jau per skyle. Laivas buvo pil
nas vandens. Tai-gi mes turime 
susirietė stimpsoti pagal tam
sias balanas,'kurios denge mus 
kiek- tiek.

“Prieblanda jau mus apden
gė savo szeszeliu, ir mes kiuto- 
jonie prieispaude arti vienas 
prie kito, apsiaubti tamsybe ir 
mare. Asz jutau szale mano pe
ties drebuli mažosios Anglo 
mergeles, kuri dantimis kaleno 
laikas nuo laiko. Bet asz taip
gi jutau szvelnia sziluma jos 
kūno per jos szlauni, ir toji szi
luma del manes taip ‘buvo gardi' 
kaip bucz'kis. Mes daugiaus ne- 
sznekejome; mes sedejome ne
juda, nebyliai, susirietė kaip' 
gyvuliai griovyje, kada uraga
nas siauezia. Ir, nežiūrint in tai 
vis, nežiūrint in naktis meta, 
nežiūrint in baisu ir auganti 
pavoju, asz pradėjau jaustiesi 
laimingu, kad asz buvau czioa 
džiaugtiesi szalcziu ir pavoju
mi, linksmintiesi ilgose adyuo- 
se tamsos ir baimes, kurias asz 
turiu perleisti ant szitos sijos 
taip artymais szitosios jaukios 
ir gražios merginužes.

“Asz klausiau saves: “Isz 
kur radosi tas navatnas jaus
mas geroves ir linksmybes?“

“O-gi! Ar kas žino ? Del to 
kad ji czion buvo? Kas? Ji, ne
pažystama Anglo merginele? 
Asz jos nemylėjau, juk asz jos 
nei nepažinojau. Ir prie to viso 
asz buvau palytėtas ir perga
lėtas. Asz bueziau norejes ja 
iszgelbeti, paaukauti sa".? del 
jos, padaryti tu/kstanti paklys
tu! Navatnas daigtas! Kaip tai 
atsieina, kad būtis moteriszkes 
pergali mus taip ? Ar tai yra ga
lybe jos patogybes, kuri mus 
supainioja? Ar tai yra pagavi
mas jos grožybe ir jaunusta, 
kuris mus apgirdo lyg vynas?

“Ar tai nėra gangreit paly
tėjimas Meiles, Meiles Paslap
tingumo, kurs be paliovos sten
giasi suvienyti dvi butybi, 
kurs bando savo galybe valan
doje, kaip pastato vyriszki su 
moteriszke veidas veidan, ir 
kuris perpilta juos sumaigytu, 
slaptu, giliu jausmu, lyginai 
kaip kad drėgniname žeme, 
idant gėlės augtu?

“Bet tylumas prieglaudos ir 
dangaus pastojo bažmus, del to 
kad mes tokiu budu galėjome 
kluseti aplink mus bekraszti 
drunu oszma, stora gaudėsi ky- 
lanczios mares, ir vienoki tek
ines atsikorima in laiva.

“iStaigai asz nugirdau gar
sus gukeziojimo. Jauniausioji 
mergele verkė. Tada tėvas sten
gėsi ja patieszyti, ir jie pradėjo 
szneketis savo gimtoje kalboje, 
kurios asz nesuprantam Asz 
dasiprotejau, kad jisai ramino 
ja, ir kad ji da vis baimyjosi.

“Asz paklausiau savo su- 
siedkos: Ar tamistai nėra per 
szalta? — ar szalta?“

“Szalta. Man labai szalta!“
“Asz norėjau jai duoti savo 

skraistele; ji neprieme. Bet asz 
ta nusivilkau, ir apdengiau ja 
priesz jos norą. Jai besikratant, 
ranka jos palytėjo mana ja. Už- 
kerintis sziurpis perbėgo per 
mano kuna.

“Nuo kėlėt os minutu oras 
tapo szviežesnis, pliukszczioji- 
mas vandens in szonus laivo 
ėjo drutyn. Asz atsistojau; di
delis vejas pute man in veidą.

(Tasa)

“Ji taip juokingai sznekejo, 
kalbėjo, juokėsi, nudavė su
pra ntanczia ir nesuprantan- 
czia, kele savo akis jei ko klaus
dama (akis mėlynas kaip gilus 
vanduo), apsistovinejo pieszu- 
si ant valandos, kad dasiprasti 
tai, ka manai, gryžo vėl prie 
darbo, tarė “taip“ ar “ne“ —i 
kad asz bueziau galejes kiaušy-I 
tiesi ir žiūrėti be pabaigos.

“Staigai ji burbterejo:
“ Asz girdžiu koki justeleji- 

ma ant szito laivo.“
'“Asz suklusau; ir asz tuojau 

patemyjau žema, pratasu, na- 
vatna garsa. Kas tai buvo? Asz 
pasikėlęs pažvelgiau per ply- 
szi, ir smarkiai szukterejau. 
Mare buvo sugryžusi atgal; ji 
buvo mus tik-ka bcapsiauczian- 
ti!

“Vienoje valandoje mes bu
vome ant denio. Jau buvo per 
vėlu. Vanduo mus aplinkui ap
skriejo, ir tekejo linkon krasz- 
to su nevierytina skuba. Ne, jis 
netekėjo, jis slydo, jis slinko, 
augo ilgyn, kaip kokia didele 
bekraszte plema. Vanduo ant 
smiltyno buvo bemaž kuone ke
letą centimetru gilus; bet ki
tas priepludys taip toli jau bu
vo nukakęs, jog mes ne'bemate- 
me lekiantiji jo kraszta.

“ Anglas norėjo szoikti. Asz ji 
sulaikiau. Pabėgti nebuvo ga
lima del giliu vietų, kurias mes 
turėjome aplankoti ateidami, o 
in kurias mes tikrai inklimptu- 
meme, gryždami atgal.

“Perejo valanda pasibaisėji
mo ir baimes musu szirdyse. Po 
tam mažoji Anglo mergaite 
eme juoktis, ir sumurmėjo:

“Mes taipogi nukensime lai- 
vokruszi. “

“Asz mėginau juoktis; bet 
baime mane pagavo angsztai, 
baime pasali ir pasibaisėtina ir 
žema ir mama, kaip prieplu
dys. Visi pavojai, ka mums grė
sė, atsistojo su sykiu priesz ma
ne. Asz norėjau szukterti “Gel
bėkit!“ Bet in ka?

“Dvi jaunesnes merginos su
sirietosios kiūtojo prie tėvo, 
kuris su nusiminusia akimi, 
žiurėjo in nemieruota mare, ku
ri mus aptvarstė savimi isz vi
su pusiu.

“Ir naktis užėjo taip pat 
greitai, kaip kad pakilo didžia- 
maris, tamsi, drėgna, szalta 
kaip ledas naktis. Asz tariau:

“Nėra ka daugiaus daryti 
kaip liktiesi ant laivo.“

Anglas atsiliepe: ‘1 ()-gi
taip!“

“Ir mes laukėme ten ketvirt- 
dali adynos, puse adynos, isz 
tiesu, asz nežinau, kaip ilgai, 
temydami ana geltonąjį vande
ni, kurs gilyn ' ėjo aplink mus, 
ratu sukinėjosi ir sukinėjosi, ir 
rodosi burbuliavo be linksmi
nosi atvajavodamas atgal pla
tu ji pamariu kraszta.

“Viena isz mažųjų mergeliu 
szalo, ir mes staigai pamansti- 
jome eiti žemyn, kad rasti užve
ja nuo lengvaus, bet szalto ve-
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Karo Sztabas dabar mato kad reikia laivuose inrengti ir lopszius ir parūpinti vystyk
lus. Daug kareiviu parvažiuoja su žmonomis ir kūdikiais. Raudonojo Kryžiaus darbiniu 
kės ir slauges, (nurses) prižiūri szitus kūdikius ant laivu. Mažucziai isz pradžios iszsigas- 
ta bet tuojaus pripranta ir net myli laivais važiuoti.

Vejas buvo bekyląs!
“Anglas tai patemyjp tame 

paeziame laike kaip ir asz, ir 
tarė prastai:

“Tai negerai del musu, szi- 
tas.“

“Žinoma, buvo bloga, buvo 
tikra prapultis, jeigu vilnys, 
nors silpnos, užgautu ir pakra
tytu sudužusi laiva, kurs jau 
taip buvo pairęs ir sulužes, jog 
pirmasis augsztvandenis galė
jo ji isztežinti lyg koszeliena.

“Taip musu baime augo va
landa nuo valandos su didėji
mu pūtimu vėjo. Dabar mare, 
dirbo truputi, ir tamsumoje! 
asz maeziau baltas ruožus pasi
rodant ir pražuvant, tai buvo 
ruožai putu: tuomi tarpu kož
na vilnis užgavo Marija Joseph 
irkrate trumpai padrebindama, 
kas smeige mums in szirdis.

“Anglo mergele drebėjo; asz 
jos drebuli jaueziau szalymais. 
Ir asz turėjau smarku norą pa
imti ja in savo apglėbi.

“Žemyn tenai priesz mus ir 
užpakalyje musu, po kairei ir 
deszinei, szviesnamiai szviete 
iszilgui pamariu, szviesnamiai 
'balti ir geltoni ir raudoni, su- 
kinantiesi lyg dideles placzios 
akys milžinu, žiurineziu in mus, 
sergstaneziu mus, laukiancziu 
stropiai, kad- mes isznyktume 
me. Vienas isz ju mane ypatin
gai piktino. Jis geso kas trisde- 
szimts sekunda ir vėl tuojau 
žyburiavo. Tasai paskutinysis 
isz tiesu buvo akimi, su voku be 
perstoges užmerktu virsz jos 
ugningo žvilgio.

“Laikas nuo laiko Anglas

Nieko Nežino
Motina — 0 ka gero isz- 

mokai sziandien mokykloje?
-Jonukas— O ka iszmoksi 

nuo nieko nemokanezio mo
kytojo, pats turbut nieko ne
žino, tik klausia ir klausia!

PUIKI ISTORIJA 

Kapitonas 
į Velnias

TIKTAI,. . . 50c
SAULE PUBLISHING CO., 
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braukė brežu'ka, kad pamatyti,! 
kelinta adyna; po tam jis laik
rodėli vėl Ikiszo atgal in kisze- 
ne. Staigai jis tare in mane, 
virsz gaivu savo du'kteriu, la
bai ruseziai:

BALTRUVIENE

Viename miestelyje,
Ties semi szapa tam'kampelyje,

Yra bobele viena,
Kuri žentelius kalbina 

kas diena.
Bet savo ji neturi dukteriu, 
Tai nori mat vis uždarbiu,

Kur tik suvuodžia, jog 
mergina ženytis netrivoja,

Tai tuoj czionai vis 
atszleivuoja,

Ir tai da duot jai penkinia 
paketina, 

Tai ji tuojaus suranda vaikina,
Ne viena ji taip prigavo, 

Ne nuo vienos ir po 
penkinia gavo.

O mergeliu netrūksta 
niekados,

Ir žentus pirszdama sau 
uže visados.

Bet tiems ženteliams jau 
laikas apsistoti,

Su ta bobelių paliauti 
balavoti.

* * *
Tik jau tos bobos patrampos, 

Niekad neprisotytos, 
Kaip pamato jog vyrai 

alaus turi,
Tai per visus plyszius žiuri.

O kaip vyrai paszauke,
Tegul misiuke stiklą iszriauke,
Tai su visom keturiom griebėsi,

Net seiles driekėsi,
O kaip kausza nutvėrė, 
Akys iszvertusios gere.

Ne viena nuo alaus surugus, 
Ir kaip rodos pabaiga 

liūdna bus.
* * *

Yra ten kita moterėlė,
Visai supuvusia bobele, 

Dantų senei neturi,
Bet vyras jauna turi.
Tas vyrelis josios tai

“Asz velyju tamistai laimin
gu Nauju Metu, inosieu.“

“Buvo mat pusiaunaktis. 
Asz isztiesiau savo ranka, ku
ria jisai suspaudė. Po tam jis 
kas-žin ka pasakė Angliszkai,

neiszmano, 
'Nes savo motere neiszgano, 

Kaip kiaule ka bulves 
knysa,

Iszlando szen ir ten 
užkampeli visa.

Kur tik kas alų su 
dinerkia gabena, 

Tuojaus pas ta ir 
nubizdena, 

Atsigeria lyg valei, 
paszvokszczia, pameluoja, 
Ir vakariu atėjus namon 

sau kliviksztuoja. 
Namu neapžiuri, nei iszvalo, 

O ten jau banibadieriu 
be galo,

Ir da vis dejuoja, 
Kad vyru mažai turi, 
Ir kas pas ja gal būti, 
Kad suvis neapžiuri?

* * *

Montkarmu mergeles 
susivaidykite, 

Naktimis, nešit raukykite, 
Ba jau žmonis juokėsi, 

Ir labai piktinasi.
Asz apie jus triksus 

žinau, 
Ba nuo žmonių girdėjau, 
Tai dabar da nutylėsiu, 
Nes koeziola nepadėsiu, 
Kocziosiu, kiek galėsiu,

O suvis nesigailėsiu, O z

Varda ir pravarde paskysu.
* * *

Ej jus Skrantu mergeles, 
Iszlblyszkia peroksines paneles, 
Ka kožna Subata valkiojesi, 

Po saliunas trankosi.
Nes kaip ant szokiu nueina, 
Tai net kita ryta pareina.

Laike misziu lovoje kirmiję, 
Apie miszias ne pamanstije, 

Jus valkatos naktines, 
Manstinate, jog katra 

pamylės vaikinas?
Butu didelis kvailys, 

Jeigu prie tokios seilis, 
Susivalkiosite kaip nagines, 

Da už meteliu niekas in 
tokias nežiuręs.

Daraktoris: — Jonuk, pa
sakyk man del ko mes turime 
dvi ausis?

Jonukas: — Del to kad ka 
iszgirstame, idant iszeitu per 
kita ausi.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

ir staigai jisai bei jo dukters'ritz’a. Man nedaug truko, kad 
užtraukė “Gori save t he (bueziau juos lydejes.
Queen” (Dieve gelbek Kara-j Asz buvau smagiai užgautas 
licne), kurios dainos aidai asz norėjau pirszti'esi prie tos 
skraidė per juoda ir gudu orą mergineles. Jeigu mes butume- 
ir syko tolumoje. I perleido asztuonias dienas

“Isz pradžios asz jaueziau draugėje, aszbueziau tai pada- 
nora pasijuokti; po tam mane ryti turėjos! Kaip silpnas ir ne 
pereme smarkus, fantastiszkas suprantamas žmogus kartais 
jausmas. lyra!

Buvo kas-žin kas liūdno ir. Du metu sukako, ir asz nebu- 
prakilnaus, tame giedojime lai-, vau girdėjos žodelio nuo ju. Po 
vaskenduniu, prasudytiniu, be-'tam asz gavau laiszka isz New 
veik kaip kokia malda, ir drau-' Yorko. Ji isztekejo už vyro, ir 
ge kaip kas-žin kas kiltesnio,11 asze man tai praneszdama. Ir 
kas-žin kas palygintino in ana nuo tada mes vieni kitiems ra- 
senoves iszkilmingaji “Avė szinejame laiszkus kožna meta, 
■Caesar morituri te salutamus.“ Nauju Metu dienoje. Ji pasako

“Kada jie buvo pabaigė, asz man apie savo gyvenimą, szne- 
prasziau savo kaiminkos, kad ka apie savo vai'kuczius, savo 
ii viena padainuotu ballada, le- seseris, o niekuomet apie savo 
genda, ka ji pati mėgsta, idant vyra! Kodėl? E! kodėl? Ir kas 
mus užmarszinti apie savo be- atsieina manes, asz szne'ku tik- 
das. Ji apsiėmė, ir tuojau jos tai apie Marie Joseph. Tai bu- 
aiszkus jaunas balsas iszleke iir vo gal vienintele moteriszkoji, 
nakti. Ji dainavo kas-žin ka, be J kuria asz kuomet mylėjau. Ne- 
abejones liūdna, nesą garsai kuria asz kuomet bueziau ture- 
buvo pratęsiami ilgai, leke pa-jes mylėti. E, na! Kas gali pasa- 
lengva isz jos burnos, ir kiūto-' kyti ? Buitys vieszpatauja ant 
jo, lyg sužeisti pau'kszteliai, musu. Ir potam, ir potam, vis-
virsz vilniu.

“Mare buvo bekylanti dabar 
ir bemuszanti musu sutruszkin- 
ta laiva. Kas atsieina manes, 
tai asz maustau tiktai apie ana 
baisa. Ir asz maustau taip-gi 
apie Seirenas. Jeigu laivas 
koks butu traukės netoli pro 
musu szali, ka butu mariokai 
sake? Mano surūpinta dvase 
pasileidę in sapnus! Seirena! 
Ar jije nebuvo isz tikrųjų ko
kia seirena, toji duktė mares 
kuri mane užlaikė ant szito isz- 
kirmvarpoto laivo, ir kuri vei
kiai turėjo nuskęsti su mani
mi drauge gilumose vandeniu?

“Bet staigai mes visi penki 
c memo ridėti ant denio, dėlto 
kad Marie Joseph nugrimzdo 
isz deszineses puses. Angliszko- 
ji ’mergina parpuolė skersai 
manes, ir pirm ne kaip asz susi
pratau, ka asz darau, many- 
dams, jog atėjo mano paskuti
ne ji valanda, asz ja pagriebiau 
in savo apglėbi ir bueziavau 
jos skruostus, jos smilkinis, ir 
jos plaukus.

“Laivas nesijudino daugiau 
ir mes, mes taipgi, tykiai sede
jome.

Tėvas tarė, ‘Katre!’ Toji, ku
ria asz laikiau, atsiliepe, ‘ka,’ 
ir sukrutėjo, kad atsivalninti. 
Ir toje valandoje asz bueziau 
bevelyjas, kad laivas, perply- 
szes in dvi dalis, mane intrauk 
tu su ja in mare.

Anglas tese kalba toliaus: 
Truputi susiubavo; tai neko! 
Alano trys dukters randasi at- 
vangume.

Nepatemyjes vyresnėse, jis 
buvo pamanstes, kad ji nupuo
lė in vandeni per krauta!

Asz keliausi palengva, ir 
staigai iszvydau žiburėli ant 
mares su visu arti musu. Asz 
suszukau; anie atsiliepe. Tai 
buvo valtis pasiusta jieszkoti 
musu per svetaines savininka, 
kuris buvo numanęs musu ne- 
iszminti.

Ales 'buvome iszgelbeti. Asz 
nustojau lukesties. Anie paėmė 
mus nuo musu plausto ir par
gabeno mus atgal in Saint Alar- 
tin.

Anglas dabar tryne savo ran
kas ir murmėjo: ‘Geros vaka
rienes! Geros vakarienes!’

Ales vakarieniavome. Asz ne
buvau linksmus. Alau gailu bu
vo Afarijos Joseph.

Ales turėjome skirtiesi, atei- 
naneziaja diena, po daug kra
tymu ir spaudymu ranku bei 
po daug daug prižadu susira- 
szineti. Jie iszkeliavo in Biar- i

kas pereina. Dabar ji bus jau 
pasenejusi; asz turbut jos nebe- 
pažineziau. E, jos isz pereitu 
laiku, jos nuo sudužusioje lai
vo! Koks tvarinys! Dieviszkas! 
Ji raszo man, jog plaukai jos 
pražilę. Tai padare man dideli 
skausmą. E, jos geltoniejie 
plaukai. Ne, mano Angliszko- 
sios merginos nebera daugiaus. 
Tai liūdni dalykai tokie!

------GALAS-------

Nuoszirdi Padėka
PITTSBURGH, PA. — 

Szv. Pranciszkaus Seserys ir 
Kunigas J. V. Skripkus labai 
nuoszirdžiai dėkoja D. G. Ku
nigą C. Pauloni, Szv. Jurgio 
Parapijos Kleboną, Brooklyn, 
N. Y., kuris nuoszirdziai kviete 
Kun. S'kriplku Spalio (Oct.) 21 
diena padaryti rinkliava del 
Vienuolyno Naujos Koplyczios. 
Geraszirdžiai szios parapijos 
žmones taip gausiai aukavo, 
kad sudėjo suvirszum $600.00.

Tai yra graži auka ir didele 
parama naujos Koplyczios sta
tybai. Visos Seserys yra labai 
dėkingos D. G. Klebonui, kuris 
isz kalno prirengė savo gerus 
parapijonus, ir todėl jie taip 
gražiai ir gausiai aukavo. Sesu
tes meilingai atsilygins visiems 
geradariams savo maldomis 
taip ilgai kaip Szv. Prancisz
kaus Vienuolynas stoves ant 
Apveizdos Kalno.

Taipgi, negaliu praleisti pro
gos nepaminejes, kad asz ve
džiau 40 valandų atlaidus Szv. 
Jurgio parapijoj. Kad ir para
pija nedidele, bet žmonių kas
diena buvo pilna bažnyczia. 
Prie Sakramentu lankės gan 
greit visi parapijoms. Bažny- 
czios szvarumas ir tvarka 
aukszcziausiame laipsny. Žmo
nes geri, ir Klebonas nepapras
tai geras. Už toki geruma, Die
ve laimink.Gerb. Kleboną, Kun. 
V. J. Gorden, asistenta, ir visus 
Szv. Jurgio parapijonus.

Kunigas J. V. Skripkus

8^ “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.
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Žinios Vietines
•— Lapkritis — November.
— Ketverge atsidarė me

džiojimo sezonas.
— Politika verda, kandida

te daugybe ant visokiu ofisu. 
Lietuviai privalo laikytis ir 
balsuoti už savo tautieczius. 
Rinkimai pripuola Utarninke, 
Lapkriczio (Nov.) 6-ta diena.

— Petnyczioje Užduszines.
— Visi balsuokite už savo 

tautieti Juozą Anceraviczia ant 
Konsulmono, pirmo vordo.

—■ Senovės ūkininku prie
žodis saiko: jeigu per Visus 
Szventus szala, tai ateinanczioj 
žiema bus lengva.

— Utarninke Rinkimai 
'(Election Day) visi ukesai pri
valo balsuoti.
i — Pacziule Jer. Leary, Yea
don, Philadelphia, Pa. apdova- 
Jiojo savo prisiegeli drūta ir 
sveika dukrele. Pone Leary po 
tėvais vadinasi Franciszka 
Boczkauskiute, duktė ponios 
Suzanos Boczlkauskienes, nuo 
338 W. Mahanoy Avė., mieste.

—* Sekantieji kareiviai li
kos paleisti isz tarnystes: T/5 
Juozas E. Lutkauskas, 612 W. 
Pine Uly., ir Sgt. Alfredas J. 
Blezjgis, 919 E. Pine uly.

— Balsuokite už Daktaru 
T. J. Tacielauska ant “School 
Director.”

— Laisnus ant apsivedimo 
iszeme Juozas P. Melauskas su 
panele Helena K. Szimkoniute 
isz miesto.

. — Sukatoje pripuola Szv. 
Huberto; kita sanvaite: Nedė
lioję Szv. Karolio Borom., Pa- 
nedelyje SS. Zakario ir Elzbie
tos; Utarninke Szv. Leonardo; 
Seredoje Szv. Florencijos; Ket
verge Szv. Godfrijo Vysk., Pet
nyczioje Ded Laterio Bas., Su
katoje Szv. Andriejo Aveliu.

— Balsuokite už George J. 
Keiser ant “Tax Collector.”

— Jonas J. Želonis sūnūs p. 
J. Želoniu, nuo 31 So. 10-th uly., 
ir panele Mary L. McCormick 
duktė ponios Edith McCor
mick, nuo 736 E. Market uly., 
eme szliuba Sukatoje, Szv. Juo
zapo bažnyczioje 5:30 valanda 
popiet. Szliuba davė Kun. K. J. 
Rakauskas. Svotai buvo: pane
le Leona Gubota isz Shenan
doah ir Juozas Žalis isz miesto.

na. Szirdingai Acziu.
— Panele Mildred Karaliū

nas, duktė ponios Ella Karaliū
niene nuo 333 W. Mt. Vernon 
uly., kuri mokinosi slauges 
(nurse) mokslą prie St. Lukes* 
ligonbute Philadelphia, Pa., I 
taipgi Eleanor Concerius, duk
tė ponios Katarinos Concerie- 
nes, nuo 25% W. Poplar uly., 
kuri mokinosi prie Hahnemann 
ligonbute, Philadelphia, aplai
ke žinia kad jie pasekmingai 
perejo savo slauges egzaminą 
ir neužilgo aplaikys savo diplo
mas nuo “State Board.”

t Laidotuves Juozo Ma- 
cziulskio (Machulsky) nuo 625 
E. Centre Uly., atsibuvo Sere
do je, su apiegomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje 9 valanda ryte, ir 
palaidotas parapijos kapuose. 
Velionis likos surastas negyvas 
Nedėlios ryta. Gimė Lietuvoje, 
pribuvo in Amerika daugelis 
metu adgal. Paliko 2 sūnūs ir 5 
dukterys.

St. Clair, Pa. — Parapijie- 
cziai ėzia rengiasi prie savo me
tinio bankieto, kuris atsibus 
Nedelioje vakara, Lapkriczio 
(Nov.) 4-ta d. Jau dabar matyti 
kad vakariene bus pasekminga, 
nes svecziai isz ežia ir isz ten ir 
kitur jau rengiasi atvažiuoti ir 
dalyvauti. Kunigas P. Lauma- 
kis kvieczia visus atsilankyti ir 
pavalgyti ir pasilinksminti.

Tamaqua, Pa. — Tamaqua 
miesto gyventojai surengė tik
rai milžiniszlka “Pergales Pa
roda.” Szito je parodoje drau
gystes isz arti ir toli dalyvavo. 
Buvo tiek benu ir orchestrų pa
rodoje, kad net buvo sunku ju 
dainas ir grajinimus atskirai 
iszgirsti ar invertinti.

Buvo daug dovanu iszdalinta 
del tu kurie gražiausia pasiro
dė szitoje parodoje. Vakaras 
buvo labai gražus, ir viskas la
bai gerai ir gražiai pasisekė. 
Tamaqua miesto Lietuviai toje 
parodoje dalyvavo. Kunigas J. 
J. Szukeviczius parūpino ir 
pats padėjo pastatyti gražu ka
ro pabaigos vaizda, dideli kry
žių, kuris atvaizdavo musu au
ka del szito karo laimėjimo.

Plauks Skersai Mares Baczkoje

Mark Charlton, paleistas isz vaisko Kanadoje, rengiasi 
perplaukti per mares baczkoje. Czia jis stovi szale tos bacz- 
kos su kuria jis sako kad jis perplauks per mares. Jis jau 
butu iszplaukes, bet kas ten ana diena sugedo ir dabar jis

* turi palaukti pakol gales ta savo baczka pasitaisyti.

dori ir seseri R. Morsdenie isz 
Wilkes-Barre, Pa. Laidotuves 
atsibus Sukatoje, su apiegomis 
Szv. Pranciszkaus bažnyczioje, 
9 valanda ryte ir bus palaidotas 
parapijos kapuose. Amžina At
silsi!

Shenandoah, Pa. — Ana die
na ponie V. Mackaloniene isz 
Shenandoah Heights, aplaike 
laiszka nuo savo sunu kareivi 
Juozą, kad jis dabar randasi 
Camp Fort Devens, Mass., ku
ris mokinasi prie eroplanino'

Minersville, Pa. — Pypkoriu 
vakaras ėjo kaip isz pypkes. 
Ana Nedelia Szv. Pranciszkaus 
Parapijos vyrai surengė “Pyp
koriu Vakara,” kur vien tik 
vyrai galėjo dalyvauti, o mote
rėlės turėjo sau namie už pe- 
cziaus tupėti. Vakarėlis buvo 
gražus ir malonus. Vyrai sau 
pakazyriavo, pasisznekucziavo 
ir vakara praleido durnuose. 
Nors viena vakara vyras galė
jo sau ramiai cigara traukti ar 
pypke cziulpti ir nesibijoti kad 
gaus velniu nuo gaspadines už 
pelenus ant padlagu ar už ta 
prasmirdusia pypke. Vyrai da
bar nori daugiau tokiu vakarė
liu, kada jie gali sau vyriszkai 
pasilinksminti.

f Gerai žinomas visiems se-

New Philadelphia, Pa. —
New Philadelphijos parapija 
apvaikszcziojo savo penkios 
deszimtys metu gyvavimo 
szvente. Buvo surengtas Aukso 
Jubiliejaus Bankietas kuriame 
pus-penlkto szimto žmonių da
lyvavo. Bankietas buvo gražus 
ir inspudingas, tik truputi nuo
bodus. Kalbėtojai rodos daug 
kalbėjo, bet maža ka pasakė.

Kunigas Musuras labai gra
žiai ir sumaniai parapija su
tvarkė ir dabar veda. Nors jam 
jo sveikata dabar daug trukdo 
darbe. Kunigas Juozas Gau- 
dinskas jau ilgus metus kai pa
deda klebonui ir uoliai darbuo
jasi. Kunigas Jonas Gibas nau
jai paskirtas antru komando- 
riumi daug prisidėjo prie ren
gimo szito Aukso Jubiliaus.

Prie szios progos buvo isz- 
leista Parapijos Aukso Jubilie
jaus knyga, kur randasi trum
pa parapijos istorija, kuria pa- 
rasze, ar kuriai žinias surinko 
Ponas Stasys Bulota. Žinių isz 
praeities maža ir trumpoka, bet 
sziu dienu veikla gražiai ir są
moningai apibriežta.

Knygos virszeliai gražus ir 
yra kuomis pasidžiaugti. Tik 
gaila kad knyga nebuvo paduo
ta geram korektoriui peržiūrėti 
ir pertaisyti. Daug spaudos ir 
kalbos klaidu butu buvę gali
ma iszvengti. Bet abelnai imant 
knyga graži ir žingeidi. Tokia 
knyga sudėti ir iszleisti tai rei
kėjo nemaža darbo ir prakaito. 
Czia matyti daugiausia pasi
darbavo Ponas Stasys Bulota, 
laszydamas parapijos istorija, 
ir Kunigas Gaudinaskas ii

korpuso. Kareivis Juozas taip- nas gyveritojas Graborius Ado-I Kunigas 
gi atnaujino prenumerata už mas Paulauskas, nuo 12 Sun- knygos

Gibas 
siužieta

laikraszti “Saule” del savo bury Uly., mirė Seredos ryta,
motineles kaipo Kalėdų Dova-

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

namie, po ilgai ligai. Velionis 
gimė Lietuvoje, pribuvo in Ma
hanoy City daugelis metu ad
gal kuris pradėjo sau graborys- 
ta, o 1910 m., persikraustė in 
Minersville. Prigulėjo prie Szv. 
Pranciszkaus parapija. Paliko 
savo paezia Agneszka (po tė
vais Molusziute), duktere Dak- 
tarka Marijona, Pennsgrove, 
N. J., du sunu: Daktara Juozą 
namie ir Komanderi Alvina J., 
kuris tarnauja Pacifike. Taip
gi broli Matiejusa isz Shenan-

Kaip Gyvena Londono 
Lietuviiai

NEW YORK. (LAIC) —
Kaip pranesza musu korespon
dentas, Londono Lietuviai da
bar džiaugiasi kad j u nebevar
gina skrendanezios bombos nei 
kitos karo nelaimes, bet Londo
ne pradėjo stokoti muilo, drus
kos, pipiru, sodos ir kitu pana- 

Į sziu dalyku. Suvaržymai da ne
pasibaigė. Neseniai kiekvienas 
gavo po 24 kuponus drabu
žiams insigyti. Tu kuponu turi 
užtekti net 8 menesiams, tai yra 
po 3 kuponus menesiui, o už 
viena rubu eilute tenka duoti 
net 26 kuponus. Vyrai moka po 
2 kuponus už vilnones kojines, 
o porai batu 9 kuponai. Visi ti-

tinkama turini.

Faszistai Atgimsta 
Italijoje

RYMAS, ITALIJA. — Kai 
Amerikos ir Anglijos vaiskus 
traukiasi isz Italijos, Hali jonai 
vėl pradeda szaukti “Lai Gy
vuoja Faszistai!”

Italijonai sako kad kai Fa
szistai su Mussoliniu valde Ita
lija visi turėjo darbo ir visiems 
buvo gana maisto. Dabar badas 
ir vargas kyszo isz visu kampu. 
Jie sako, kad Faszistai ir Mus- 
solinis daug gero padare pakol 
jie susidėjo su Naciais. Ir dabar 
daug Italijonu nori kad Faszis- 
tu valdžia vėl grįžtu. Italijonai 
taipgi baisiai prieszinasi Ko
munistams ir Socialistams, ku
rie dabar laiko sziltas vietas 
Italijoje. Czia ir musu Karo 
Sztabo kalte, nes musu kariuo
mene inleido daug Komunistu 
in Italijos valdžia.

Lietuviszkos Pamaldos 
Vokietijoje

NEW YORK. (LAIC) — 
Naciu in Vokietija isztremti 
Lietuviai vyskupai susirtipino 
investi sziokia tokia tvarka 
Lietuviu tikejimiszku reikalu 
aprūpinime. Iszskyrus Rusu 
valdoma vietose, visa Vokieti
ja ir Austrija sziuo laiku yra 
padalinta in 13 dekanatu. Kur 
tik atsiliepia nauja didesne 
Lietuviu kolonija, tuoj siun- 
cziamas ir Lietuvis kunigas. O 
tos kolonijos dabar greitai vie
nos nyksta, kitos kuriasi, nes 
UNRRA mažesniai, būriais gy- 
venanezius renka in stovyklas, 
kelias stovyklas jungia in vie
na, kelia isz vienos vietos in ki
ta ir t.t.

Visos Lietuviu kolonijos turi 
chorus, kaikurios ir labai stip-

kisi kad tie kuponai bus pasku
tiniai, kad ju daugiau jau ne- 
bereikes. — Nežiūrint, nuosavu 
sunkumu, Londono Lietuviai 
pradėjo drabužiu rinkimo vaju 
Lietuviams tremtiniams su- 
szelpti. Londone paskleistas in
spudingas Lietuvai Gelbėti 
Fondo Draugijos atsiszauki- 
roas, kviecziant aukoti rubus, 
avaline ir t.t.

«____________________ _

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ii 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

i 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 Szv. Sakramento- 
Malda Szv. Tamosziaus.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

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

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

Saule Pub. Co., Mahanoy City
betverdami rius; taigi Lietuviu pamaldos --------------------------
ir rinkdami iszeina gana patrauklios. Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Važiuoja Pas Savo 
Vyrus

Szitos jaunos ir gražios 
moterėles važiuoja isz Kana
dos in Australija pas savo 
vyrus, kuriuos jos susitiko ir 
su kuriais apsiženijo kai jie 
buvo Kanadoje. Jos dabar 
randasi Seattle, Washington 
isz kur keliaus in San Fran
cisco ir paskui staeziai in 
Australija.

mis, mu's atjaueziate ir kartu 
savo szirdyse mums padedate 
kentėti, nors mus ir skiria pla
tus Atlanto vandenynas, bet 
Jusu Lietuviszkos geros szir- 
dys plaka kartu su musu szirdi- 
mis.

ISZ EUROPOS
DĖKOJA UŽ 

DRABUŽIUS

BALFo siuneziami drabu
žiai pasiekia tremtinius. Sztai 
Maspeth, N. Y., BALFo sky
riaus •pirmininkas P. Kablius 
gavo nuo tremtinio Zigmo Zub- 
i io szitoki laiszka:

“Atėjus isz Amerikos Lietu
viu drabužiams, skirtiems Lie
tuviams tremtiniams Francuzi- 
joje, man tekusiam drabuži ra
dau prisegta prie kiszeniaus 
raszteli, kad “kas gaus szi dra
buži, kad pranesztu” nurodytu 
adresu.

Asz labai apsidžiaugiau, kad 
turėsiu kam padėkoti už suteik
ta parama, kurios asz, kaip ir 
kiti czia gyvenantieji Lietuviai 
tremtiniai, esame taip labai 
reikalingi.

Mes, visi czia Francuzijoje 
gyvenantieji Lietuviai, Jusu 
paszelpa esame labai sujaudin
ti ir Jums, Broliai Amerikos 
Lietuviai, labai szirdingai dė
kojamo, kad musu nepamirsz- 
tate.

Musu Tėvynė Lietuva ir kar
tu mus visus Lietuvius isztikus ♦
taip skaudžiai nelaimei, nevel
tui musu akys ir musu mintys 
yra nukreiptos in Jus, Broliai 
Amerikos Lietuviai. Jus kad ir 
sunkiai uždirbta centą dalina
tės su mumis, musu nepamirsz- 
tate ir esate duosnus.

Jus gelbėjote Lietuvo ir pa
dėjote mums, savo tautiecziams 
po 1914-1918 m., karo atsistaty
ti ant griuvėsiu. Jus nepamirsz- 
tate musu ir sziandien.

Mums yra nepaprastai sma
gu, kad Jus esate visur su mu-

Jus daug dirbate, kad pade- 
tumet vargstantiems Lietu
viams, kurie yra like be savo 
kraszto, be Tėvynės. Jus taip 
pat daug dirbate ir daug pada
rote Nepriklausomos Lietuvos 
atstatymui.

Mes Jums neturėdami kuo 
geriau atsidėkoti, liksime iszti- 
kimais musu tėvynės gynėjais, 
ir nesvarbu kur būdami, pasi
liksime jos tikrais ir garbingais 
sūnumis, paaukodami jai savo ' 
visa gyvenimą ir visa dar'ba.

Kadangi Jus praszote pra- 
neszti, kas gaus szi drabuži, tai 
asz manau, kad Jums indomu, 
kas asz esu ir kaip asz czia at
sidūriau Francuzijon.

Esu inteligentas, moksleivis 
ir dabar politinis kalinys, —■ 
tremtinis. Esu Vokiecziu 1943 
vasara aresztuotas už tai, kad 
dirbau slaptoje Lietuviu spau
doje ir dalyvavau slaptoje ka- 
riszlkoje Lietuviu organizacijo
je priesz Vokieczius.

Sėdėjau 7 menesius Kauno 
surikiuju darbu kalėjime, ir 
paskui 1944 m., pavasari mane, 
kaipo kalini, atvožė in Francu- 
zija, kur turėjau dirbti prie 
sunkiu Atlanto fortifikacijų 
darbu.

Czia iszvargau 6 menesius, 
kol in Europos kontinentą isz- 
sikele Amerikos ir Anglijos ka
riuomenes ir mus iszvadavo.

Vėliau dirbau pas farmerius 
farmoje, dabar gyvenu Pary
žiuje, dirbu ir mokausi, nors 
nieko neturiu, labai sunku. 
Czia viskas labai brangu, kad 
uždarbio tinkamai valgiui ne
užtenka.

Blogiausia buvo su drabu
žiais, bet dabar jau truputi at- 
sigavome. Tik visa beda, kad 
trūksta AmerikieCziu atsius
tuose drabužiuose kelnių, kuriu 
mums czia laibai reikia.”

Turime ir daugiau panasziu 
laiszku.

Amerikos Lietuviai neturėtu 
abejoti, ar drabužiai pasieks 
tremtinius. Jie visi praszyte 
praszo pagel'bos. Drabužiu va
ju turėtume tęsti nenutrau
kiant, kol apdengsime kiekvie
na musu pagelbos praszanti 
Lietuvi. ' g.4

BALE 16-tas Skyrius

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir... 
RASZYMO
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 AN AMOEBA (AH-ME-BAH) IS A ’’t 

TINY ANIMAL THAT MULTIPLIES BY

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

a PLUG-BU6t_

REDDY KILOWATT ....Plug Bugs...
QI jT> DON'T DQT+4IS I!

I a? / MAY M11/ a fuse. \

REDDUBOX

Copyright 1945 by Reddy Kilowatt

OF COURSE, I CAN DIVIDE INTO 
MANY REDDY KILOWATTS- - BUT 
IF YOU TRY TO TAKE 'EM ALL OUT oF 
THE SAME REDDYBQX IM LIABLE 
TO STRAIN MYSELF-SO IF YOU 
WANT MORE JOBS, USE. MORE. I 

GE&DUBOXES

DOUBLE 
FEATURE ' DIVIDING* ITSELF INTO 2 PAPTS-EACH 

PART IS A FULL-FLEDGED AMOEBA IN 
ITSELF — I CAN DO THAT, TOO Į . 
F'RINSTANCE, MY HOUSEOe rewimx) 
HAS SEVERAL OUTLETS Cowes,to >ou) 
'WHEN YOU PLU6 IN TWO AT 
ONCE-' I JUST SAY THE MAGIC WORD 

LKIlOWfANO THERE'S 2 OF ME II

64 pus., Did. 5x7col. f 
Tiktai, 10c. ?

MAHANOY CITY, PA. J
•.<.**5*-*M-^**M-^**)4-*»-**l*-* ******

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge ‘1 Saule ’ ’ tai tu
rės didžiausia linksmybia per 
visus metus T.




