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Isz Amerikos
Amerikos Sekretorius

Iszgyre Rusija 
f/ ------

NEW YORK, N. Y., — 
Amerikos valdžios Sekretorius, 
James F. Byrnes, kalbėdamas 
in “N. Y. H.” surengta susi
rinkimą, iszgyre Rusijos pasiel
gimą Europoje. Jis sake, kad 
Rusija gerai daro apsisaugoda
ma nuo prieszu isz visu pusiu, 
ir apsirūpindama, kad nei isz 
vieno szono jai pavojus ne- 
gresztu.

Toliau beaiszkindamas, jis 
sake, kad Rusija sziandien da
ro ta ka mes Amerikiecziai pa
darėme jau seniai kai sudaro
me “Monroe Doctrine’’ kuri 
draudžia svetimoms tautoms 
kisztis ne vien tik in Suvieny
tas Valstijas, bet net in visa 
Amerika, kaip tai Pietų Ameri
ka ir visas salas.

Bet paskui jis tuojau skubi
nosi paaiszkinti kad Amerika 
nepripažinsta tautu pavergimo 
ar užkariavimo, kad Amerika 
prižiuręs kad visos tautos gaus 
proga pasirinkti savotiszka 
valdžia.

Kaip Prezidentas Trumanas, 
taip ir Sekretorius Byrnes tupi 
ant tvoros. Jis nori saviem- 
siems intikti, bet tuo pat kartu 
bijosi Stalina užpykinti.

Jeigu Rusija gerai daro Eu
ropoje, tai kaip jis negali pri
pažinti viso to užgrobimo Ru
sijos? Jeigu Rusija daro ka 
Amerika dare, tai kas ežia 
mums rupi, Dievas danguje ir 
viskas tvarkoj ant žemes. Bet, 
jie patys žino kad ežia nėra 
tvarkos, bet bijosi staeziai pa
sakyti.

Musu dipliomatai kalba ir 
szneka daug apie “Laisve ir 
Lygybe, ’ ’ bet nieko nepasako. 
Jie mums plepa apie visu tau
tu laisve, o vardu nei vienos pa
vergtos tautos nepavadina.

Už sanvaites kitos, Amerikos 
Lietuviu Misija atsibus Wash- 
ingtone praszyti kaip tik tos 
laisves, apie kuria ir Preziden
tas Trumanas ir valdžios Sek
retorius taip gražiai ir lipszniai 
szneka. Palaukėsime, pamaty
sime!

Daugiau Straiku

WASHINGTON, D. C. — 
Jau beveik visiems insipyko ir 
skaityti apie straikas ir susi
kirtimus tarp darbininku ir 
darbdaviu. Bet kiek dabar ga
lima pramatyti tai straikos da 
padaugės szita menesi. Ir tai 
nesunku pamatyti kodėl taip 
bus.

Kai Prezidentas Trumanas 
pavėlino darbininkams pakelti! 
mokestis ir paskui pavėlino 
darbdaviams ir fabrikams pa-| 
kelti kasztus ant viso savo da-| 
romo tavoro, jis užtvirtino ne 
tik straikas, bet ir pabrangini
mą pragyvenimo.

Dabar darbininkas nepaiso 
kompanijų darbdaviu, nepaiso 
kiek jie dirbs ar pagamins, bile 
tik gerai uždirbs.

Darbdaviai taipgi nepaiso 
kiek darbininkai reikalaus: juo 
daugiau darbininkai reikalaus, 
juo brangiau viskas kasztuos. 
Ir visi szitie ergeliai ir barniai 
dabar yra patis Prezidento už
tvirtinti. t

455,000 Be Darbo

WASHINGTON, D. C. — 
Per praeita menesi daugiau ne
gu 455,000 darbininku nedirbo 
ar darbo neteko del straiku. Vi
sur visi iszejo ant straiku ir ne
norėjo dirbti. Dabar matyti 
kad per szita menesi bus dau
giau straiku, ir daugiau darbi
ninku nedirbs. Reiszkia, algos 
sumažės, pinigu bus mažiau ir 
visi nukentės, o labiausiai nu
kentės tas pats darbo žmogelis.

Musziai Ant Graikijos DeGaulle Laimėjo
Rubežiaus

» -------
LONDON, ANGLIJA. —

In Londoną ateina žinios, kad 
Albanijos kariuomenes susikir
to su Graikais ant rubežiaus.

Czia ant rubežiaus tarp Alba
nijos ir Graikijos jau seniai 
kerszto ir pagiežos puodas ver
da.

1914 metuose Albanijos gy
ventojai pasisavino Epirus 
miestą kuris laiko tenai kartas 
nuo karto iszkyla nesusiprati
mai, susikirtimai ir buna krau
jo praliejimas. Dabar, kai vi
sur visuose krasztuose visi 
stveria ka tik gali, tai ir czia 
vėl iszkilo susikirtimai del to 
Epirus miesto.

Belgijos Karalius Griž
Ant Sosto

ISZ BELGIJOS. — Belgijos 
Karalius Leopold griž in savo 
kraszta ir užims savo sostą. 
Belgijos gyventojai per rinki-

Generolas De Gaulle buvo 
visu intarinejamas ir jam bu
vo prikiszama, kad jis tik sa
vo garbes jieszko. Bet Pran
cūzai parode, kad jie nori to
kio vado, kad jie pasitiki Ge-

MOLOTOVAS 
P ERSPEJ A

AMERIKIECZIUS
Norvegijos Žmones Iszrinks 
Nauja Valdžia;. Cairo Siaubia 
Karas Tarp Žydu Ir Arabu; 
Du Chungking Generolai Suim
ti Per Kinu Komunistus;Trans- 
portacijos Straikas Pasibaigė 

Washingtone
ISZ RUSUOS.Armijai Sunku

'■sr

Rusijos Užsienio Ko-

r
ISZ NORVEGIJOS. — Už 

dienos kitos Norvegijos žmones 
iszsirinks nauja Darbininku 
Valdžia del savo Tarybos. In 
nauja valdžia neinleis nei vieno 
Komunisto. Dabar valdžioje 
randasi du Komunistai, bet jie 
bus isz naujos valdžios prasza- 
Jinti.

Žinoma, szita nauja valdžia 
nepatiks Staliniu, bet Norvegi
jos gyventojai laikosi nusista
tymo, kad kiekviena tauta gali 
sau valdžia pasirinkti.

Mažam Biznieriui Beda
WASHINGTON, D. C. — 

Kai Prezidentas Trumanas pa
skelbė savo patarima darbinin
kams ir darbdaviams apie al
gas, jis baisiai nuskriaudė ma
ža biznierių ir maža darbdavį. 
Sulyg Trumano patarimu, da
bar valia darbininkams algas 
pakelti, ir darbdaviui valia po 
“szesziu menesiu’ ’ praszyti pa- 
velinimo pabranginti tavora 
kuri jis daro ar parduoda.

Aiszkus dalykas, reiszkia 
mažas biznierius turi didesnes 
algas mokėti per “szeszis me
nesius’’ ir tik paskui praszyti 
pavelinimo savo tavora pa
branginti kad jis atsiimtu tuos 
pinigus kuriuos jis iszmokejo 
savo darbininkams per szeszis 
menesius. Dideles kompanijos, 
dideli biznieriai gali taip ilgai 
laukti, bet ka darys mažas biz
nierius?

Prezidentas turės szita

mus pareiszke kad jie nori savo 
karaliaus. Karalius Leopold vi
sados buvo savo žmonių gerbia
mas ir mylimas ir dabar jis yra 
szaukiamas atgal.

Czia ir mes galime pasimoky
ti, kad mes Amerikiecziai nega
lime po visa svietą skelbti ir 
skleisti demokratijos valdžia, 
nes ne visi demokratiszkos val
džios nori, ir ne visiems ji tin
ka. Belgijos gyventojai myli ir 
nori savo karaliaus.

Jugoslavai Muszasi Su 
Italijonais

RYMAS, ITALIJA. — Vie- 
nas žmogus buvo ant smert už- 
musztas ir daug buvo sužeista, 
kai Yugoslavai susikirto su 
Italijonais Trieste mieste. Ir 

' baisiai daug žmonių buvo už- 
| muszta Capodustria mieste ne
toli Adriatikos mariu uosto.

Italijonai norėjo apvaiksz- 
czioti Trieste miesto paėmimo 
27 metu szvente. O Yugoslavai, 
nuo kuriu tas miestas buvo 
atimtas 27 metai atgal, pasipik
tino ir norėjo Italijonus sustab
dyti.

Isz to ir kilo susikirtimai ir 
kraujo praliejimas.

nerolu De Gaulle. Rinkimuo
se jis laimėjo ir dabar visiems 
jo szmeižikams nei szilta nei 
szalta. Jis sudarė, sutvėrė 

Ketvirta Francuzijos 
Respublika.

Prancūzu Rinkimai
PARYŽIUS, FRANCIJA. — 

Kai tik balsavimai, rinkimai 
atsibuvo Francuzijoje, ant ry
tojaus czia Amerikoje Komu- 
nistiszkas laikrasztis ‘ ‘ The 
Daily Worker’’ tuoj aus savo 
skaitytojams pasigyrė kad Ko
munistai tuos rinkimus laime-

Vokieczius Valdyti
FRANKFORT ON THE 

MAIN, VOK. — Amerikos Ka
ro Sztabas pranesza isz Vokie
tijos kad armijai baisiai sunku 
Vokieczius tinkamai valdyti, 
nes per daug kareiviu dabar 
yra paleidžiama isz vaisko. Ir 
tie kareiviai kurie tenai likosi 
yra per jauni ir per durni tin
kamai užkariavimo pareigas ei
ti. Armijos Sztabas dabar pra- 
szo kad Prezidentas Trumanas 
paskirtu nekariszkus žmones 
valdyti Vokieczius.

Gal ne už ilgo taip ir bus;

Bulgarija Derinasi Su
Rusija

SOFIA, BULGARIJOJE. —
Bulgarijos valdžia pasiuntė de-

jo. Tie kurie tokius laikrasz- 
czius skaito ir in juos tiki, isz 
tikro nudžiugo ar baisiai nusi
gando. Ir aiszkus dalykas, tai 
buvo ne baikos.

Jeigu Komunistai laimėjo 
Francuzijoje, tai Rusija valdy
tu ta šiauria inplauka vandens 
tarp Anglijos ir Francuzijos. 
Tai visam svietui butu pavojus.

Bet visai kitaip ten Francu
zijoje atsitiko. Komunistai, tie
sa laimėjo daugiau vietų Tary
boje negu įeitos partijos. Bet tai 
mažas dalykai. Didžiausias ir 
svarbiausias klausimas buvo 
Generolo DeGaulle klausimas. 
Komunistai norėjo ji paszalin- 
ti, iszmesti, bet jiems nepasise- 
ke. Francuzai beveik vienbal
siai priėmė Generolą DeGaulle. 
O Generolas DeGaulle Komu
nisto kaip paties velnio neap- 
kenezia. Reiszkia Komunistai 
viską prarado Francuzijoje. 
Jie dabar nors sziltas vietas tu-

augszcziausias vietas užims po
litikieriai ir Trumano draugai 
ir valdys Vokieczius. Ar szi- 
toks parietkas bus geras ar ne 
sunku dar dabar pasakyti.

Komunistai Karauja 
Kinijoje

CHUNGKING, KINIJA. — 
120,000 Kiniecziu Komunistu 
kariauja priesz Generolą 
Chiang Kai-shek ir valdžios ka
riuomene. Komunistai suėmė 
daug Japonu ginklu ir dabar 
isz trijų pusiu apsupo valdžios 
armijas.

Eina gandai, kad Komunis
tai ketina užpulti ir Amerikie- 
czius vienoje vietoje, kur Ame
rikos eroplanai ir bomberiai 
yra laikomi. Amerikos Karo 
Sztabas iszleido savo karei
viams insakyma apsiginkluoti 
diena ir nakti budėti. Ameri-

skriauda atitaisyti ir savo pa
tarima atszaukti pirm negu 
szitie metai užsibaigs. Jis jau 
dabar mato klaida, bet vis tiki
si, kad kaip nors viskas, iszsily- 
gins ir nenori prisipažinti kad 
jis suklydo.

legacija in Rusija pasitarti ir ri, bet yra bejiegiai. 
derintis su Stalinu, del sutar- ------ ------------
ties.

Bulgarijos prekybos ir biržo Valdžia paleido net 100,000,000
Ministeris Dimitry Neykov, sa- svariu sviesto. Reiszkia, dabar 
ko kad sutartis neužilgo bus in- sviesto bus galima gauti dau- 
vydinti. giau ir lengviau.

WASHINGTON, D. C. —

kiecziams insakytd pirmiau 
szauti ir paskui klausti.

Paszaulinis karas pasibaigė, 
bet taikos da nematyti.

Pirkie U. S. Bonus

misaras Vyacheslaff M. Molotovas sakyda
mas prakalbas per apvaikszczioiima 28 me
tu sukaktuviu Raudonos Revoliucijos per
spėjo Amerika ir sake, kad: “Amerika no
ri dabar visa pasauli iszgazdinti su ta sprogstan- 
czia “Atom” bomba.”

Jis prižadėjo savo žmonėms, kad: “Rusija 
iszras da baisesne sprogstanezia bomba, ir 
nepaisys Amerikos.” Jis kalbėjo Szvento 
Andriejaus Saleje. Tai kur tau geri be
dieviai: Laiko savo prakalbas saleje, kuri yra 
ar buvo Szventam Andriejiui paszvesta.

Molotovas reikalavo, kad: “Amerika in- 
sileistu visas Suvienytu Tautas in Japoni
jos valdymo taryba.” Jis teipgi prikiszo 
Amerikai ir Anglijai kad: “Jos nori viską 
užgrobti ir pasauli valdyti.”

Visi lauke, kad pats Stalinas kalbėtu, 
bet, be jokio pasiaiszkinimo Molotovas Sta
lino vieta užėmė. Molotovas didesnis Komu
nistas ir baisesnis visu prieszas negu Stalinas.

Molotovas sudarė prekybos ir taikos sutar
ti su Vokiecziais ir pavėlino Naciams pulti ir 
isz iszžudyti. Molotovas vieszai pasakė, 
kad: “Visi kapitalistiniai krasztai turi būti 
pavergti ar isznaikyti.”

Mums svarbu žinoti, ka Molotovas da
bar sako ir ka jis manstina, nes visai ne
būtu dyvai jeigu jis Stalino vieta užimtu 
kai Stalinas pasimirs ar del sveikatos atsisakys.

SKAITYKITE “SAULE”



SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
ir dipliomatai rūpinasi tol i -

’ mais krasztais ir svetimais 
žmonėmis, o pamirszta kad ju 

J pirmutine pareiga aprūpinti 
- 'savuosius.

— J Mums rupi kad Franci ja, 
per savo; Anglija, Graikija, Rusija irki-1

Muzikantas Tapo 
Ūkininku

j imi geriausias ir valgyti toki. nes. O'kur pazdesi’? Nuveinu, 
'Nevalgyk visoki valgi arba saiko, nėra kur gule. Tegu tavi
1 perdaug pas'koninta valgi.
' prastas valgis geresnis ir svei
kesnis. Bulves, mesa ir pienas 
daug geresni už pyragus saldai
nius ir pasztelus.

Nereikia pripratinti vaikuspaisome kad ir ežia namie žmo
nes reikalauja tos paezios pa
gelbės. Už tai jis pataria kad!

visi apsižiūrėtu ežia’

Vienas kunigužis, 
pamokslą ana nedelia sake kad,11 i reikalauja pagelbos, visai ne- 
pirma sylki net nuo Kristaus už
gimimo dabar ant viso svieto 
vieszpatauja taika. Mes norė
tume su juo sutikti ir kaip tie pirmiau 
aniuolai giedoti: “Garbe Die- namie, o tik paskui imtu rupin- 
vui augsztybeje ir žemoje ra- lis mielaszirdingumo ir labda- 
mybe geros valios žmonėms.”i rybes darbais svetimuose
Tik atsimename kad Kinijoje! krasztuose. Jis sako kad miela- 
siaubia karas tarp Komunistu1 szirdingumo ir labdarybės dar- 
ir valdžios, kad yra baisus su-{bais svetimuose krasztuose. Jis! 
kilimas Indo-Kinijoje ir Javoje sa'ko kad mielaszirdingumasl

Argentinoje, prasideda namie. Toks patari
mas protingas ir geras. Kad bu

ll daugiau tokio proto Wash
ingtone tai visiems butu geriau 
ii sveikiau.

kad revoliucija
Brazilijoje ir Venezueloje, kad' 
Graikai su Bulgarais muszasi, 
kad Turkai rieszinasi Rusijai, 
kad Lenkai ima vis drąsiau ir 
drąsiau pasakyti kad jiems So
vietu iszlaisvinimas nepatinka, 
kad Lietuviai vargsta vergijo
je. Ir to negana: ežia namie, pas 
mus Amerikoje, darbininkai su 
darbdaviais, su kompanijomis 
peszasi ir nesutinka, kad strai- 
kos dabar visu iszkilo: Ameri
koje, Kanadoje, Anglijoje ir vi
sur kitur.

Apart visu szitu karu, nesu
sipratimu, susikirtimu ir krau
jo praliejimo, tas kunigužis gal 
ir gali sakyti kad dabar taika 
vieszpatauja.

Viena sena mocziute pasigy
rė kad jos anūkas tarnauja Lai
vyne. Kai vienas jūreivis jos 
užklausė ant kurio laivo tas jos 
anūkas tarnauja, mocziute savo 
akeles iszverte ir paklausė, 
“Ar tai yra net du laivai musu 
laivyne?”

Kai Amerikos Laivynas isz- 
kele ta didele paroda New York 
mieste, Prezidentas Trumanaš 
pasakė prakalba kuri niekam 
nepatiko.

Jis iki padangių iszgyre 
Amerikos laivyną ir visiems di
džiavosi kokie mes esame ga
lingi. Tai buvo visai be takto, 
be apsiskaitliavimo. Kai visas 
svietas kalba apie taika, jis su 
pasididžiavimu giriasi kokie- 
mes esame galingi ir karingi. 
Jeigu kita kuri tauta taip pa
sigirtu mes visi pasipiktintu
me. Kai Rusija giriasi kad ji 
turi galinga ir didele armija, 
mes tuojau klausiame ka Rusi
ja ketina daryti, 'kam jai reikia 
tokios armijos. O ežia musu 
Prezidentas gidiasi kokie mes 
galingi ant mariu.

Tai ne pirmas sykis musu 
Prezidentui prasiszokti. Jis ro
dos pamirszta kad jis kalba ne 
kaipo paprastas žmogus, bet 
kai visos Amerikos vadas. 
Amerikai taip didžiuotis ir taip 
girtis tai visai ne vietoj.

Ponas Bernard Baruch, kuris 
buvo ir yra patarėjas Preziden
tams, dabar pataria kad pirm 
negu mes kitoms tautoms imsi
me skolinti pinigus, turime ap
sižiūrėti kas darosi namie, 
z\merilkoje. Jis sako kad jau 
laikas mums patiems duoti 
apyskaita sau ir pažiūrėti kur 
ir kaip mes stovime.
Jis sako kad geras ir pagirtinas 
dalykas mielaszirdinguma pa
rodyti kitoms tautoms, bet pir
mutine pareiga apsirūpinti sa
vaisiais namie.

Dabar visi musu politikieriai

“Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
joj $0 Vįeszpatysteaa

MAISTAS

Paul Whiteman, garsus 
muzikantas ir orkestro vedė
jas nusipirko dideli ūki ir da 
bar pats ant to ūkio dirba. 
Jis turi daug geru arkliu ir 
visokiu galviju ir giriasi kad 
jam puikiai užsimoka.

gerocius arcyn, asz jam vėl' a
sprageli! cik — dziupcz in labo.-! Ale lancyna aukszai, nedasie- 
ni! Kap teszkeįi, tai net ventra-J kiu. Ku daryc? 
bos iszleke.
cik pradėjo brekszcz,

sz acikeleu ir ainu paveczeroc,

Žurau, brace, 
Ogi, iszryto, kap netoli lancynos stovi dzieszika 

praple-'su taszlu, užrauktu duonai 
ir pac sau ne-' kepc. Nu, mierkavoju, an jos 

mani cyso dzvi užlipsiu ir nusimsiu bulbieni. 
vuodegas papūti.' Gerai. Vienu kojų uždėjau an 

prie szaldžiu daigtu. Paprastai vyno, misnu sau! Nale, ku dzir- Tfu! Kat tu staugdamas! Tai vienos dzieskos braunos, kitu 
vaikai mėgsta saldainius, pyra- bi padziibis 
gus, pasztelus ir f.t. Kuomet 
pavalgo saldžiu daigtu jau bul- Kaip cik pradėjau snuse 
viii, mėsas ir pieno nenorės. Jau žiu per miegu 
nebenori valgyti. Sumenks ta ir kas sznipcioja ir 
mažiau pradeda sverti. Pasir- ciesei par 
daro nerviszki ir nekantrus ir “Skradzei žami!” misnu sau 
gerai nemiega. Mokykloj tingi “a kibą ce ladokas, a kokis ne- 
ir negali atlikti užduoti. Tas, mačius?” Isproginau akis ir,gU ii 
viskas pasekmes prasto, netin- žurec in tu szonu. Kap mani gy- braszka! 
kaino valgio ir 1.1; ! vu — cep, cep, cep—tep ir at-

Jau per keletą metu isztyri- szlamoja per grandzimu in ma- 
nejimai rodo, jog randasi daug ni. Brolali, man plaukai kap 
netinkamo maitinimo tarp vai- sztakietai acistojo, visas pasci- 
ku bet mažai kalbama apie ne- rau, — nėra ku daryc, raikė 
tinkama suaugusiu maitinima. 1 žiurec kokios pamacies. Nura- 

Szeiminlkes darbas isztikro petojau in sienų, apgraibeu ka- 
siinkus. Gera szeimininke vi- ranci spragėtu ir stoviu liepu
siems turi pritai'kipti kuoiiau- gatove. Kap cik ladokas arcyn; 
dingiausia valgi. Beveik visuo- mani, asz jam bupc spragėtu! 
met jos kalte kuomet szeimy- kupron, jis kabardukszcz ir nu-j 
uos nariai jauezias nesveiki,' sikaporino. Asz Dzievu padie-j 
pailsę, nerviszki, galva skauda kavojis ir szc-zyrai papoteriavis; 
arba 'kuomet negali pramigti. į vėl spakainei aciguleu. Ale 'kuri 

I Szeimininke turi žinoti, jog tu! Kap cik sudėjau akis, klau- 
ji netik turi gaminti valgi, bet sau i vėl atrapeckioja, atszlum- 
tinkama valgi, turėdama ome- cioja isz kitos szalines ciesiok 

in mani. Pone-dzie szventas, 
mus. Gera szeimininke kuomet jau cik, sakau, ce ladokas pri
mato, jog jos szeimyna nervisz- 
ka ir 1.1., 
giaus pieno ir daržovu. Kiek- 

, vienas vaikas turi gerti nors 
kvorta pieno ant dienos ir su-i 
augės nors pus'kvorte. Jeigu ne-j 
galima gauti tai reikia vartoti 
daugiaug daržovu, kaip tai, ko
pūstu, salotu, pupu ir'kitu žaliu 
daržovu.

Vienoje kolonijoje Su v. Vals
tijų Vieszos Sveikatos Biuras 

i pasvėrė tris tukstanezius moki
niu ir puse isz ju netikamaij 
svėrė. Stebėtinas teisybe, 

i isztyrinejimas vestas mokykloj No7i~02 'prakeikto, meHto^s kri-' 
i je kur beveik visi vaikai paėjo nūnaliszka apraszymas, 202 pus.

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
t pirmutines puses szimtmeczio, isz-

Baildyth gllžilloti kodėl W- fe ĮSI Listumkll užlipu. §U Bft:

Pa- nemacei! Jau saule niislaido, ai
nu inikitu gaspadoriu, katro 
pirkce starkesne. Sako: “nugi, 
nik an kluono szalines ir sprok ’sziu akis, žiuraii 
kiek cik cilps, kat nori, — pirk-i vierinu. Szali 
cioj nėra kur.” Kas ce zo nak- telyczaites

: nuajis in szalini dabar padzirbau! — misnu sau. ant kitos ir tep visku pasemeu. 
aciguleu ir gunczi usimeteu. Ku paskais gaspadorius už to- Skradzėi žemi! Užlipė buvo 

gird- , kiu viesznagi! Raikė peszcz ku-1 lanigva, ale nulipc nei szep nei
— kitoj pusėj lyk' daszius, kur grybai augalDzie-l tep: .nei kur puodu padec, nei 

atszlainnoja ve ratavok, kat užeiktu, da gali; kur kojų nukėlė. Mėginau ir 
szaudus in maniJ uulupc paskucini gucziali no'szepirtep —

•' kupros! Tai nežertas! — 
miau'kis, paszmurkszcz per sto-l ciojane nemačius žino kap, pa

ir paidisz, kat net kulnai slydo viena koja nuo dzieszkos.

nemozna i gana.
Nieko Tep man su tu bulbieni ibetu-

žmonių reikalavimus iszpildys. 
Todėl kiekvienam svarbu žino
ti kokis valgis bus jo kūnui ge
riausias, kokis valgis jo kuna 
geriausia užlaikys ir po tam 
tinkamai sutvarkyti valgi.

Pirmiausia žinai, jog negali1 
sekti savo nutarimą kaslin'k 
kiek ir kokio valgio kūnas rei
kalauja. Czion Amerike yra di
desnis pavojus persivalgyti ne
gu neužtėktinai valgyti. Daug 
žmonių perdaug valgo. Dau
giau vyru apserga nuo persi
valgymo po 40 metu negu nuo 
darbo. Maistas, kuri kūnas rei- 
kalauje pristatyti szilmos ir 
energijos yra gyvuliniai riebu
mai, daržovu aliejai, ir tokis 
maistas kaip bulves, duona, ry
žiai ir pupos. Proto darbas ne-t 
reikalauja daugiaus maisto už 
kuniszka dar'ba. Žmogus, kuris ( 
lauke atlieka sunku kuniszka 
daiba, ypatingai žiemoje, rei
kalauja daug maitingo maisto 
idant butu, sziltas ir turėtu už-j 
tektinai energijos atlikti jo • 
dauba. Todėl, ledo kapoto jai, j 
medžiu kirtėjai

Žmogus gali per kiek laiko 
apsieiti be vandens. Žmogus 
gali biski ilgiau apsieiti be 
maisto, bet žmogus gali gyvent j 
nuo 30 iki 40 dienu be maisto 
tik gerdamas vandeni.

Maistas kiniui reikalingas 
del trijų aiszkiu priežaszcziu. 
Pirma, maistas suteikia kiek 
tik kūnas reikalauja energijos 
atlikti kuniszJkus veiklumus. 
xAntra, maistas aprūpina kuna 
su augimo ar pataisymo med
žiaga. Treczia, maistas turi vis
ką kas tvarko kimo dalis ir są
narius, idant kiekvienas atlik
tu savo užduoti. Tas tinkamas 
kūno sąnariu darbas prisideda 
prie geros sveikatos.

Daugeli sykiu kūnas yra su
lygintas su gariniu trukiu. Sa
ko, jog garinis inžinas atlieka 
daug darbo. Kūnas ir dirba. 
Abiems, inžinui ir kiniui reikia 
kuro. Maistas yra kūno 'kuras 
kaip anglis yra inžino. Mes ge
rai žinome, jog inžinas neatliko 
darba taip gerai vartojant 
prasta angli kaip gera. Tokiu 
pat būdu kūnui reikia gero 
maisto. Negalima sulaukti ge- 
liausiu pasėkimu su prato u ar
ba netinkamu maistu.

Mes žinome, jog inžino dalys 
visuomet nudildytos ir reikia 
laiiks nuo laiko naujas in ju 
vietas dėti. Reikia ir naujas kū
no dalis. Maistas suteikia med
žiaga, kuri pristato naujas kū
no dalis.

Inžino kiekviena dalis su-1 dirba. Ir 
tvarkyta.
taikytos. Kūno dalys turi butiJ 
tinkamai pritaikytos idant 
letume naudotis gera sveikata. 
Jeigu kūnas negauna tinkama 
maisto, kūno pritaikymai truk
dyti. Jeigu trukdymas ilgas, 
pasekmes yra, liga.

Turime suprasti, jog ne visos1 storuma, 
ligos seka netinkama arba' “Vitamiues' 
prasta maistą. Bet tik svarbu detiniai, kurie gyvaszcziui la- 
žinoti, jog jeigu kūnas netinka-. kai svarbus. Bet kuomet virti 
mai maitintas negali kovoti pą- pameta kiek naudingumo. To- 
vojingas bakterijas. Geras vai-'del reikia kaikuriuos valgius 
giu yra būtinai reikalingas nu-1 kasdien valgyti žalius. Vasius, 
kreipti ligas. 'salotas ir salieras reikia žalias

Tarp svarbiausiu sziu dienu valgyti, 
iszradimu, galima pridėti tuos 
kuriuos mokslininkai iszrado 
kaslink valgio vertes. Sulig 
molksliszku bandymu ir nuro- priduoda minerales 
dyinu dabar galima teisingai: kūnui. Kasdien reiketu valgyti Apsivilkau gunczi,’ pasemenu 
žinoti kas sudaro gera ir kas Į syki mėsos, nors tris daržoves, tarbu ir szczyvu lazdų, nu ir da- 
prasta valgi. Toks žinojimas daug žalumynu kaip vaisiu, sa- vai aic an Dzievo acidejis. Nėra 
apie valgi yra svarbu sziandie- lieros ir salotu. Kartais nebran- ku zertavoc, ba isz Krosnos in 
nos žmogui. Mokslininkai davė gus maistas daugiaus inaitin- Kaunu pascipusei dzidelis kia- 
pasauliui kaikuriuos dalykus gesnis negu tas, kuris brangiai las; nenuaisi vienu dzienu. Ai- 
kurie teisingi, bet mokslas ne- kasztuoja. Reikia gerai nutarti nu, ainu, jau timsta. Ainu in i . . igali nustatyti valgi, kuris visu kokis valgis tavo ypatingui ku- gaspadoriu praszyc an nakvy-

nyje geros sveikatos rei'kalavi-

spainiojo, ar negerocius an rna- 
tuoj duos jiems dau- no neszczescies. Asz, pacykom,

E, cik —kabardynkszcz, kad 
ci’kras dz.yvokas, kad teksziu, 
atbulas in tu dzieszku! Oi! Net

i taszla in visus szonus iszlakio-
„. , , m . i ! jo. O puodas su bulbieni, iku lai-giau. Ku darve? Tuszcziu tarbn d 1 ... „

b v ‘ • i keti rankose, lamatai ir usivozežarnų neuzgrusi! Asz, drut m ’ .
. . '' . ... i man ant galvos. Tai tau vecza-gaspadoriu. O jau ir tune eme. °

Kap cik in rozu patropinau an' 
veczarijos. Pagarba vo jau ir

j praszeu kat priimtu pergulec. 
j Sako, gulėk ant suolo, ba nėr 
I kur. Ir an veczarijos neprasze.i , , . . vu Į Ku darysi, Dzievu dėkui ir už 
tai. Ale ziuriau, no veczarijos 
dar liko daug bulbienes. O man O
nedave nei pa'kasztavoc. Te^u 
jus dzievai, — asz cik mierka- 
yoju kur tu bulbieni padės. 
Misnu, acikelis nakciu pascie- 
szysiu’, ba jau netrivoju. Kap 
bus, tap bus, kat cik szunim ne- 
aduotu. An mano szczescies, 

an lancynos.

Kitu dzienu, brolali, ainu, ai-, 
nu ir isituszcino taiba, kat nei. 
gurinio neiszkrapszcysi dau-.

kapcz už spragele, ku szali sa'- bulbieni uždėjo 
vis buvau pazdejis. Kap cik ne- Kap cik visi isz pirkcios iszajo,

rija! Cik, cik per dzideli bedu 
isikepurnejau isz dzieszkos vi
sas in taszlu insimoknojis ir 
bulbieni apsidziibis, in stvarai- 
niu nepadabnas. O tai vieszna- 
ge! Ku daryc? Nukrapszteu no 
akiu taszlu, paskui iszpleszeu 
langu iszlupinejis cvekus, isz- 
nerau laukan ir paidisz, kad 
mani nei sliedo neužvuostu. 
Apricz to visko, kiek turėjau 
procios, paki nukrapszteu visu 
lakmotu gunczi! O, Dzieve ra- 
tavolk, nemožna nei iszrokuoc; 
Kad butau naumisne tep pada- 
ris, tai nieko, ale visai necyce!

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

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui-

404 
50c

jog ^us aPra8Zymas» didele knyga, 
', puslapiu. Popierinei apdarai.

isz turtingesnių. No. 103 Vaidelota, apisaka
35c
isz

Buvo Ve^£S^a^8’ m dideliu puslapiu. 35c- . kiti iau'ke.kai netinkamai svėrė, 
dirbantieji darbininkai, varto-1 ,.aui„ „.,;n 1 ^°; 104 Trys istonjos, apie Ne-jiasta, jog daugumas vaiku Vl- vahoje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 

I suomet turėjo pinigu ir nieks bes> Karalaitis žmogus. 121 pus. 25c 
i .v • i • x I No. 106 Penkios istorijos, apieliepi 1Z1111 ėjo kaip tuos pinigus QregOriUS; Iaz numirusiu prisikėlė, 
praleido. Daugelis isz tu vaiku Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
kasdien ėjo teatrus matyti kru
tumus paveikslus tuoj iszmo- iszo iszlins;

ja papraszcziausia, pupas, žir
niu sriuba, sūdyta kiauliena ir 
ląszinius. ‘

Kūnas reikalauja valdyti mė
sos tik syki in diena. Žuvys ir
kiausziniai tiek drūtumo duoda kvklos, ir taip darydami nega-
kiekmesa. Mesa kune palieka Vo kas nakt iiems reikalinao DT“VU. “7“.¥.1U —i i vu Adb lietui jiems iuiKdiiiiou Jurgoj; Galinga ypata galybe meiles;
atmatų, kuriuos, kaikurios ku- deszimts valandų miego. Kaipo’bos bobos.
no dalys turi iszvaryti. Todėl pasekmes pabudo nuvargę ir be

. kuomet žmogus valgo daug me- 
’ sos, tos kimo dalys per daug

tas neatnesza geros ežiu. Eidami namo pietų, iszal- 
Visos tinkamai pri-;sveikatos.

Daugelis . žmonių nevalgo 
ga- 'daržovių. Jeigu galima, reikia 

valgyti nors tris žalias daržo
ves ant dienos. Daržovai pri
duoda tuos maisto 
kurie kunui būtinai 
ir apart to pristato

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Da isz ma- 

; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis

sudėtinius, 
reikalingi 
reikalinga

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 puslapiu15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
filll ilž V&lgBeaijos; Kožnas daigtaa 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................20c

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos anie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes 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 .......................  15e

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; Tamas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ................15c

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

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų
Po laikui; Onytės laime; Per n eats a- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu'; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
flirima; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25a

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

No. 162 Trys istorijos apie Balai 
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. 25a

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslepiu ..........................................2R«j

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj 
Mailach; Paskutinei Valandoj; 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 ..........................................15<l

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrae 
P.emenlis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaiiriecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Kalnia Juoku ir Paveikslo. 
Preke

. Teip-gi j’uokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu............................................. 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 

I bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninal einiki ir kiti szposelei. 20c 

No. 116 Istorij’a apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c 

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T-uoszis: 

i Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
Ir tas pats po piet kuomet pa- 62 puslapiu ................................. 15c

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

..... 15c 
Septynios istorjos apie 

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

No.

noro valgyti pusry ežius. Dau
gelis ėjo in mokyklas be pusry-

į ke, nusperka saldainiu aiba py-' 
rageliu ir kuomet pareina na
mon negali valgyti sveika, zilta 
valgi, kuri motinos pagamina

maisto su-

Vaisiai turi užimti svarbia 
vieta. Vaisiai nukreipia prie- 
tvara. Labai sveika dantims ir 

druskos

i eina isz mokyklos.
Motinos turi ypatingai pri- puslapi; 

žiūrėti vaikus. Bet suaugę ir tu-j No. 123 
ri reguliariszkai valgyti ir tik Stebuklingas 
tris syk ant dieno.

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

Doras gyvenimas; Priversta links- 
jmybe; Vargingo žmogaus aunu; Trys 

RLI IM K A I INI A ' užeiktos karaliaus dukters: Jonukas
1x1 RriUliri. kurig buvo protingesnis už savo poną 

jei puslapiu ..J.15c
No. 127 Trys istorijos apie Duk- 

1 te uustvniu: Peleniute: Du brolei 
.Varputis ir Skudutis. 60 pus...15c

DZŪKELIO

Asz labai myliu eicie an at- 
pusku. Vienu rozu mektere- 

jo man ant razumo atlanikyc at
pirkus, ba girdėjau, kat tynai 
labai dzidelei szvintos vietos ir. 
aciprovineja visokį atpuskaiJ

SKAITYKIT
“SAULEM

ISTORIJE apie Oregonu 
------------------Isz Numirusia

Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Z ULI EM A
Tikra istorija isz Afrikos 

i Nigeriu gyvenimo.

DUVO nepaprastai graži die
na ant salos Zanzibar. Vie

nas Anglu armijos aficieras pa
siryžo gauti laiveli, persikelti 
nuo salos ant Afrikos žemes ir 
tenai pamedžioti per isztisa 
diena. Jis susirinko visus savo 
ginklus ir medžiokles innagius, 
pasisamdė viena isz vietiniu 
gyventoju, kad ji pervežtu 
skersai partaka.

Gerai. Jie persikėlė. Tuojaus 
ant kranto augo tankus krū
mai. Jie atsargiai pradėjo per 
juos eiti gilyn ir tolyn nuo 
kranto. Netoli teko jiems eiti. 
Staiga pasigirdo staugimas 
gienu ir skalijimas sza'kaliu. 
Aficieras pasitvėrė gerai už
taisytus szautuvus ir keletą 
szuviu paleido to puse, isz ku
rios buvo girdėti balsai ir ma
tyti buvo didelis judėjimas. 
Tuojaus sudundėjo daugybes 
kojų ir buvo girdėti urzgejimas 
karkimas ir riksmas paszautu 
žvėrių. Aficieras su savo paly
dovu grūdasi per krumus tolyn.

Praeje varsnas kelio, rado 
kelius žvėris užmusztus ir apie 
tris sunkiai paszautus. Bet juo
du nepaprastai nustebo, pama
te tarp kritusiu žvėrių skurini 
maisza. Jis buvo tvirtai užrisz- 
tas isz vieno galo ir matomai, 
iszkastas žvėrių isz žemes. Isz 
tolo rodėsi, kad tas maiszas ju
da, nori atsistoti. Aficieras sku
biai priėjo prie gyvo maiszo, 
nukirto szniurus ir viduje rado 
da szilta, bet menkai gyva jau
nos taip apie vienuolikos ar 
d vylikos metu, mergaites kuna. 
Kaip tik iszimtosios veidą pa
liete oras, ji labiau sujudo ir 
pasirodė, kad da joje yra gyvy
bes. Aficieras rūpinosi jai pa
dėti, kad ji atgautu nuovoka ir 
greitai pradžiugo. Mergaites 
akys atsidarė. Ji su nusk-te lieji
mu pažiurėjo in juodu ir vol už
merkė.

Ji buvo taip susibaigus, kad 
iszrode tik oda ir kaulai. Buvo 
visiszkai nusilpusi. Aficieras 
nežinojo, kad su ja taip padare, 
jo palydovas buvo cziagimis, 
bet ir jis nieką negalėjo iszaisz- 
kinti ir abudu nežinojo, ka ežia 
dabar su tuo radiniu pradėti. 
Staiga suskambėjo tolumoje 

buvo pilni džiaugsmo. Jie ne- 
sziojo invairius daiktus in kop- 
lyczia, vale gyvenamuosius 
kambarius, o seserys juoduose 
abituose su baltais velionais 
prižiūrėjo ir tvarkė visus dar
bus.

Ta naktį geru vaiku klase, 
kurie iszbuvo 'bandyme isztisus 
metus ir buvo gerai iszmokyti 
tikėjimo dalyku, turėjo gauti 
Krikszta ir pradėti savo rengi
mąsi prie kitu sakramentu.

Visa tai tvarkė sesers — vie
nuoles. Jos apleido savo tėvu 
namus, giminiu ir pažinstamu 
draugyste, taip kiekvienam 
brangia, galutinai, pasakė su
diev ir savo tėvynei ir atkelia
vo in tas karsztas ekvatoriali 
nes pasaulio dalis. Ir delko? 
Kad darbuotųsi taip laukiniu, 
visu apleistu juodu žmonių, 
kad ju sielas gautu Kristui. Jos 
ežia tuojaus sudarė narna, ku
ris tapo sykiu naszlaicziu prie
glauda. ir mokykla. Dirba jos 
tenai, nukesdamos daugybe vi
sokiu nedatekliu. Tik vienuole 
tai ir gali atlikti.

Jos dabar su atvira szirdimi 
ir isztiestomis rankomis priėmė 
nauja, nelaiminga sutvėrimėli, 
kuri pristatė Angliszkas aficie
ras. Aficieras paprastai nuste
bo, kuomet sesers priėmė isz jo 
rasta mergaite, neklausdamos, 
kas užmokės už jos užlaikyma. 
Jis pajuto savyje kodidžiausia 
pagarba toms gerutėms sese
rims, kurios parode tokia gra
žia, pilna pasiszventimo meile. 
Jis buvo protestonas ir bu
vo girdėjęs daug visokiu nieku 
apię katalikes seseris, v muo- 
les.

Kuomet aficieras atpasako
jo, kur ir kokiame padėjime jis 
rado ta mergaite, sesers tuo
jaus- suprato, kaip tai atsitiko. 
Jos paaiszkino, kad tai darbas 
pirkliu vergais. Ta mergaite 
turėjo būti labai pavargusi ir 
negalinti toliau keliauti sykiu 
su kitais. Grobikai bijojo ja už- 
muszti, nes Anglijos valdžia 
asztriai baudžia už žudymą 
cziagimiu gyventoju. Todėl jie 
ja gyva palaidojo, pasitikėda
mi, kad laukiniai žvėrys ja isz- 
sikas ir sues. Taip butu atsiti
kę, jei aficieras ne butu in laika 
pribuvęs.

Galutinai jis atsisveikino su
skardus varpo balsas. Cziagi- gerutėmis seserims, pilnas in- 
mis tuojaus paaiszkino, kad ne- vairiu jausmu nuo to, ka mate 
laibai toli yra namas seserų, ku- ir girdėjo.

Straikos Ir Straikieriai Hollywood “Moving Pictures”

rios globoja neturtėliu vaikus. 
Szi žinia kaip ranka nuėmė nuo 
aficiero pecziu sunkia naszta. 
Jis cziagimiui liepe paimti ant 
savo ranku pusgyve sudžiuvu- 
sia ly'g skiedra mergaite ir juo
du eme eiti ta puse, isz ku
rios sieke j u ausi varpo balsas' 
kuris ir Afrikos tyruose szau- 
kia visus kalbėti “Angelas 
Vieszpaties. ”

Buvo ta diena Kuczios, tai 
yra, Kalėdų Vigilija. Seserų 
vienuolyne buvo didelis judėji
mas: visur visur daromas buvo 
prisirengimas prie vidurnak- 
czio Misziu. Juocįieji vaikucziai 
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pažadino isz miego viesznia. Ji 
pakilo isz savo lovos ir kaip bu
vo naktiniuose ruknose, tai pa
traukė ten, isz kur ėjo garsai. Ji 

I pasislėpus už Szv. Juozapo sto- 
| v\ los drebėdama žiurėjo iii vis
ką, kas darosi. Jos smarki akis 
tuojaus suome visa gražuma: 

■ žibaneziais žvakes, žalius la-j 
pus, gėlės, kunigą Misziu ru-. 
buose seseris, baltai parėdytus 
kūdikius, juodus kaip ji pati.į 
Jos laukinei sielai tas reginys 
buvo nežemiszkas. Ji pagauta! 
tos grožės apalpo ir krito. Ja’ 
pastebėjo ir isznesze atgaliu 
jos lova.

Greitai ji atsipeikėjo ir paroj 
de norą vaikszczioti. Ji liko' 
aprėdyta paprastais juodųjų 
vaiku rūbais, su nuostaba im 
viską atydžiai žiurėjo. Rodos, 
kad jai kas paaiszkino, kad tos) 
sesers, vienuoles tai jos gerade- 
jos ir ji joms reiszke didžiausia 
pagarba. Ji stebino visus. Pas
kui seserį Prasciszka, jos glo
bėja, ir nuosekliai sekiojo, ret- 
kareziais murmėdama viena' 
antra žodi, bet jos dideles reisz- Į 
kios akys už ja aiszkiai kalbėjo 
ir rode, kad jos siela yra pilna 
dėkingumo.

Ji parode ir didelius gabu
mus. Iii trumpa laika ji pradė
jo vartoti seserų vartojamus 
žodžius ir isztisus sakinius ir 

i jau galėjo sziaip taip susikalbė
ti. Isz visu vaiku prieglaudo
je ji buvo gailistingiausia. Jos 
veidas buvo malonus, oda 
szviesene kaip kitu, o jos juo
kas buvo tiesiog ža ve jautis. Ji 
iszrode tiesi, stati, jos veidas 
pilnas kokio tai didumo. Iszro- 
do, kad ji turėjo būti augsztes- 
nes kilmes, negu kiti juodiejie, 
ežia gyvenanti.

Gerai iszmokus vietine kalba 
ji seserei Pranciszkai papasa
kojo savo istorija.

Ji buvo kunigaiksztyte. Jos 
tėvas valde visa gimine Afri
kos gilumoje, apie asztuonis 
szimtus myliu atstui. Visi jie 
ten ’buvo laimingi. Bet sztai vie
na nelaiminga diena būrys gro
biku, vergu pirkliu užpuolė ju 
szali. Tėvas kunigaiksztis su 
gimines vyrais buvo ta diena. . | 
iszkeliaves toli in girias sugau- 

į ti liūtą, kuris žudė žmones. Jie 
sugryžo neprisirenge. Nustebo 
pamate svetimus. Szie puolė 
ant j u ir daugybe iszmusze mo
terų ir vaiku akyse. Po to iszsi- 
rinko isz likusiu gražiausius, 
suriszo juos krūvon ir vare juos

Mažute mergaite seserys tuo
jaus iszmaude, pavalgydino ir 
paguldė in lova. Viena sesuo ja 
saugojo. Kuomet ji atsibudo, 
tai vėl jai davė maisto ir ji pra
dėjo pratarti viena kita žodi, 
bet sesers jos kalbqs negalėjo 
suprasti. Jos numanė kad ji bus 
isz kokios nors tolimesnes vie
tos ir tikėjosi, kad kuomet ji 
pagerės, tai su pagelba cziagi
miu joms pasiseks sužinoti jos 
visa istorija.

Tuom tarpu rengimas vidur- 
nakezio Misziomis ėjo pirmyn. 
Galutinai atėjo pats tas laukia
masis laikas. Sesuo matydama 
kad mergaite, jos sargybai pa
vesta, gerai inmigo, paliko ja ir 
nuėjo in mažute koplyczia klau
syti Misziu. Paprastas altoriuj,
bet buvo labai gražiai papuosz- 
tas. Vaikai, kurie buvo pareng
ti prie Krikszto, buvo baltai ap
rėdyti, su baltais velionais ant 
galvos.

Miszios prasidėjo. Mažu var
gonėlių balsai ir vaiku giesmes ■

Darbininkai kurie daro kratamuosius paveikslus Hollywood mieste sustraikavo ir ne
leido kitiems dirbti. Jie atsisėdo ir iszsitiese skersai ulyežias, kad automobiliai negalėtu 
pravažiuoti. Policijantai turėjo juos neszti in kalėjimus. Czia buvo ir susikirtimu ir pra- 
musztu kaktų ir pajuodusiu antakiu pirm negu susigadino.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien! Pirkie U. S. Bonus Sziandien! Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

kaip gyvuliu banda priesz save, kad jos motina atsisakė valgy-
Jie vare tuos nekaltus žmo-Jti ir bandė visiszkai nepaisyti 

nes in prieplauka, kur turėjo' savo grobėju. Ji buvo tvirta ir 
parduoti in vergija. ilgai iszlaike. Mirusiųjų kiniai-.

Suimtųjų kentėjimai buvo buvo nuklotas kelias, kuriuo! 
neapsakomi. Zuliema pasakojo, keliavo. Galutinai ir kuni-j

BALTRUVIENE

S, pleise ten būrelis lietuviu 
gyvena, 

Nes jau su jais gyvena, 
Su vyrais kaip dedama, 

Nes ka su viena boba 
tai jau gana.

Ten yra kompanijos stubos, 
Tai nuo vienos bobos, 
Visi vyrai iszrunijo,

Ba per blakes būti negalėjo, 
Niekad nekloje lovų, 

'Ne apvarto nei pagalviu, 
Blakes musztrus daro, 

Taip kaip ant kares lauko 
visus iszvaro,

Dabar vyrai pas kitus 
buna, 

Nes blakes taip 
nevargina kuna.

Bobelka da giresi,
Jog su viskuom apsipažinusi, 

Kad ir ilgai mergavo, 
Bet gera vyra gavo.

O kas misiuke da pavadina, 
Pavieszina guzuteliu, 
Ir su meilum žodeliu.

Teisybe, butu misiuke,' 
Kad apsiszvarytu namele,

O jeigu nori tokia būti, 
Turi pirmiau blakes 

iszvaikyti,
Ir namele apšzvaryti.

* * *
Mano kurna isz Merylande 

raszo,
Ii- maloningai praszo,

Pribuk kūmute Baltruvienele, 
Mano mylima szirdele, 

Taip tave czion visi iszsiilgo, 
Kad net nekuriu bobų 

liežuviai prasiilgo.
Po kvarabu, kad vengras 

buezia,
Tai liežuvius nupjauezia, 
Tada malszumas užstotu,

Ir visi plepalai nustotu.
* * *

Keletą S'krantos bobos,
Ne kam yra vėtros, 

Neimtus daigtus isz galvoje, 
Visokius liežuvius vedžiojo. ' 

Tarp saves ėdasi,
Bet ir prie nekaltu kabinasi. 

Tarp porotu uosi kisza, ir 
nori atskirt, 

Arba kad vyras bobai galėtu 
kaili iszdirbt.

O jus liežuvninkes,
Argi jau jus niekas 

suvaldyti negales? 
Suvirsz puse tuzinu turiu. 
Isz kuriu draugija uždėti 

noriu.
O ant galo asz pati pribusiu, 
Sutversiu viską ir paredka 

padarysiu, 
Viską gerai sudavadysiu,
Ir virszininkus iszrinksiu.

* *
Jau tas Pėnnsylvanijas, 
Gal niekiausias už visus, 
Su vyrais kaip dedama, 

Bet su boboms tai jau gana, 
Szvarumo jokio neužlaiko, 

Ir vyrams valgio nepritaiko.
Viena karta maeziau, 

Kaip valgė tai net riau'kcziojau 
O mergeles miegsta labai 

szokius, 
Ir tai bile nekokius.

Kaip tik kur pajunta, 
Tai isz namu iszprusta. 

Tankiai szi ir ta pameta. 
Kad ir reikalinga daigta.

Ar jau ne atsiras, .'kad 
kas suvaldytu.

Ir del nekuriu gieda 
padarytu.

Viena smarki motere,
Gieda tokai padare, 

Tcrla sumusze prie visu akiu, 
Da gerai kad neturėjo 

akuloriu.
Isztikro visur musu mergeles 

biauriai pasirodo, 
Ba savo szelmystes parodo, 
Ne nori ju niekas laikyti, 
Turi isz namu iszvaryti.

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

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

Jūreiviai Žuvauja •

“Skip” Parker padeda su
žeistam jūreiviui “Grip” 
Groves žuvauti prie jūreiviu 
ligonbutes netoli Seagate, N. 
Y., Coney Island. Jūreiviai 
czia gydosi ir pasilinksmina 
pirm negu važiuoja namo.

gaiksztiene neiszlaike. Ji ėjo 
diena isz dienos silpnyn. Jos 
silpnas ėjimas trukdė grobikus 
Arabus. Jie nusprendė ja už- 
muszti. Viena ryta prisiartino 
prie jos neva jos valdovas ir 
ir kirto jai in galva savo szau- 
tuvu, nepaisydamas riksmo ir 
klyksmo jos dukters. Zuliema 
žiurėjo bejiege iii savo mirsz- 
tanezia motina, o toliaus in- 
smeige savo akis in jos užmu- 
szejo, lyg norėdama ji pervert 
savo akiu žvilgsniu ir baisia ne
apykanta. Sudrėbėjo užmusze- 
jas, bet neatsimaine jo nuožmu
mas. Užmusztosios kuna paliko 
draskyti laukiniams pauksz- 
cziams ir žvėrims, o sumenkė
jusią Zuliema paėmė ant kup- 
ranagario, manydamas ja gyva 
palaidoti, nes mate, kad jos ne
parduos del jos sumenkėjimo. 
Jie artinosi prie Anglijos karei
viu stovyklos ir todėl nedriso 
užmuszti Zuliemos. Bet sekan- 
czia diena tironis mergaite isz- 
rede, ingrudo in sziksznos mai
sza, užriszo ir, prarausės kiek 
žeme, ten ja ingrudo ir užkasė, 
manydamas, kad szakaliai ar 
hienos ja užtikę sues. Grobikai 
buvo netoliausia da nukeliave, 
kaip aficieras užtiko ta radini.

Tai buvo netikėtas iszgelbe- 
jimas jaunos kunigąiksztytes. 
Dabar dienos slinko laimingai. 
Zuliema buvo linksma. Kalėdų 
nakties reginys nedilo jos vaiz
duotoje. Tikėjimo tiesas ji te- 
mijosi greitai ir suprantamai. 
Ji buvo labai pasilgus Kriksz
to. Bet sesuo Pranciszka žino
dama kaip laukiniu Afri'kie- 
cziu prigimtyje yra giliai insi- 
szakneje nekurie blogi inpro- 
cziai, neleido jo's prie krikszto. 
Ji ja mokino ir žiurėjo ir renge; 
prie Krikszto per seikanczias 
Kalėdas.

Zuliema buvo savo keliu ne-' 
paprasta mergaite, ji elgesį ga-' 
na iszdidžiai taip kaip tiiika 
kunigaiksztytei. Ji gana anks- 1 ti iszrode jau pribrendusi ir ne- 
jucziomis dare koki tai ne pa-' 
prasta inspudi in kitus nasz- 
laiczius, kad jie jai reiszke pa-j 
garba ir nuolankumą. Bet jibu-l 
vo ir labai gera. Visus mylėjo,' 
o ypacz seserys ii- joms visur 
stengėsi padėti, griebdama at
likti invairiausius darbus.

—BUS DAUGIAU—______

Pas Daktara
Daktaras — Jau ne syki 

kalbėjau kad negert per
daug.

Girtuoklis — O ponas dak
tare, asz niekad neturiu in 
vales, o ka czia kalbėt per 
daug. *•

:: JUOKAI ::
-----□----- -

Liūdnas Likimas

Antanas ir Jurgis apsvar- 
tineje apie Europos dalykus, 
apie kariszka neramumą vi
sose szalyse.

Antanas — Asz skaitau 
laikraszcziuose, kaip tenai 
kareiviai szaudo in žmones. 
Juk tai žveriszkai, ar ne?!

Jurgis — Taip dedasi Vo
kietijoje, ar ne?

Antanas — Taip. Asz ne- 
galecziau būti kareiviu to
kiame atsitikime ir szaudyti 
savo žmones!

Jurgis — Nenorėtum, tai 
tiesa, bet juk insakymai yra 
insakymais ir turi klausyt 
kada liepia.

Antanas — Na bet daleis- 
kim, tu butum kareiviu ir tau 
paliepta szauti in tavo paties 
tęva ir broli. Ka tu darytum?

Jurgis — Neszaucziau.
Antanas — Kodėl?
Jurgis — Ba mano tėvas ir 

brolis jau mirė.
Antanas — Gud baj, kitu 

kartu pakalbėsime.

Palangos Jure

Jure — motinėlė 
Tur dukrelių buri, 
Vėjui — tėvui liepiant 
Visos szokti turi. 
Lyg skara kutota 
Ant žalsvos jupeles, 
Butą pasipuoszia. 
Puldinėja, kelias... 
Tai lenktynen eina 
Tai prie kranto plakas; 
Tai adgal atszokau 
Pucziuojesi, sznekas.... 
Visos szaunos gritos 
Kaip deives linksmutes, 
Tik pravirkszt, iszvyden 
Kauleli Birutes.
Lasz ju aszareles 
Gelsvu gintarėliu, 
Mat ir javus pagailo 
Vargszu žemaiteliu...

Skaitykite “Saule” ' 

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy- j 

venima, ant viso me-1 
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.
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Žinios Vietines
i- ♦

New Britain, Conn., ir E. Kle- 
miene isz Newark, N. J. Grabo- 
rius V. Merikeviczius laidojo.

i — Rinkimai praėjo. Visi 
Republikonini kandidatai ant 
pavietavu urėdu laimėjo.

— Mahanojuje buvo aprink
ti du mokslainiu direktoriai, 
Daktaras J. Tacielauskas, De
mokratas ir John Unsinn, De
mokratas, taipgi buvo aprinkti 
kiti miesto valdininkai, kaip 
tai ir Patrick Foley, Chief bur
gess, George J. Keiser, Tax Col
lector, Jos. Doyle Supervisor, n

— Kareivis Pfc. Juozas A. 
Savailka sunns p. Antano Su
vaiko 315 W. Spruce St., likos 
paliuostas isz tarnystes. Karei
vis Juozas tarnavo Philippi- 
nuose.

— Ana vakara vagis insi- 
gavo in Whalen’s aptieka 239 
W. Centre Uly., ir paėmė pen
ki s-deszimts doleriu isz registe- 
ro. Policija tyrinėja vagyste.

— Szeimyna p. Juozu Loba- 
ieziausku, nuo 438 W. Centre St. 
pasididino, nes garnys ana die
na apdovanojo p. Lo'bacziaus- 
kiene patoga ir drūta sunu.

Nedelioje ir Panedelyje 
lapvaikszczios po visa Amerika 
sukaktuves dienos užbaigimo 
Įl-mos S vietines Kares, in įkuria 
JSuvien. Valstijos inženge Ba
landžio (April) 6-ta diena 1917 
mete, o Lapkriczio (Nov.) 11-ta 
Įdiena 1918 mete (27 metai ad- 
gal) likos apszauktas Taika ir 
kare pasibaigė.
! ■— Ana diena sugryžo isz 
tarnystes kareivis Pfc. Vaitie
kus Szukeviczia, 508 E. Market 
jUly. Kareivis Vaitiekus tarna
vo Anglijoj, Franci jo j ir Vokie
tijoj.

— Ponstva V. Urbaicziai isz 
Baltimore, Md., atlankė “Sau
les” redakcija, atnaujinti pre
numerata del ponios Urbaitie- 
nes motinėlei, pone Jeva Gus- 
taitiene isz Baltimores, nes po
ne Gustaitiene yra musu sena 
skaitytoja per 47 metus. Pons
tva Urbaicziai taipgi atlankė 
pono Urbaiczio tęva p. Joną 
ĮUrbaitis isz Saint Clair, Pa., 
taipgi svaine pone K. Becket- 
tiene. Acziu už atsilankyma.

— Petnyczioje. pripuola Szv. 
Latenio Bas., Sukatoje Szv. 
Andre jo Avel.

— Kita sanvaite: Nedelioje 
Szv. Martyno Vysk., taipgi Su- 
yien. Valstijos Szvente Armis
tice Day arba Taikos Diena ant 
atminties užbaigimo 1-mos 
Švietines Kares, ta diena taipgi 
yra Lietuviams minėta diena: 
;(1893 m.) invvko baisos Lietu
viu skerdynes Kražiuose; Pa
nedelyje Szv. Martyno pop., 
fUtarnirike Szv. Stanislovo 
Košt., Seredoje Szv. Juozapato 
Vysk., Ketverge Szv. Alberto 
Didžiojo; Petnyczioje Szv. Ger
trūdos; Subatoje Szv. Gregoro 
Vysk.

Mount Carmel, Pa. — Spalio 
(Oct.) menesio pabaigoje pasi
traukė isz klebono pareigu Ku
nigas Daktara J. B. Konczius, 
Bendro Amerikos Lietuviu Pa- 
szelpos Fondo Centro pirmi
ninkas.

Kun. Dr. J. B. Konczius Szv.
Ii

Kryžiaus Lietuviu parapijos, 
mieste, klebonavo nuo Birželio 
(June) 15-ta diena 1927 m., iki 
Lapkriczio (Nov.) 1-ma diena 
1945 m.

Pasitraukimo priežastis yra, 
kad Lietuviu tautos paszelpos 
darbas taip iszaugo, kad reika
lauja daug pastangų ir darbo. 
Kunigas Konczius per pusan
trų metu dirbo labai daug pa
szelpos darbe ir kartu klebona
vo. Toliau taip dirbti, paszel
pos darbui padidėjus, nebegali, 
nes jiegos ir laikas taip tesiti 
neleidžia.

• Kunigas Konczius, BALF 
Centro pirmininkas, būdamas 
New Yorke, daug lengviau ga
lės atlikti darba ir daugiau 
naudos padaryti musu vargs
tantiems tautiecziams per BAL 
F. Kaip žinoma, per szi menesi 
skelbiamas platus maisto ir ki
tu daiktu rinkimo Vajus visoje 
Suvien. Valstijose. Surinktas 
maistas ir kiti reikmenys bus 
siuneziami Lietuviams skurs- 
stantiems Europos karo vietuo- 
se. — D.

Clinton, Ind. f Gerai žino
mas musu tautietis Adolfas Ka- 
zalkieviczius, nuo 1405 N. 8th 
uly., mirė Spalio 25-ta diena, 
6:50 valanda vakare, sulaukės 
70 metu amžiaus. Velionis gi
mė Kovo 25-ta diena 1875 me
tuose, isz Lietuvos, isz Suvalkų 
Redybos, Dauksziu kaimo ir 
parapijos. Paliko dideliam nu
liūdime paezia Ona (po tėvais 
Milauskiute), keturis sūnūs: 
Antaną, Prana, Juozą ir Karei
vi Kazimiera kuris tarnauja 
Pacifike, taipgi pus-broli Pet
ra Kazaikeviczia ir szvogeri An
taną Karanauska isz Mahanoy 
City, Pa. Velionis Amerike isz- 
gy.veno 50 metu ir buvo per 
daugelis metu skaitytoju 11 Sau
les. ’ ’ Amžina Atsilsi.

Lietuvos Klausimas 
Washingtone

Teisėjai Svecziuojasi Pas Prezidentą

Amerikos Augszcziausio Teismo Teisėjai syki in metus 
atsilanko pas Prezidentą in sveczius. Pirmoj eile j, isz kai
res in deszine: Chief Justice Stone, Prezidentas Trumanas, 
Justice Black ir Justice Frankfurter. Antroj eilej: Justice 
Reed, Justice Burton, Justice Rutledge ir Justice Murphy. 
Virszuj: Justice Douglas, C. E. Cropley, Teismo Rasztinin- 
kas J. H. McGrath, E. Waggaman ir Tom C. Clark. Daug 
apie juos ir ju darbus girdėjome Roosevelto laikais, daug 
da ir girdesime pirm negu viskas visur susitaikins.

Tie kurie žino sako, kad visi 
mes galime dabar tikėtis ir 
laukti kad neužilgo kas labai 
svarbus bus paskelbta kaslink 
Lietuvos ne tik laikraszcziuose 
bet ir Washingtone.

Philadelphijoje radijo skel
bėjas, Leonard Matt garsina 
Lietuviu varda ir aiszkina Lie
tuvos reikalus per radi j a anglu 
kalba. Ji in talka parsikvietė 
Ponas Poszka, (Paschall). An
tanas Džikas ir Ponia Antanai
tiene garsina ir skelbia ir ragi
na visus prisidėti prie szito su
važiavimo, kur Lietuvos klau
symas bus vėl iszkeltas Senato
riams ir Kongresmenams.

Tie kurie gali isz darbo isz- 
likti ir nori važiuoti in ta suva- 
žiavima gali tikietus insigyti 
visuose Lietuviszkuose kliubo- 
se.

Anglija Pataikauja
Rusijai

PER SPALIO MENE
SIO GAUTA 145,000
SVARU DRAPANŲ

.
Stalinu susitaikinti, ypatingai 
kaslink visu rytu klausimo.

Anglijos pasiuntinys ypa
tingai nori szitus darbus nu
veikti:

1 — Kita taikos konferencija} 
suszaukti.

2 — Atnaujinti ar nors page
rinti santykius tarp Rusijos ir 
Anglijos kad viens kitam dau
giau pasitikėtu, ypatingai kas
link Vokietijos ir kitu apylin
kes užkariautu tautu klausimo.

3 — Susitarti kaip geriau ir 
veikiau valdyti Vokieczius ir 
viens kitam neužeiti už akiu ir 
tarp saves nesipeszti.

4 — Pasitarti apie ta baisia 
sprogstanezia bomba, kuria da
bar vien tik Amerika turi, ir 
pasiszneketi kaip ir kada su ži
niomis apie ta bomba pasida
linti.

Bet, per anksti pasakyti sa” 305 svaru, 
ar kas gero bus isz szito pasiry- 
szimo. Stalinui baisiai lengva 
pati dangų prižadėti ir paskui 
gyva pragara paleisti.

Maspetli, N. Y., perKunBal-| Baltimore, Md., BALE 64 
kuna 672 svaru ir maisto 24 sv. skyr. 2,148 svaru.

Pittston, Pa. Szv. Kazimiero Lucerne, Ęa., Szv. Onos par.

BROOKLYN, N. Y. — Tik 
ka praėjės Spalio menesio buvo 
pats sėkmingiausias rinkti ru
kus nuo karo nukentėjusioms ir 
po Europa iszbalszkytiems Lie
tuviams. Jeigu an’kscziau rūbai 
plaukdavo deszimties ar szimto 
svaru siuntiniais, Spalio mene
si rubai plauke jau net deszini- 
timis tukstancziu svaru trans
portais.

Isz viso per Spalio menesi su
plaukė apie 145,000 svaru ru
bu; gauta taip pat kenuoto 
maisto ir knygų.

Amerikos Lietuviai ne viena
me mieste iszejo in Amerikos 
visuomene, in vieszuma, pa
kvietė in pagelba vajui miestu 
didesnus, auiksztus dvasinin
kus, instaigu vedėjus, kaip: 
banku, mokyklų, did. krautu
vių ir kt., ne tik Lietuviszku, 
bet ir kitataueziu.

Daug kur miestuose sunkve- 
žimiai-trokai net su garsiakal
biais važinėjo gatvėse. Invai- 
riu tautybių žmones, per kelias 
dienas isz anksto paraginti per 
radija ir laikraszczius, glebiais, 
pundais, automobiliais gabeno 
drabužius, avalyne. Tai rodyte 
rodo, jog Lietuviams užuojau
tos Amerikoje yra daug, tik rei
kia drąsos ir organizacijos 
amerikiecziu pagelbos papra- 
szyti ir ja priimti.

Besitesiancziame vajuje su
organizuokime jaunimo burius 
iii darba. Turėdami daugiau 
energijos ir sveikatos ir geriau 
kalba mokėdami teeina jie in 
Amerikos visuomene.

Didesniais kiekiais per szi 
menesi rubai gauti isz sziu vie
tų (duodami skaieziai rodo sva
rus):

Brooklyn, N. Y. Nursing Sis
ters of the Sick Poor, rubu 395 
svaru, ir maisto 220 svaru.

Minersville, Pa. Szv. Pran- 
.JcrjlmTic! nHmn.. 1.1(10 «vam. ciszkaus parap., 1,100 svaru.

Wilkes-Barre, Pa. Szvcz. 
Trejybes parap. 1,960 svaru.

Wilkes-Barre, Pa., per “Gar-

parap. 6,360 svaru.
Springfield, O., Hosp. Sisters 

of Third Order of St. Francis, 
93 svaru.

Worcester, Mass., Auszros 
Vartų parap. 13,050 svaru.

New Haven, Conn., BALF 321 
Skyr. 1,010 svaru.

St. Louis, Ill., Szv. Juozapo 
parap. 435 svaru.

Thorp, Wise., per Joną Kur
tinaiti 262 svaru.

Haverhill, Mass. BALF 59; 
skyr 686 svaru.

Philadelphia, Pa., LitL Vic-Į (Brooklyn, *N. Y., Mrs. Ona 
Valaitiene 78 svaru.

Tamaqua, Pa., Mrs. Uges 52 
svaru.

Brooklyn, N. Y., Mrs. Skidu- 
lis 64 svaru.

Brooklyn, N. Y., Mr. Simaus- 
kas 61 svaru.

Coaldale, Pa. Szv. Jono par. 
75 svaru.

Auszros

275 svaru.
Brooklyn, N. ,Y., Rev. Moran 

St. Vincent de Paul parish 46 
svaru.

Niagara Falls, N. Y., Szv. 
Jurgio par. 258 svaru.

1 Mt. Carmel, Pa. BALF skyr. 
3,131 svaru.

Spring Valley, Ill., Szv. Ag
nietės par. 300 svaru.

Great Neck, L. I., Mrs. Ona 
Lazaunin'kiene 45 svaru.

j Springfield, Mass. Mrs. Wal- 
' lace 44 svaru.

tory, Red Cross and Relief 
Fund Committee 10,000 svaru.

Waterbury, Conn., Szv. Juo
zapo parap. ir BALF skyr., 14,- 
000 svaru.

Boston, Mass., BALF skyrius 
23,300 svaru.

Girardville, Pa. Szv. Vincen
to parap. 700 svaru.

New York, N. Y.
Vartų parap. 218 svaru.

Brooklyn, N. Y., M. Skrode
nis 145 svaru.

New York BALF skyr. 100 
per P. Czeriene-Mulks 150 sva
ru, per p. Simutiene, Rosedale, 
N. Y. 100 svaru.

Providence, R. I., Szv. Kazi
miero parap. 487 svaru.

Willow River, Minn. 
Stanley 126 svaru.

Newark, N. J., BALF 35 sky
rus 524 svaru.

Milburn, N. J. (Belleville) 
Zemaiczio ir Auszros szeimos 
102 svaru.

Manchester, N. H. BALF 53 
skyr. 300 svaru.

Stamford, Conn. BALF skyr. 
300 svaru.

East Chicago, Ind. Szv. 
Pranciszkaus parap. 475 svaru.

W orcester, Mass., Lithua
nian Club 1,257 svaru.

Shenandoah, Pa., Szv. Jurgio 
parap. 2,771 svaru.

Brooklyn, N. Y., Children So
ciety per p. Jurgeliute 101 sva
ru.

Kun.

Gilberton, Pa. f Ketverge, 
atsibuvo laidotuves Margarie- 
tos Miller — Milauskienes isz 
gyv. Nr. 230 Main Uly., su apie- 
gomis Szv. Liudviko bažnyczio- 
je 9 valanda ryte, kūnas palai
dotas parapijos kapuose Frack
ville je. Velione mirė Nedėlios 
vakara apie 10:20 vai., pas savo 
sunu Edvardą 230 Main Uly., 
sirgdama per koki tai laika. Gi
mė Lietuvoje, pribuvo in Gil- 
bertona 'būdama jauna mergi
na. Prigulėjo prie Szv. Liudvi-

- ko parap. Maizevilleje. Paliko 
4 sūnūs: Juozą, Chester, Pa.,

PHILADELPHIA, PA. — 
Amerikos Lietuviu Misijos 
darbininkai ir nariai rengiasi 
važiuoti in Washingtona, Lap
kriczio (Nov.) 16-ta diena ir 
vėl iszkelti Lietuvos klausima 
musu Senatoriams ir Kongres- 
monams.

Surengtas bankietas, kuria
me dalyvaus daug valdžios 
augsztu žmonių ir kur bus isz
keltas “Lietuvos Nepriklauso
mybes ’ ’ klausimas.

Amerikos Lietuviu Misija 
yra gerai persiorganizavus ir 
dabar tikra ir vaisinga darba 
dirba. Ponai Vincas Poszka 
(Paschall) isz Philadelphijos, 
Kumskis, Olis Žiuris ir kiti 
kaip Daktaras Colney dabar 
darbuojasi kad szitas suvažia
vimas pasisektu.

Gabus propagandos agentas 
ir iszgarsinimo platintojas yra 
pasamdytas iszkelti Lietuvos 
varda aikszten, kad ir svetim- 
taueziai apie mus ir musu 
kraszta nors kiek sužinotu. Ju

LONDON, ANGLIJA. —
Anglija da syki stengiasi susi
taikinti su Rusija. Dabar Ang
lija siunezia savo ambasadorių, 
pasiuntinį in Rusija ir tikisi 

į!kad kaip nors bus galima su

Mokykloje

Cepyright 1945 by B»ddy Kilowatt

Vinca Phila., Pa., Joną ir Ed
vardą mieste; trys dukterys G. 
\Levqliene ir‘; A* Lugliene isz

darbas iszplatinti Lietuviu var
da per angliszkus laikraszczius 
ir žurnalus.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Daraktoris —Kokiame lai
ke geriause skinti obuolius?

Vaikas — Kada szuo buna 
pririsztas.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Brooklyn, N. Y., Ona Baniu- 
liene 70 svaru. *

Chicago, Ill., Szv. Kazimiero 
Akademija 810 svaru.

Portland, Maine, Mrs. L. 
Fiore 50 svaru.

Jamaica, L. I., N. Y. Mrs. E. 
Jurgeliene 52 svaru.

Brockton, Mass., Szv Roko 
parap. ir. BALF 42 skyr. 7,236 
svaru.

Minersville, Pa., Szv Kazi
miero Seserys 129 svaru ir kny
gų 35 svaru. -

ooo
POP .TELLS ABOUT THE GOOD OLD “DAZE ”» 1

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

ŪUST IMAGINE WHAT THE 
WORLD WOULD BE LIKE 

r W/TH OUT AEPDy! 1

J* »i

—/VrCkTWOULD HAVE TO 
BEND OVER AWASH BOARD 

(A/O ELECTE/C WASHEQS 
TO OQT^E IVOEE, OFCOUOSĖ)

T— OR PUSH A 
HEAVY SAD IRON 
OR A BROOM -T 
EVERYTHING Ttffe 
HARD WAY •

ID HAVE TO GET UP ( 
EARLIER TO GET TO 
WORK-AND PAY 
.COSTLY FEED BILLS 
> FOR DOBBIN.....

BUY BONDS TODAY
FOR Ą BETTER TOMORROW

'SHUPDUP! ANĖ 
, GET SOME 
FUEL FOP. 
.THIS STOVE 
5'4, A----T J—''

ly L----- ■

7?D GET HDM& LZŠf’^F’M’ 
MOM WOULD &E FUSSING 
OVER A HOT STOVE
SUPPER MIGHT BE LATE..
B^^supper^

READY, DEAR!

...THE STREETS 
WOULD BE DARK 
AND DESERTED AT 

I NIGHT — AND 
i HOLDUP MEN 
' WOULD HAVE A PICNIC

u continued: 
WATCH FOR 
THE NEXT . 
REDD/TOON 
ABOUT YOUR.
REDO/ KILOWT

©«

"THE ELECTRIC HOUR”
-k starring NELSON EDDY with Robert Armbrusters orchestra

Tamaqua, Pa., B. Abramitis 
42 svaru.

Newport, R. I., Gertrude C. 
McMahon 70 svaru. "X

Evansville, Ind., Rev. John 
Vencius 47 svaru.

Wanamie, Pa., Szv. Marijos 
par. 60 svaru.

Geneva, Alabama, Rotary 
Club 145 svaru.

Port Washington, L. I., P. 
Rusai 147 svaru.

Elizabeth, N. J., BALF skr
idai 10,483 svaru.

Mahanoy City, Pa., Szv. Juo
zapo par. 4,870 svaru.

Paterson, N. J. BALF skyr. 
£33 svaru.

Bridgeport, Conn., BALF 8 
skyr. 300 svaru.

Chicago, Ill., BALF slkyr. ap
skritis 25,400 svaru.

Jonas Brundza, Brooklyn, N- 
Y., 119 svaru.

Kearny, N. J., per Kun. Voi- 
cie'kauska ru'bu 424 svaru ir 
maisto 166 svaru.

Scranton, Pa., Szv. Mykolo 
par. 1,070 svaru.

1 Scranton, Pa. BALF 87 skyr. 
2,027 svaru.

Lawrence, Mass., Szv. Pran- 
ciszkaus ar. 1,292 svaru.

Lynbrook, N. Y., J. Raudo
naitis 183 svaru.

Lowell, Mass., Szv. Juozapo 
par. 520 svaru.

Brooklyn, N. Y. St. Dominic 
Sisters 89 svaru.

Karys Mike Satinis, Brook
lyn, N. Y. 22 svaru.

Gauta padėka isz Lietuviu 
tremtiniu Prancūzijoje, kad jie 
padovanotais Amerikos Liet. 
rūbais jau vilki Praneszimuose 
maldaute maldauja daugiau ru- 
bu vyrams. Labai reikia vy
rams kostiumu (eilueziu), 
kelnių, 'batu, batams taisyti 
odos, marszkiniu, sziltu apati
niu baltiniu.

Vajus tebetesiamas! Rinkite 
ir siuskite taipgi maista, kny
gas, muilą ir visa kas manote 
butu reikalinga jums, jei anoje 
puseje ir tose sanlygose gyven
tumėte.

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc., Ware
house 101 Grand Street, Brook
lyn 11, N. Y.

L TRASKAUSKAS
LIETUVI3ZKA3 GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlio. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeral 78. 
120 W. Centra St., Mahanoy City
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