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Rusij a Nori Irano Žemes
Isz Amerikos Moka Gerai Drukoti KARO SZTABAS 

NUMALSZINO Geležinkeliu Dar-
Kareivis Nusižudė

BOSTON, MASS. — Richard 
M. Tuckerman, 24 metu am
žiaus kareivis, iszszoko per Įau
ga isz Massachusetts General 
ligonbute ir užsimusze ant 
smert. Jis tenai gydėsi nuo ma
terijos, (karsztligos). Jis buvo 
isz vaisko paleistas ir už szesziu 
dienu atvažiavo in ligonbute 
gydytis. Kareivis Tuckerman 
iszbuvo vaiske keturis metus, 
kariavo Indijoje, Burmoje ir 
Kinijoje. Priesz stojant in vais- 
ka jis ėjo mokslą Harvard Uni
versitete.

KAREIVIUS

Prisikėlė Isz Numirusiu
SCRANTON, PA. — Johan- 

nes Wilhelm Pere isz Waldorf, 
Md., “prisikėlė isz numirusiu” 
ir dabar nori visiems prirody
ti, kad jis yra isz tikro gyvas.

Penkiolika metu atgal val
džia pripažino kad jis pasimi
rė. Jis dabar nori kad ta pati 
valdžia pripažintu kad jis gy
vas ir sveikas. Jo pati jau su ki
tu vyru apsiženijo, o apdraudos 
kompanija, (insurance) jo pati 
jau seniai iszmokejo.

O nabagas Wilhelm Pere da
bar ir gražumu ir piktumu rei 
kalauja kad valdžia ta klaida 
atitaisytu ir prisipažintu kad 
ji suklydo, o jeigu ne tai val
džia turi sakyti kad jis isz nu
mirusiu prisikėlė. Valdžia da
bar ima tirti ir jieszkoti kas ta 
klaida padare. O kol valdžia 
isztirs tai žmogelis oficialiszkai 
yra numiręs ir palaidotas, nors 
jis ne tik kruta, bet ir pyksta ir 
net sparduosi ir reikalauja kad 
visi žinotu kad jis ne po žeme, 
bet ant žemes gyvas ir sveikas.

Nežinia ka apdraudos kom
panija darys, o ka ta jo pati ir 
jos antras vyras darys, tai 
viens Dievas žino!

Irma Wright yra geriausia sekretorka, rasztininke viso
je Kanadoje. Ji moka gerai ir greitai drukoti ant maszine- 
les, (typewriter). Czia parodo kad ji gali su užrisztomis 
akimis, su pirsztinemis ir per szilko skepetaite gerai ir grei

tai drukoti. Ji szitaip iszdrukavo 126 žodžius in minuta. O 
taip paprastai ji gali iszdrukoti apie 136 žodžius in minuta. 
Ji greitai drukuoja ir be jokiu klaidu.

Vaikas Sudege Gaisre
EDDINGTON, PA. — Sze

sziu metu vaikas, Arthur Raab 
sudege ant smert kai jis besi- 
bovindamas su degtukais, už
degė visa narna ir pats sudege. 
Jis buvo greitai nuvesztas in 
Harriman ligonbute, Bristol 
mieste, ir ten neužilgo pasimirė. 
Mažas, asztuoniu menesiu kū
dikis buvo isznesztas isz degan- 
czio namo ir liko gyvas.

BOBOS ISZBARE
GENEROLĄ

Nužudė Savo Kūdiki

NEW BR1UNSWICK, N.J. 
— 31 meto amžiaus moteriszke, 
nuo savo vyro atsiskyrus, buvo 
policijos suimta ir dabar yra 
kaltinama del josios kūdikio 
nužudymo. Policijantai rado 
josios mažo kūdikėlio lavona in 
laikraszti suvyniota ir ant ka
piniu, Kingstone palikta. Ji 
aiszkinasi kad niekas to kūdi
kio nenorėjo ir už tai ji taip pa
dare. Policija dabar stengiasi 
dažinoti kas yra to kūdikio tė
vas. O ta moteriszke, Helen Za- 
vec, policija laiko kaipo žmog
žude.

Giesmių Knyga Arba 
. Kanticzkos, $2.00

Saule, Mahanoy City, Pa.

Rusija Lenda In
Pacifika

WASHINGTON, D.C. —
Ateina žinios, kad Rusija siun- 
czia daug savo kariuomenes iii 
Kuriles Salas. Isz szitu salų Ja
ponas admirolas Yamamoto už
puolė Amerikieczius. Kas szi- 
tas szalas valdys tas valdys vi
sas Okhotsk juras. Kiek dabar 
galima dažinoti, tai per Pots
dam Konferencija Amerika nu
sileido ir nieko nesake kai Ru
sija pareikalavo kad szita sala 
jai tektų. Rusijos kareiviai in 
czia dabar atvažiuoja su savo 
pacziomis ir vaiskais. Reiszkia, 
jie ketina czia ilgai būti ar net 
ir apsigyventi.

WASHINGTON, D. C. — 
Piktos bobos pasigavo Genero
lą Eisenhower Washingtone ir 
reikalavo kad jis paleistu visus 
ženotus kareivius isz vaisko. 
Generolas Eisenhower priesz 
Vokieczius drąsiai kariavo rr 
juos sumusze ir liko didvyriu, 
bet kai bobos ji užpuolė, naba
gas Generolas tikrai iszsigan- 
do. Ji net prakaitas iszmusze. 
Jis stengėsi joms pasiaiszkinti 
ir paskui iszspruko isz j u nagu.

Jis vėliau savo draugams pri
sipažino, kad jis mielu noru vėl 
ant karo frunto stotu negu su 
tomis bobomis vėl susitikti.

WASHINGTON, D. C. — 
Kai Generolas Eisenhower pa
sakė savo prakalba visiems 
žmonėms, kaip kareiviams taip! 
ir kareiviu tėvams ir paaiszki- 
no kaip dalykai stovi, jis tuo 
pat kartu insake visiems kari
ninkams, oficieriams kad karei
viams stacziai nevalia nei strai- 
kuoti, nei protestuoti, nei rei
kalauti kad juos paleistu, tai 
visas triukszmas nutilo ir visi 
nurimo.

Taip “Saulėje” ir buvo ra- 
szyta kaip tik tie musu kareiviu 
sukilimai pasirodė. Tai visai 
tiesiog nepateisinamas dalykas 
kad kareiviai imtu Karo Sz la
bui insakyti. Koks tai kareivis 
ir kokia tai armija, j

Visiems mums rupi kad mu
su vaikai parvažiuotu, visiems 
mums ir karas ir vaiskas insi- 
pyko. Bet, nors karas baigtas, 
nors jau nutilo armotos ant ka
ro lauko, vienok musu darbas 
nebaigtas.

Rusija kaip tik to ir nori, kad 
musu kareiviai reikalautu va
žiuoti namo. Komunistai kurs
to musu kareivius kad jie taip 
priesz savo vadus sukiltu. So
vietams tas kaip tik ir butu tin
kama. Juo daugiau musu karei
viu parvažiuos, juo greicziau 
musu armijos isz užkariautu 
krasztu pasitrauks, tai juo ge
riau ir greicziau Rusijos Rau
donoji Armija tenai inlys ir sa
vo Raudona Rojų užves. Mes 
savo armijas ardome, o Rusija 
savo stato ir didina.

Generolui Eisenhower dėkui 
kad jis visiems mums akis ati
darė, ir musu kareiviams nors 
biski patarimo davė.

bininkai Badai 
Straikuos

A
*

Mėsos Straikas Gal Bus At- 
szauktas Sukatoj; Koreonai 
Reikalauja Nepriklausomybes; 
Felix Gouin Socialistas Iszrink- 

tas Kaipo Francijos Naujas 
Prezidentas

Rusija Lenda In 
Manchuria

Generolas Eisenhower užsi
tarnavo daug garbes ženklu, 
pasižymėjo savo drąsumu ir 
narsumu ant karo lauko, bet da
bar jie sako kad jis užsitarna
vo kita garbes ir narsumo me
dali ar pažymejima kai jis per
gyveno szita baisu užpuolimą 
nuo inirszusiu bobų.

Straikos Sustabdytos
New Yorke

CHINHSIEN, KINIJA. — 
Kiniecziu laikraszcziai prane- 
sza, kad, Sovietai dabar dau
giau reikalauja isz Manchuri- 
jos. Jie nori kad sena tvarka, 
kaip buvo Tsaro laikais priesz 
Japonu Rusu kara, 1904-1905 
butu dabar atgaivinta. Jie czia 
nori insigaleti kad užkirsti ke
lia Amerikai in vakarus. Per
nai Sovietai sudarė sutarti su 
Kiniecziais. Sulyg szitos sutar
ties Sovietai gavo pavelinima 
lygiai su Kiniecziais vartuoti 
Kiniecziu geležinkeli rytuose 
per trisdeszimts metu, ir jiems 
buvo pavėlinta vartuoti Salas 
Port Arthur ir Dairen del savo 
laivu ir eroplanu.

Bet Rusijai to negana! Sovie
tai dabar reikalauja:

1—Valdyti ir pasisavinti di
džiausius Japonu pastatytus 
kaiiszkus fabrikus, nes, tie fab
rikai buvo pastatyti vesti kara 
priesz Rusija. Ir Sovietai vi
siems primena kad jie in talka

LONDON, ANGLIJA. — Irano valdžios 
atstovai in Suvienytu Tautu Konferencija gavo 
insakymus isz savo vyresniųjų kad, iszkeltu 
klausma: Ka Rusija ketina daryti Irano kraszte? 
Dabar Taikos Konferencijos dalyiai gales ir tu
rės parodyti, kiek jiegos jie turi ir kiek ir kaip jie 
gali tautas ir krasztus sutaikinti. Rusija reika
lauja ir sako: “Ji pasiims daug Irano žemes ir 
miestu ir uostu,” o Irano gyventojai sako: “Jie 
vercziau žus ant karo lauko priesz Sovietus, o 
ne pasiduos!” Dabar pamatysime ar ta Taikos 
Konferencija tiktai gražius žodžius variuoja, ir 
isz tikro gali ka nors padaryti.

STRAIKOS DIDĖJA PITTSBURGHE

Apvogė Randu
Kolektorių

NEW YORK, N. Y., — 
Visi strytkariu konduktoriai
ir autobosiu szoferiai ketino 8leJ°> sumusžti Japonus Man- 
vakar iszeiti ant straiku. Jie cnurij°ie- 
protestavo už tai, kad Majoras 
O’Dwyer norėjo kompanijoms 
parduoti miesto strytkarius, 
autobosus ir taxi-cabs. Darbi
ninku unijos buvo pasirengu
sios iszszaukti visus darbinin-

I 2—Sovietu eroplanai ir j u 
1 eroplanams vietos nusileisti ir 
I pasikelti turi būti ant Manchu- 
rijos žemes.

3—Sovietai turi gauti pave
ji nima investi telefonus ir viso
kius kitokius susisiekimus nuo 
Dairen iki Manchouli. Jie viso

Ka raszo pana Ona Stalonis 
isz Dalton, Pa. — Su szio laisz- 
ku prisiuncziu penkis dorelius, 
kaipo užmokesti už laikraszti 
“Saule.” Asz ne eisu prieszin- 
ga ka pakelet mokesti už laik
raszti, ba asz žinau kad dabar 
viskas daug kasztuoje, todėl 
vėlinu nuo szirdies visiems Lie
tuviams idant užsiraszytu del 
savo ramybes ta brangu laik
raszti “Saule.”

PITTSBURGH, PA. — Plieno ir geležies 
straikos palieczia ir kitus darbininkus kituose 
fabrikuose ir darbuose. 4,000 darbininku ant 
geležinkeliu buvo atstatyti, nes jiems dabar nė
ra darbo. Beveik visi szitie darbininkai dabar 
reikalauja kompencacijos, mokesties del nedar
bo. Jie visi gaus apie $4.00 in diena tol kol jie 
nedirbs. Geležinkeliu kompanijos sako kad, 
daug daugiau darbininku neteks darbo. Dabar 
ne vien tiktai plieno fabriku darbininkai randasi
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szito reikalauja kad jie galėtu be darbo, bet ir tukstancziai kitu darbininku ne-
visus rytus valdyti. 1 r j. , . 4 , .« T «

NEW YORK. — William Ea- kus ant straiku isz ryto, kad nei 
gel rūpinosi isz kur imti pinigu: vaikai negalėtu važiuoti in mo
del savo žmonos, kuri lauke ku- kyklas.
dikio. Jis pamate kolektorių. Majoras O’Dwyer prižadėjo 
renkant randas, ir patemijo kur . kad jis nieko panaszaus neda-
ir kada jis eina. Paskui ant ry- rys ir darbininkai nestraikavo.' Nelaime Ant KfyŽkcllO 
tojaus jis in talka pasikvietė du Szitos straikos butu nukirtu- 
savo draugu ir lauke to kolek- sios visus susisiekimus New 
toriaus ateinant. Randu kolek- York mieste, ir suardusios visa' g^eimyna John Smitho i

tvarka, nes czia visi darbinin-torius buvo Žydelis, Ravikoff.
Kai Žydeli užpuolė, jis eme' kai visuose fabrikuose ir ofi- 
riekti ir spiegti. Jie iszsigando'•<s1inSA +nri‘ «trytlro.riai« va Siunti 
ir palike viską pabėgo. Bet po-'in darba. 
licija suseke William Eagle ir 
ji suaresztavo.

suose turi strytkariais važiuoti

Skaitykite “Saule”

SANTE FE, N. MEXICO. — 
iszva- 

žiavo automobilium atlankyti 
savo gimines, ant kryžkelio pa
taikė juos ekspresinis trūkis, 
užmuszdamas visa szeimyna: 
tęva, motina ir du vaikus. Au
tomobilius likos suteszkintas.

gali dirbti del tu straiku. Ir to negana; beveik 
visi freitkariai, kurie visoki tavora veže, teipgi 
dabar sustojo. Reiszkia, visokis susisiekimas 
yra suardytas.
geležies darbininkai susitaikintu su kompanijo
mis, fabrikai negalėtu pradėti dirbti del kokiu 
dvieju ar trijų sanvaicziu, o juo ilgiau straikos 
tesis, juo ilgiau ims fabrikams pradėti darba.

Dabar kad sziandien plieno ir
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.'
i kad jis yra armijai 'baisiai rei- 
! kalingas. Kasgi ežia durnas, ar 
' gal reikia didesnio proto negu 
mes turime tokius szposus su
prasti.

Eina gandai kad dideles -------- ::--------
kompanijos ir ju turtingi tūzai ( Ponia Constance Wallace isz 
ir prezidentai dabar tarp savesj Salem Mass., apskundė savo, 
--- t i i • • -• 1 vyra ir pareikalavo “Divorso”, 

persiskyrimo. Kai teisėjas jos 
paklausė del kokios priežasties 
ji nori su savo vyru persiskirti J 
ji pasiaiszkino. Už tai kad “jis 
mane per labai myli, yra per ge
ras, niekur nepina ir kas vaka-, 
ras namie tupi.” Isz tikro sun-’ 

grei-

szneka kad jeigu tik visi fabri
kai da iszsilaikytu viena mene
si ir darbininkams nepasiduo
tu, tai visos darbininku unijos 
suirs nes jos eis “bankrut.” 
Automobiliu darbininku unijos 
turėjo apie dvylika milijonu 
doleriu, bet jau daugiau negu 
puse iszleido. O fabrikantai!ku tokiai bobai intikti. Ji 
szimta sykiu tiek pinigu turi* ir- cZiausia ta mylėtu kuris jai ge- 
milijpnus gauna isz valdžios iszi rai kaili iszpiltu ir akis apdau- 
praeitu metu taksu. Žintu!

V

Komunistams kasztuoja dau
giau negu $50,000.in metus pa
laikyti savo intakinguf? rud&ku- 
rius Washingtone. Ar 
mums galėtu paaisz’kinti 
jie tiek pinigu gauna ’?

Policijaniai yra labai bailus 
žmones. Juos vis galima rasti 
ant diczkios ulyczios kur yra 
szviesos ir daug- žmonių. Bet tu 
niekados nerasi policijanta ant 
tu ulycziu kur tamsu ir kur 
žmonių visai mažai randasi.

Viena beda, ne beda. Ponas
Arlon Tussing buvo automobi-j 
liaus partrenktas ir gerokai ap-^ 

kas i daužintas, Berkley mieste, Ca-
kur.lif. Harold Wallace, kuris ji su

važinėjo, greitai iszszoko isz sa
vo automobiliaus ir bego pa- 
gelbos jieszkoti. Besiskubinda
mas jis pargriuvo ir ranka isz- 
sisu’ko. Jo žmona pamaczius 
kad jos vyras pargriuvo, pri
bėgo jam pagelbeti ir ji prikel
ti. Bebėgdama ji koja iszsilau- 
že.

Moterims pancziakos, “Ny
lons” vis kaip paparczio žie
das, retenybe. Viso© merginos 
ir moterys ju nori.. Tie 'kurie 
apie tokius dalykus žino, sako 
kad visoms dabar turėtu būti 
gana, bet kas nors ežia gerai 
pasipiniguoja ir tas paneziakas 
tyczia nepaleidžia ant pardavi
mo tiktai per “Black Market.” 
Kiek ežia tiesos yra mes nežino
me, nes musu mokslas nieko 
apie moteriszikasi paneziakas 
nesako. '

Dabar jau ne straikos bet 
tikros 'bedarbes. Pirm negu 
plieno ir geležies darbininkai 
iszejo ant straiku, kompanijos 
insake savo fabrikantams visus 
krosnis, peczius užgesinti ir 
daug darbininku isz darbo pa
leisti. Reiszkia kad kompanijos 
ne tiktai laukia, bet ir nori szi- 
tu straiku. O tuszti fabrikai 
reiszkia bedarbe.

Kalifornijoje vienas polici- 
jantas suaresztavo savo žmona 
už tai kad ji su sa vo automobi
liu pravažiavo pro raudona ant 
ulyczios szviesa. Žmona užpy- 
kus jam davė per žanda. Jis už
pykęs nugabeno ja in sudžia, 
kur teisėjas rado ja kalta ir ap- 
sudijo ja kad ji užmokėtu $35 
baudos, fairtos. Žmona tiek pi
nigu neturejio. Teismas paskui 
paaiszkino policijantui, josios 
vyrui kad žmonos vyras yra at- 
sakomingas už savo paeziutes 
skolas. Tai policijantas bauda, 
f ai na užsimokėjo ir dabar pik
tas ir sako kad niekur nėra tei
sybes.

Japonijoje galima sau pa- 
cziute nusipirkti už deszimts 
doleriu. 

- • »
Ant Honolulu Salos vienas 

kareivis, J. B. Cumbie norėjo 
pnt keturiu metu insiraszyti in 
vaiska, bet daktarai ji iszbrau- 
ke, jam neleido vėl insiraszyti 
in vaiska, už tai, kad jis ant vie
nos ausies nedagirdi. Paskui 
kai tas pats kareivis paprasze

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

20 Centai.

Pub. Cg., City, Pa-

Per kara Amerikos armijose 
buvo 1,550 generolu. Dabar liko 
tik 7G1 generolas. Dauguma bu
vusiu generolu gryžo in žemes
nes armijoje vietas kurias jie 
turėjo priesz kara. 469 generolu 
buvo taip pažeminta. 141 gene
rolas paliko armija ir kaip pa
prasti kareiviai gryžo in savo 
darbus. Karo Sztabas sako kad 
armijai užteks 500 generolu.

Ateina žinios kad Kinijoje 
tas ilgas karas tarp Tautiscziu 
ir Komunistu jau baigtas. Tie 
kurie žino, aiszkina kad dabar 
Kiniecziai nekariauja, tik vie
nas kita szaudo. Tai turbut se
nas paprotys be kurio jie negali 
apsieiti.

Vagone

Kunduktoris in pasažieri 
Lietuvi — In kur važiuoji?

Žiople vi ežia — Važiuoju 
ant vestuvių!

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
Saule Pub. Co.. Mahanoy City

Saule Publishing Co.,
MAHANOY CITY, PA.

Apie Racionavima

Cukrus: Žentelis Nr. 39 
-U

knyguteje'Nr. 4 geras del 5 sva
ru cukraus lyg Balandžio 
(April) 30 d.

■BMBMSSnSMMSMESMCMBHMCCIHCBBCMHHSMBMMISSMBSO

Ant Gavėnios
—t—

Graudus verksmai arba pasi- 
budinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- 
tuso, pagal senoviszka būda, 
10c. Stacijos arba Kalvarija V. 
Jėzaus Kristaus 10^. Laiszkąs 
arba muka musu Iszganytojaus 
Jezuso Kristuso 5ė. Tretininku 
Seraphiszkas officium 10<-. No
vena Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei 10U Is
torija apie Amžina Žydą, jo ke
lione po svietą ir liudymas apie 
Jezu Kristų 20^. Maldų Vaini
kėlis knygute 75ę.

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. • U.S.A-

o you who answered the call ofyour 
country and served in its Armed 

Forces to bring about the total defeat of 
the enemy, I extend the heartfelt thanks of 
a grateful Nation As one of the Nation's 
finest, you undertook the most severe 
task one can be called upon to perform. 
Because you demonstrated the forti
tude, resourcefulness and calm judgment 
necessary to carry out that task, we now 
look to you for leadership and example 
in further exalting our country in peace.

.'c..

jis protiszkai szuketas, kad jam 
, keliu szulu galvoj trūksta.

: j UŽ keliu metu, nabagas ūki
ninkas Sutter mire prastame 
kambaryje, kuri jis buvo pasi-į 
samda ves, ant raudos gyveno/ 
Jo kiszeniuose policijantai ra-Į 

I do kelis skatikus ir
■ rasztus, kurie be jokios abejo-

; i nes parode kad visa ta žeme isz j 
i tikro prigulėjo jam, ūkininkui' 

Tenai kur jo ūkis pir-

THE WHITE HOUSE

VETERANAMS
PAGELBA

taiko kūdikiams, gimusioms po 
tėvo mirties, paezias teises su 
kitais vaikais.

Klausimas — Ar tarnyboje 
buvę vyrai privalo užsiregis
truoti savo drafto tarybose ka- 

decdus” tja paRuosuoti isz ginkluot u jie-

Atsakymas — Taip. Pagal 
,. .. rn . . . . . . 1 Parinktines Tarnybos Instaty-Sutter. Tenai kur jo ūkis pir- . ..... ma paliuosuoti vvrai privalomiau buvo, kur jis savo larma, J . . ‘ .

. . , . , „ . . , t i užsiregistruoti su vietine drat-ukia turėjo dabar stovi uu dide e 
.. . , . • -to tarnvba.h miestai: San k rancisco ir

, Sacremento. Reiszkia, tiedu
! miestai tikrumoje prigulėjo t i pinigu pagal GI Biliaus? 
ūkininkui Sutter, kuris kaip

1 ubagas pasimirė.
Jam isz tikro teko gyvenimą 

pamazgos!

Kl. — Kur galima pasiskolin-!

MUSU SKAITYTOJI;
BALSAI

Jums, kareiviams, kurie atsiliepete ir atsiszaukete in ju- 
su kraszto praszyma pagelbos ir tarnavote vaiske ar laivy
ne pakol nugalėjote visus prieszus, asz iszreiszkiu viso 
kraszto visu piliecziu padėka. Kaipo viso kraszto iszrink- 
tieji, jus stojote in sunkiausi ir baisiausi darba. Už tai kad 
jus parodėte savo drąsumą ir vyriszkuma, kuris buvo to
kiam darbui reikalingas, mes dabar laukiame ir tikimės 
kad ir taikos laiku jus busite vadai ir duosite visiems kitiems 
gera pavyzdi ir atneszite garbes savo krasztui taikos laiku.

(Prez.) Harry Truman.

TURTINGAS :: :: 
:: MILIJONIERIUS

^UO pat pasaulio pradžio 
buvo žmonių, kuriuos ateinan-

isz Australijos plaukte plauke 
skersai vandenynus in ta aukso 
kraszta. Biznieriai mete savo 
bizni ir nieko nepaisydami va
žiavo, raiti jojo ar pešti keliavo 
m Kalifornija, iii ta aukso 
kraszta, in ta turto szali.

Rązbaininkai, vagiai, ubagai, 
meilužes ir paleistuves taipgi

Ka raszo p. Juozas Jokūbai-į 
lis isz Waterbury, Conn., —: 
Prisiuneziu už prenumerata už 
laikraszti “Saule.” Asz “Sau-! 
le” skaitau jau 37 metus ir ne-! 
galiu būtie be “Saules.” Veli-į 
nu visai redystai kanuogeriau- 
sios sveikatos darbuotis del 
musu skaitytoju, laimes ir pa
sekmes visame. Vėlinu visiems

I 

užsiraszyti “Saule,” o žinotu' 
kas atsitinka ant svieto.

Ats. — Isz bet kurios bankos, 
j paskola instaigos arba asmenio 
kuris gali sutvarkyti tokia pa
skola. Valdžia garantuos dali 
tokios paskolos.

■ ■ ■»' ■' ■' .. ■ • I • ‘ • ■ ■ ■ ‘ - ■ J -

Kl. — Kitas skaitytojas nori 
i žinoti kokia dali paskolos val
džia garantuoja?

Ats. — Veteranu Adminis- 
i tracija gali garantuoti iki 50% 
I pagirtos paskolos. Augszcziau- 
sia valdžios garantuojama su-

. ma yra $2,000.

Į Kl. — Mano kūdikis gimė po . .ji levo mirties. Tėvas buvo vete- 
j ranas. Ar galima skaityti ji 
“beneficiary?”

Ats. — Taip. Instatymas pri-

Kl. — Pamėtė veterano, kuri 
ji užaugino priesz jo instojima 

tin tarnyba, klausia ar ji gali pa
duoti praszyma del kompensa
cijos kadangi jis buvo užmusz- 
tas akcijoje.

Ats. — Taip, esi skaitoma 
| vienas isz tėvu, ir gali gauti 

° kompensacija.

Kl. — Veteranas ka tik pa- 
liuosuutas isz Laivyno klausia 
ar jis gali ant toliaus laikyti jo 
apdrauda ir užvardinti jo žmo
na'kaipo “beneficiary” gauti 
puse mokeseziu vienoje sumoje 
ir balans mėnesiniais iszmoke- 
jimais.

C3T Neužmirszkite Guodotini S kai* 
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I 1 '

ežios kartos ilgai atsimena ir jn fa aukso kraszta spietiesi 
gerbia arba prakeikia. !) kitus kaip muses prie medaus. Nes 
labai greitai užmirszta. tenai turtelis augo, tenai vienas

Vieniems viskas, kaip isz 
pypkes sekasi; kitiems pats li- 

. kimas koja pakisza. Vieni auk
so kalnus susikrauna, kiti vai
kais apsikrauna. Vieni laimes, 
laimužes jieszko ir szpyga gau
na. Kiti niekados nedirba, nie
ko nedaro, o laime jiems, kaip 
kokia gražuole, vyliojancziai 
nusiszypso. Vieniems visas pel
nas, kitiems tik.pelenai; vie
nam pilna bonka ar baezkute, 
kitam tik pamazgos ar tusz- 
czias stiklelis.

Ūkininkas John Sutter buvo 
vienas isz tu nelaimingųjų, ku
riam likimas kojapakiszo ir 
kuriam gyveninio pamazgos te
beliko. Jam gyvenimas tik tusz- 
czia stikleli in rankas inkisao.

Jis buvo pasiturintis farme- 
rys-ukininkas, ir nusipirko la
bai dideli plota žemes visai in 
vakarus, tada kada retas kuris 
ir žinojo kad tenai taip toli yra 

! žemes. Žeme buvo derlinga, ja
vai užderėjo, galvijus nebuvo, 
galima nei suskaityti. Jis pasi
statė puikius namus, dideles 
triobas, didesnes kietis ir pasi
samdė kelis tukstanezius darbi
ninku. Jo ūkis ėjo skersai iszil- 
gai per kelis szimtus myliu. 
John Sutter buvo geras ir tur
tingas ūkininkas. Pjūties laiku 
visi laukai net aki vėre.

Bet viena gražia diena, vie
nas isz jo darbininku rado kelis 
szmotelius aukso, kur ten prie 
upelio. Tai buvo tikrai nelai
minga ir pražūtinga diena ūki
ninkui Sutter, nes tas auksas ji 
ir jo szeimyna staeziai pražudė.

Žinios, kad yra aukso Kali
fornijoje, kaip žaibas po visa 
svietą pasklido.

Isz visu keturiu svieto krasz- 
tu žmones trauke in Kaliforni
ja. Vyrai su savo paeziomis net

žmogus galėjo apie $5,000 ver
tes aukso in viena diena iszsi- 
kasti.

^zitie laimes jieszkotojai, 
aukso mainięriai, szitie vaivo- 
ryksztes svajotojai tuo jaus isz- 
žude visus ūkininko Sutter gal
vijus del maisto, iszlauže jo 
tvoras, iszverte ir iszkase jo 
taip rūpestingai sietus ir akie- 
tus ir kareziu prakaitu palais
tytus javus. Jiems vien tik auk
sas rūpėjo. Jie aukso liga buvo 
užkriesti, auksas jiems akis ap
muilino, jausmus atbukino ir 
net protą sumaisze. Jie už ta 
auksa viens kita žudė.

O nelaimiu nelaime; visas tas 
auksas buvo ant ūkininko Sut
ter fanuos. Jis ir gražumu ir 
piktumu prasze kad jie ji ir jo 
ūki paliktu ramybėje. Jis to 
aukso nenorėjo, jis tik norėjo 
sau ramiai gyventi su savo szei- 
mynele,.kaip ir iki tada begy
veno. Bet aukso, kaip velnio ap- 
siesti žmones jos neklause, net 
baisiai užpyko ant jo.

Viena nakti, kai menulis 'bu
vo pilnatyje, keli nuo aukso li
gos pa'kvaisze vyrai ūkininko 
Sutter triobas uždege ir jo na
mus sugriovė.

Vienas ūkininko suims isz to 
iszgasczio ir susikrimtimo, nu
sižudė. Kita jo vaika tie aukso 
jieszkotojai, mainięriai nužudė.

Senis ūkininkas Sutter krei
pėsi pagelbos isz valdžios. Jis 
to aukso nenorėjo; jis tik pra
sze kad jam duotu pakaju. Val
džia jo visai neinsileido ir ne
klause. Vienok jis nuvažiavo i n 
Washingtona, bet ir ten niekas 
jo neklause. Jis apskundė Kali
fornijos valstija ir reikalavo 
$25,000,000 ir Amerikos visa 
kraszta del $50,000,000. Bet nie
ko isz to neiszejo; visi sake kad

Ats. — Instatymas neturi to
kio parupinimo, t. y., iszmoketi 
apdrauda vienoje sumoj.

Kl. — Veteranas, kurio koja 
buvo nuplauta jam būnant tar
nyboje, dabar klausia ar val
džia privalo jam parūpinti ba
tus. .

Ats. — Tik jeigu toks inžeidi- 
mas gautas tarnyboje ir jeigu 
antrai kojai reikia speciali ba- 
ta.

Kl. — Mano žmogus serga 
New Yorko Veteranu Adminis
tracijos ligoninei. Mes gyvena
me Iowa valstijoj. Jeigu jis 
mirtų ar valdžia pavėlins mane 
su lavonu grįžti kartu in Iowa?

Ats. — Taip.Pirkie U. S. Bonus

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

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

kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 3oc

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
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
pinąs! sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu............................................ 15c

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

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

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

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .......... .15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.................... 15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapio ................................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė nnstvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skudutis. 60 pus...15c

SKAITYKIT
“SAUI.E”

ISTORIJE apie GregonuA
----------------- - Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debeseli*.

:: 25< ::

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 16c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Vaienczijos; Kožnas daigtas 
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...............................     15e

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; Osieczne, 40 puslapiu 

.......... .............. j.............. 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...........loc

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 akmenoriaut,; Klara; Nuspręsta
sis: A<«t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61”’ puslapiu .................................15c

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

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

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų ap«. 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke Kuo
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25<j

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

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

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinstai 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ....... .................................. 25e

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

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkte 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
pv’lapiu .........................................

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrac 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai ; Keletą Juoku ir Paveikslo- 
Preke ..........  1

Adresas: * I
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Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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pRISIMINUS musu tėvus
senelius, gimines, mirusius 

neiszvydus szviesiuju laisves 
spinduliu, dažnai pamatome, 
kaip nustebtu jie, kaip apsi
džiaugtu, jai stebuklingai pa
bustu isz amžinojo miego, iszei
tu isz kapu in platu j u pasauli 
ir apsidairytu aplink. Kaip ste
bintu juos daugybe nematytu, 
netikėtu dalyku. Bet jie nepri
sikels isz savo amžinojo miego 
ir neteks jiems pasidžiaugt 
naujojo gyvenimo stebuklais, 
in kuriuos mes, jau pripratę, 
žiūrime szaltomis akimis.

Bet buvo žmogus, kurs per
gyveno tai, ka pergyventu pri
sikėlęs isz numirusiuju.

Tai buvo asztuoniasdeszimts 
keturiu metu senis, dede Mar
tynas, kaip visi aplinkiniai ji 
vadino.

Gyveno jis viename Lietuvos 
kaime, ties kuriuo vingiuoja 
upelis, nuo kurio gana auksztu 
krantu toli toli aplinkui matos.

Dede Martynas, paprastas, 
bet protingas žmogus, pergyve- 
nes sunku vargo, 'baudžiaunin
ko gyvenimą, gyvenimo var
gais ir kankinimais perpildyta, 
pergyvenes Rusu persekioji
mus, senatvėj susilaukė da vie
nos nelaimes: penkiasdeszimts 
ketvirtais metais savo amžius 
jis apako. Jis nemire, vienok , . . . . , .. M . .... ' , beszviestu, skristu jis panasziaigyvenimui sziam pasauliui jis! • v. , . .. . . . . | arui, pažiūrėtu kaip gyvenasi
mirė; jo szirdies gilumoje uzsi-1 . T . , ‘ \ .° naujame Lietuvos pasaulyje:

— Kaip tik dabar man reika
lingos akys — ne karta kareziai 
kartojo jis.

• Pažiūrėt in laisvaja Lietuva 
buvo didžiausis senelio troszki
mas. Szi mintis užtemdo Javo 
visa kita. Bangos ji supaueziojo 
gyvenimo jo neliete, visa tame 
gyvenime 'buvo menka ir pa
prasta! Jis bijojo numirt nesu
pratęs, ka-gi tikrumoje reiszikia 
laisve, bijojo uostot proto nesu
pratęs to stebuklingojo žodžio. 
Syki kaime pasklydo gandas 
kad kokiais tai reikalais grei
tai atvažiuos apskrities virszi
ninkas.

Kaimas in tai menkai reaga- 
vo vienok dėdės Martyno szir- 
dis nerimo. Jo kaimynai pasakė 
jam, kad apskrities virsznin- 
kas, tai valdininkas 
truputi in pristava, 
gubernatorių.

— Bet tai Lietuviszkas gu
bernatorius, Lietuvis? Susijau
dinės klausė dede Martynas.

— Žinoma, Lietuvis, o kas- 
gi? Atsake jam.

— Musu paežiu? Lietuvis?
— Vėl klausė jis nustebės.

— Kas gi, ar Rusas, ar Len
kas tavo manymu turi but ? — 
Su pasigailėjimu atsake jam 
kaimynai, senai jau mate vir- 
szininkus ir auksztesnius val
dininkus, atvažiuojanezius net 
ju valscziu, laikinoj sostinėj, 
Kaune, da niekas ju nebuvo bu
vęs.

Bet dede Martynas tomis ži
niomis nepasitenkino. Jis klau
sinėjo, kaip virszininkas apsi
rėdęs, kaip elgiasi su žmonė
mis, ar turi karda.

Jam iszaiszkino, kad yra ir 
tokiu, kurie kardus dėvi. Ir jis 
d ž ia u g s m i ng a i atsiduso.

“Pamatysiu ji, kaip jis atva
žiuos,” Nuolat maustė jis. Ir 
virszininkas atvažiavo, nors tai 

į.buvo ir ne apskrities-virszinin- 
£, kas, bet policijos vadas. Apsi- 

■S

Generolas Pagerbtas

Didele garbes dovana teko 
Generolui Spaatz kai jam su
teikė Robert Collier pagerbi
mo dovana už jo pasidarba- 
vima aviacijoje arba eropla- 
nu taisyme ir inrengime. Jis 
daug pasidarbavo padaryti 
kad butu saugu ir patogu va
žiuoti eroplanais. Jis taipgi 
daug prisidėjo prie kariszku 
eroplanu kurie Vokieczius 
taip labai sukule ir sumusze.

tuos paežius menkniekius, kai
mynu tarpe nesantaika kelian- 
czius.

ta klausė jis pats saves, sėdėda
mas ąžuolu pavėsyje ir savo ne
gyvomis akimis dairydamasis.

— Ei, jai akys jo jam da te-

liko visgi stiprus troszkimas 
pamatyti kada nors Lietuva 
laisva esant: juk apie szia lais
ve jis buvo skaitės smarkiai 
draudžiamose Lietu viszkose 
knygose, o joms jis tikėjo.

Jo sieloje užsiliko vien tam
sios praeities paveikslai. Jo se- „ 
noje atmintyje atgimdavo vaiz
dai isz vergovės laiku, sunkus 
ir baisus vaizdai. Savo mintyse 
jis aiszkiai vaizdavosi tik tai, 
ka kada nor buvo mates aki
mis: jo galvoje szvaistesi iszdi- 
dus ponai, ju urėdu skaudus 
rimbai, Rusu žandarai, Kazo
kai. Ilga, tamsi vargoves naktis 
be džiaugsmo, be vilties pro- 
szvaistes: taip jis gimė ir mirė 
nematęs auszros.

Karas tarp Lietuviu ir ju en
gėju užsibaigė visai nepalietes 
dėdės Martyno gyvenamo kai
melio.

Lietuva tapo laisva.
Ir dede Martynas irgi tapo 

laisvas, bent taip jam kiti sake. 
Aklas jis, laisves neinate ir jos 
nejuto likusiais savo keturiais 
pajautimais.

Laisve jam reiszkesi žodžiuo
se: “ Nebera daugiau Rusu. ’ ’ Ir 
jis juto, kad Rusu tikrai dau
giau nebera. Bet savo kaimy
nuose ju pasikalbėjimuose, 
mintyse, kasdieniniuose gyve
nimo rupesniuose, jis nejuto jo
kio pasikeitimo. Vis tie patys 
žmones, su tais paežiais palin
kimais, vargais, neturtu, kaip 
pirma. Kada ji nuveždavo arty- 
miausio miestelio bažnyczion, 
jis smuklėj girdėjo ta pati rik
smą ūžėsi, kaip, ir seniau, juto

panaszus X
o gal ir in

visame kaime.
j Vyksta dede Martynas pas 
Preiksza, beldžia savo lazda in

I ■

Ivartus ir klausia: Preiksza, ar 
I pas tave sveczias apsistojo ?
Į — Czia, dede Martynai, ežia. 
Kokiu reikalu tu pas ji atvy
kai? Ponas virszininkas iszvar- 

’ ges kelionėj silsis.
— Na, pasakyk jam, kad jis 

iszeitu ežia valandėlei su ma- 
! nimi pasikalbėt.

— Koks gi tu atkaklus! Ku
riems gi reikalams tau reika
lingas ponas virszininkas?

— O taip sau, man paežiam. 
Pasakyk jam: “Dede Martynas 
nori tave matyt.”

— Nori ji matyt?! Paklausoj 
Preiksza, kareziai nusiszypso-. 
jes, ir pamanė sau, kaip gi tu ji 
matysi!

Bet senis reikalavo. Jis savo 
lazda jau'belde in palanges. Jo 
sena galva lingavo.

iSzeimininkas nuėjo pas vir- 
szininka ir 
kad vienas suvaikejas senis, i 
aklas, nori su juo pasikalbėt.

— Kokiais reikalais ? Klause 
virszininkas.

— Atėjo tamstos pažiūrėt.
— Manes pažiūrėt? Juk sa

kai, kad jis aklas.
— Taip, jau senai apako. Bu

vę kada tai pasiturintis ir pro
tingas žmogus, pridūrė Preik
sza. Bet, Dievo matyt 
apako nežinia del ko. 
žiuri ir nemato. Nėra ka ir be
kalbėt: mires žmogus. Tik ko
dėl jo Vieszpats nepaszaukia 
pas save? Gerai da'kad turi ūki 
tai jo sūnūs ir marti prižiūri ji 
ir, reikia pasakyt, kad neaplei
džia vargszo.

— Indomu, tarė policijos va
das. Tegul ineina! Arba ne, pa
lauk, asz pats iszeisiu.

Ir jis iszejo.
Dede Martynas, iszgirdes ba

tu bildesi, suprato, kad tai jis, 
Lietuviszkas gubernatorius ir 
nusiėmė kepure.

Virszininkas pamate priesz 
save baltplauki seneli, bet isz 
pažiūros sveika da ir stipru, di 
dėlių pajuodavusiu ir nudegu
siu veidu. Jis ramiai, palenkės 
galva, stovėjo.

— Sveikas! Ko nori, seneli? 
Mandagiai paklausė policijos 
vadas.

Dede Martynas pakele galva, 
inbede in ji savo negyvas akis. 
Tik raumenys jo plataus veido 
nervingai dreibejo.

— Ar tu, sūneli, busi virszi
ninkas?

— Ne, policijos vadas.
— Ar toks pats, kaip seniau 

pristavas.
— Gal ir didesnis, juokau

damas atsake policijos vadas.
Dede Martynas priėjo ar- 

cziau, inspraude savo kepure 
po kai raja pažastimi paėmė ji 
už rankos, paliete gelumbine 
szvarko rankove prisilietė prie 
variniu sagu ir pabueziavo jas.1

— Vieszpatie, maeziau! At
siduso senelis, persižegnojo ir. 
nutrynė rankove riedanezias 
aszaras.

Paskui žemai nusilenkė ir ta
rė: Atleisk, vaikeli, kad sutruk
džiau tave.

Ir belsdamasis lazda nuėjo.
* 4: *

bos vėl jis pajuto beribe tamsa, 
kurioj, lyg žvaigžde tamsia 
uakti, žibėjo Lietuvis, virszi
ninkas, pristavas! Seneliui ro-

BALTRUVIENE

Ten apie Kaušuose 
Yra keletą moterių nedoru, 

Trauke sau guzute, 
Ka tik paeiti gal.

Vyrai negali nieko pasakyti,
papasakojo jam, prįesz moterelia pasistatyti

valia, 
Dabar

J V ' *
t STP.NTNTAT *

I

i

Dedei Martynui prasidėjo 
vėl tos paezios, nuobodžios die-
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Staigai baisiai keikia, 
O ir žandines apteikia.

Tu saliuna negali kojos inkelti, 
Jeigu nori pekla pakelti,

Nubėgus, namo varo, 
Ir da gieda padaro.

O jus vargingi vyrai,
Tas negerai,

Jog vaideles moterems palei
džiate.

Kaip matai apsileidžiate,
Ir sunkiai dirbate per diena, 

O sugrižia neturite džiaugsmo,
Nes turite priesz moteria 

tupet,
Ir da keiksmo girdėt.

* * *

Arti Kingston© keletą 
bobos susikivirezino,

Ir už plauku susikabino,
Po visa kiemą strapeliavo, 

Ka tik galo negavo. 
Viena ne kas bobele, 
Suvis kaip nusiuele,

Kožna žmogų užkabina, 
Visokais žodžiais iszvadina.

Kad tropo turėtu,
• To nedarytu.

* * *

Jau tik tam Viskoncine,
Nekurie isz proto iszeina,

Jeigu in teisina atsiskyrimo 
jieszko.

Terp keliu poru nesutikimas, 
Ar reikalingas tasai persisky

rimas ?
Geriau sutikime gyvenkite, 

Kvailiant paliaukite,
Tas vis ant gero neiszais.

Gal kvailysta ant jus užais.
In tenais pribusiu, 
Viską isztyrinesiu,

Tada pasakysiu visiems, 
Ka girdėjo tenais.

* * *
Jau tame Konetike

Tai kaip tikra Sodome, 
Badai moterėles su vyrais 

girksznuoja,
Ir visaip aploja, 

Kada pasigėrė viena,
Tai nuėjo prie telefoną, 
Palicijanta paszauke,
Ir in la'kupa vyreli 

nutempė.
Nekurtos naszles prie 

vyru kabinasi,
Nepaiso kad ir katras 

kitur paezia turi, 
Tai moterėles ant to nežiūri.

() jeigu nesipaeziuotu, 
Tai lakupe sėdėtu.

* * *

Ohioje yra tokiu merginu, 
Ka vyrus laiko už gaspadiniu, 
O kas tokiosia vietosią dedasi,

Tai net negerai darosi.
Dievas yra kantrus,

Jeigu ne nubaudžia tokius 
negerus.

dėsi, kad jis tikrai ji tada mate 
ii todėl dabar visai tikėjo, kad 
Rusu Lietuvoje tikrai nebera, 
ir kad Lietuviai laisvi. Gyveni
mas aplink bego sa.vaja vaga. 
Viena paguoda jam tik tepasili- 
ko: tai insitikinimas, kad Lie
tuva laisva. Ir insiklauses kar
tais in vietinius ginezus, jis ste
bėjosi, kad žmones vietoje 
džiaugsmo nuodija savo dienas 
invairiais menkniekiais, tusz- 
cziais plepalais. Be to, juk jie 
mato, tai privalo gi laimingais 
jaustis.

“Iszeina, lyg jie akli, o asz, 
matas,” ne karta maustė jis s'au 
vienas. Ir jis sėdėjo po da senes
niu už ji ąžuolu, klausėsi upe
lio cziurelenimo, insivaizduo- 
damas sau keliaująs kur tai to-i 
toli, ir mates ka tai szviesaus, 
inžymaus, ii- džiaugėsi.

Laikas taip ir bego.
Viena karta dede Martynas, 

vėl buvo sujaudintas nauju in- 
vvkiu. Grvžo namo kareivis, 
raitelis, vienintelis visame kai
me.

— Kaip-gi jis gryžo, karei- 
viszkuose rūbuose? Vėl klausi
nėjo dede Martynas.

— Kareiviszkuose, 
jam.

— Ir su durtuvu?
— Dargi su kokiu: iszgirsi, 

kaip einant jam skambės.
Senelis nuėjo kareivio žiūrėt.
— Ei, tu narsuoli, kur tu?
— Ko nori Martynai, klausė 

senis Jonas.
— Kur tavo Kazokas? Noriu 

pažiūrėt in ji.
Jonas paszauke sunu, kad 

parodžius ji dedei Martynui, o 
pats patenkintas szypsosi. Ka
reivis inejo.

Dede Martynas isz kardo bil
desio spėja kad tai jis, puolė 
priesz ir suspaudė kieta ranka 
kareivio pratiesta. Paskui jis 
paliete stora miline, sagas, ke
pure, karda ir, pabueziavo ji. 
Visa laika žiurėjo in kareivi sa

i vo užgesusiomis akimis.

atsake

— Tai pas mus dabar yra 
savo, Lietuviszka kariuomene? 
Klause jis, drebėdamas isz 
džiaugsmo.

— Taip yra, dede: ir kariuo
mene, ir kapitonai, ir generolai 
musu, linksniu balsu atsake 
jaunas karys.

— O ar neatvažiuos jie kada 
nors pas mus ?

— Kas? Generolas? Ir ka
reivis ir jo tėvas pasileido juok
tis.

O dede Martynas visa valan-

Pirma Mergina Ant 
Kariszko Laivo

Jureive Edith Cramp, duk
tė Major Edmund Cramp isz 
Chester, Pa., yra pirmutine 
mergina dirbti ir tarnauti 
ant kariszko laivo Amerikos 
laivyne. Ji iszplauke ant ka
riszko laivo Hendry kuris 
plaukia in Pacifika.

da klausinėjo apie Lietuvisz- 
k uosius ministerius Kaune, 
apie Lietuviszkas anuotas, apie 
kariu mankszta, žodžiu, apie 
viską.

Ir girdėdamas kareivio pa
sakojimus apie visus tuos ste
buklus, jis pajuto lyg jo sieloje 
suspindėjo kokia tai paslaptin
ga, skaidri szviesa. Ir vėl jis pa
mate žalius kalnus,, upeli ir vi
sa Dievo sutvertąjį pasauli, 
taip stebuklingai žavinanti, 
gražu.

— Sztai, kada man reikalin
gos butu akys, gelianezia szir- 
dimi isztarę senelis.

Vėl ilga laika dede Martynas 
gyveno naujai gautais inspn- 
džiais. Kaiman daugiau ne'be- 
atvykdavo nei vienas naujas 
žmogus isz tolimesniu kampu 
atgimusios Lietuvos.

Ir dede Martynas gyveno sau 
visai nieko nežinodamas apie 
lai, kas dedasi pasaulyje. Isz 
lengvo ji paėmė apatija, ir jis 
lyg ir nieku nesidomavo. Isz- 
tįsomis valandomis, net dieno
mis, stovėjo, jis kalneli po ažu- 
]ais ir inbedes savo užgesusi 
žvilgsni erdven, klausėsi lapu 
sziamejimo, upelio cziurlenimo.

Rodės, kad daugiau jau ne- 
invyks jokis in vykis, kurs gales 
iszjudint jo isz lengvo mirsz- 
lanczia dvasia.

Vienok atsitiko.
Karta pasklydo gandas kad 

pro kaima bus pratęstas gele
žinkelis ir kad inžinieriai jau 
pradėjo matavimus. Szis gan
das pasiekė ir dėdės Martyno 
ausis ir vėl prižadino jo siela 
isz letarginio miego. Jo atmin
tyje gimė senai jau užmirsztas 
dalykas: Jaunas dabūdamas 
jis girdėjo pasakojima vieno 
pirklio, kad Rusai valdininkai 
ir Vokiecziai inžinieriai tarėsi 
ir nusprendė, kad geležinkelis 
sziai apylinkei nereikalingas: 
daug milijonu kainuosiąs, o ne
apsimokėsiąs.

— Kaip? Lietuviszkas gele
žinkelis?

Jis nenorėjo tikėt. Geležinke
lis? Didele valstybe to darbo 
neapsiėmė atlikt tai nejaugi- 
mes ?

Bet gandas nenutilo ir to
liau vargino vaizduote aklo se
nelio, teikdamas maisto jo pro
tui.

Viena gražia diena jis isz- 
girdo, kad geležinkelis jau tie
siamas. Jo kaimynai ėjo dar
ban prie to naujai tiesiamo ge
ležinkelio.

Nustebo senelis.
— Matomai atsirado moks- 

lingesniu inžinierių, pasaulis- 
gi platus.

— O inžinieriai ar vis Vokie
cziai?

Jam pasakė, kad ne Vokie
cziai, bet Lietuviai.

— Kaip ? Nejaugi musu pa
ežiu? Ir tiesa geležinkeli ten, 
kur Rusai valdininkai ir Vokie
cziai inžinieriai buvo radę ne
galimu. Nejaugi mes turime 
tiek mokytu žmonių, mes? O 
milijonai, apie kuriuos kadai
čiu girdėjau ?

— Ir milijonai, apie kuriuos 
kadaisia girdėjau?

— Ir milijonai pas mus da
bar susirado. Kas barzda augi
na, tas szukas jai szukuot turi!

Siela dėdės Martyno vėl at
gimė: ir kariuomene, ir minis
terial, ir mokyti žmones, ir mi
lijonai, ir visoki stebuklai!

Dabar Lietuva rodėsi jam 
kuo tai nepasiekiamai auksztu.

Nuo to laiko jo mėgiama po
ilsio vieta tapo kalva prie upe
lio, penkių szimtu žingsniu at
stume nuo kaimo.

Nuo pat ryto iki vėlaus vaka
ro stovėjo jis ant tos kalvos ir 
klausęsi sprogimu, szauksmu, 
kastuvu bildesio in žeme, pa- 
žinstamu ratu tarszkejimo, žo
džiu, viso ūžesio, kuris lydi ge
ležinkelio tiesima.

Pagaliau geležinkelis buvo 
užbaigtas ir pradėjo veikuot. 
Dede Martynas pirma syki gy
venime iszgirdo garvežio garsa 
ir tekiniu bildesi.

Uže ir szvilpe Lietuviszkas 
geležinkelis.

Dede Martynas lyg isz miego 
pabudo, atgimė.

Visada artėjant traukiniui, 
ėjo jis kalvon, 'kad pasiklausiu^ 
jo bildesio ir ūžesio.

Jo mintyse geležinkelio bu
vo surisztas su laisvosios Lietu
vos sąvoką. Savo užesiu ir bil
desiu jis kalbėjo dedei’ Marty
nui apie naujus laikus. .

Keleiviai geredamiesi pro 
langus gražiomis apylinkėmis, 
stebėjosi ' visada matydami 
žmogų, stovinti ant kalvos ir 
sveikinanti juos kepures moja
vimu. Tai buvo dede Martynas 
tokiu budu sveikinas laisvąją 
Lietuva.

Kaimynai, nuolat matydami 
ji ant kalvos, juokavo sakyda
mi : ‘4 Dede Martynas žiuri. ’ ’

Szis pasauliui ir žmonėms 
mires žmogus atgimdavo vėl 
traukiniui artėjant ir džiaugė
si juomi vaiko džiaug’smu: tik 
traukinys sukeldavo jo minty
se tikraji laisvosios. Lietuvos 
vaizda. Bet, kadangi savo gy
venime jam nekarta neteko ma
tyt traukinio, tai jo vaizduotėj 
jis buvo lyg koks tai sparnuo
tas siaubas, aitvaras leidžiąs 
isz gerkles liepsna, szvilpes, 
kaukiąs ir skriste skrendąs ne
apsakomu greitumu Lietuvos 
laukais ir giriomis, savo kelio
nėj skelbdamas visiems apie at
gimusia, laisva Lietuva. Aklu
mas kaip uždanga saugojo ji 
nuo tu nusivylimu, kuriuos ten
ka pergyvent mums, matan
tiems.

Laimingas neregys!
Dažnai koks nors naujas kon

duktorius stebėjosi nuolat ma
tydamas ant kalvos, traukiniui 
pro ja einant, vis ta pati seneli 
kepure mojuojant ir klausinėjo 
kaimiecziu, treczia klase arty- 
miausion stotin vylkstancziui:

— Kas per žmogus ten nuo
lat kepure mojuoja ? Ar bepro
tis, ar ka?

— Visai ne, dažiniausiai at
sakydavo jam kaimiecziai:

— Tai dede Martynas žiuri.
* * *

Karta vakaro dede Martynąs 
nebegryžo namo. Kita ryta su
nns jo jieszkodamas užlipo ant 
kalvos, manydamas dede Mar
tyna belipant nusiritus žemyn 
in upeli. Bet jis rado savo tęva 
kalvos virszuneje: dede Marty
nas mirė sugniaužtoj rankoj 
kepure laikydamas. Jis mite 
pasiuntęs paskutini sveikini
mą laisvai Lietuvai.
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— Szaltas oras.
— Kareivis Cpl. Reimondas 

L. Traskauskas, sūnūs ponstvos 
Fr. Tras'kausku, likos paleistas 
isz tarnystes isz Indiantown 
Gap, Pa. Kareivis Trasikauskas 
instojo in tarnystes 23 d. Vasa
rio 1943 m., ir Spalio 18 d., 1943 
iszkeliavo in Anglija, paskui 
likos perkeltas in Francija, Bel
gija ir Vokietija. Apie 23 d. 
Birželio 1945, Kareivis Tras- 
kauskas likos skaudžiai sužeis
tas ant kares lauko. Jisai gydo
si Fort Story, Va.

—• Petnyczioj pripuola At
sivertimas Szv. Povilo; Subato j 
Polikarpo; Nedelioj 3-czia Ne- 
delia po trijų Karalių; Panede- 
li Szv. Petro Nolaskieto; Utar- 
ninke Szv. Pranciszko De 
Sales; Seredoj Szv. Martinos.

f Gerai žinomas visiems 
Juozas Valkauskas (Wycus- 
kie), nuo 524 W. Mahanoy Uly., 
pasimirė Panedeli ryta na
mie sirgdamas per visa meta. 
Velionis gimė mieste, buvo ang- 
liakasis, dirbo prie Mahanoy 
.City kasyklose. Velionis turėjo 
cigaru ir saldumynu krautuve, 
413 W. Mahanoy Uly. Prigulėjo 
prie Szvento Juozapo parapijos 
ir F. O. of Reindeers Draugyste 
Kp. 105 isz Shenandoro. Paliko 
dideliam nuliudime savo paczia 
Konstancija, dvi dukterys, 
Kristina ir Leona, taipgi Moti
na pone Jie va Vaikauskiene, 3 
seserys: J. Markauskiene, He
len mieste ir J. Jones isz Phila
delphia, Pa. Laidotuves atsibu
vo Ketverge, su Szv. Miszioms 
Szv. Juozapo bažnyczioje 9 va
landa ryte, ir palaidotas para
pijos kapinėse. Graborius L. 
Traskauskas laidojo.

■ — Arthur Dillman, forema- 
nas, 45 metu, nuo 2110 Centre 
.Uly., Ashlando, ir Harry Sny
der, 58 metu, firėbosas, nuo 332 
S. Maple 'Uly., Mt. Carmel, li
kos sužeisti laike darbo, Utar- 
niriko ryta, Potts kasyklose, 
prie Readingo kompanijos. 
Abudu angliakasai likos su
žeisti per eksplioduojama dina
mito.

jos Persikėle In
Vokietija

Gyvenimo Sugautos Vagiant
Mire Kun. Alfonsas Lipniu- 

nas. Tik dabar teko patirti, kad 
Kun. Lipniunas, ilga laika kan
kintas Stutthofo koncentraci
jos stovykloje, mirė 1945 m.,' 

in Amerikiecziu vieta Vokieti- jęovo 31 d., Didiji PetnycziaJ 
joje atvyko 350 Lietuviu kariu Rusams besiartinant, 
buvusiu Vokiecziu aviacijos vykios iszsivadaves. Iszejas isz! 
pagelbineje tarnyboje.. Kariai stovyklos, jis apsikrėtė sziltine,! 
sustojo Lietuviu stovyklose susirgo plaucziu uždegimu, ir 
Kassel. Taigi, Norvegijoj Lie
tuviu nebeliko, nebent iszsky- palaužta sveikata nebepajege: 
rus viena kita jurininką ar dvieju sunkiu ligų nugalėti, 
sziaip isz seniau ežia gyvenanti (Kun. Lipniunas isz stovyklos 
asmenį. I iszsilaisvino ta paczia diena,

In Lietuva isz minėtu Vokie- kai jam -,ukako 40 metu am- 
ežiu aviacijos talkininku iszvy- glaus, 
ko apie 200 Lietuviu: isz 
Trondheimo 120, isz sziaures i 
apie 40 ir isz pietines Norvegi-’ 
jos apie 40. Atrodo, vienok, kad 
ir tie Lietuviai Lietuvos nepa- 
sieke, nes nei Lietuvos spaudoj, 
nei per radijo apie tokios gru

Vokietijos Lietuviu laikrasz- 
czio “Lietuvis” žiniomis, Lap- 
kriczio pradžioj isz Norvegijos

pes atvykimą nieko nebuvo 
praneszta. Isz Lietuvos nuo bu
vusiu Norvegijoj asmenų arti
mųjų gaunama laiszku, kur irgi 
praszoma suteikti žinių apie 
suos asmenis, kurie jau turėtu 
būti namie.

PLAINFIELD, N. J. — Dvi 
mergaites, dvideszimts metu 
amžiaus buvo suimtos ir su- 
aresztuotos už vagystes. Jos 
apvogė tris stubas ir jau renge- 
si prie kitu vagyscziu.

isz sto-|

Stockholmo Lietuviu
Leidžiamo “Svetur”

Žiniomis

Raudonasis Kryžius
Tęsia Pagelba

Kariams Užsienyje

KOSULYS

LIETUVIAI ITALIJOJE.
— Italijoj Lietuviu sziuo metu 
yra apie 600, bet tai yra apytik
ris apskaieziavimas, nes sto- 

Policijantas Kapitonas John gyventojai dažnai kei- 
i Denny suaresztavo Madelyn 
i Huff, isz 609 John Ulyczios ir 

.1 Angelina Cavaliere isz 62 Man- 
jo koncentracijos stovykloje, nįng. jy[erg.aįtes visai rodos 

nei nepaisė ir nesirūpino kad 
jos buvo suaresztuotos.

Jos prisivogė apie tukstan- 
czio doleriu vertes žiedu ir kitu 
auksiniu dalyku kaip tai laik
rodėliu ir kitu. Jos dabar sako, 
kad jos nieko nepaiso ir nesibi
jo, nes jos drauges ir viena eis 
kur ir kita.

Per daug gerai Lietuvai, 
j ypacz jos jaunimui, Kun. Lip
niunas buvo pažįstamas, kad 
mes ka nors naujo apie ji galė
tume pasakyti. Nenuilsdamai 
kovodamas už Lietuviszkuma 
atgautame Vilniuje paskuti-
niais laisves metais, paskelbęs 
griežta kova raudoniesiems ir 
rudiesiems okupantams, jis pa
lūžo savo kovoje ir nebemate 
visiszko laimėjimo. Mes, kurie 
girdėjome jo pamokslus beveik 
kiekvienoje Lietuvos bažny-

Sudžia

Sudžia — Ar tu Joszkau 
matai, kaip Motiejus musze 
Vinca su lazda?

Joszkus — Asz nemaeziau, 
ponas sūdžiau!

Sudžia — Tai turėsi pri
siekti, ar taip?

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos R and. Kryžius parū
pina poilsio patogumą tarny
bos vyrams, kurie dabar randa
si musu užimantose jiegose, pa
deda. jiems su visokioms daly
boms,. lygiai kaip dare kada jie 
kovojo. Vyrai toli nuo namu ga
li kreiptis prie Raud. Kryžiaus 
direktoriaus. Jeigu serga, Rau
donas Kryžius padės, jeigu isz-

Kosulys yra paprascziausiai 
liga, nuo kurios žmonių szeimy- 
na kenczia. Pats savy nėra liga, 
tik ligos ženklas. Tai yra ženk
las “sustok, žiūrėk ir klau
syk, ’ ’ kuri gamta davė žmo
gaus persergėjimui.

Jai turi dideli kosulį kreip
kis prie savo gydytojo. Jai ko
sulys kilęs isz kokios nors or
ganines ligos, tai paezioj pra
džioj jis reikia gydyti. Nelauk, 
kol bus pervelu. Nemanyk, kad 
bereiikalo ežia kalbama. Daug

1 cziasi, ir tikra skaieziu sužinoti
1 sunku.

Visus Lietuvius Italijoje 
jungia draugija “LITHUA-

INIA, ” kurios pirmininku yra
Kunigas Dr. Viktoras Pavalkis.

Lietuviu paszelpimu rūpina- siilge savųjų yra Raudonojo'yra atsitikimu, kad per apsi-
si Bendro Amerikos Lietuviu
Fondo Italijos skyrius, kurio

Kryžiaus Kliubu, kanteenu ir leidimą per vėlai gydytojai pa- 
poilsio centru, visoje užiman-

pirmininku yra ministeris St. Į toje vietoje kur kariai randasi.
Japonijoj Pirmas Raitelio 

Skyrius insteige pastovia būs
tine 12 myliu in sziaures nuo 
Tokyo prie Osaka Gold and 
Country Club. Tenais Raudona
sis Kryžius turi tinkama narna, 
puikiai inrengta savo “On-

Girdvainis. Szis Paszelpos Ko
mitetas atidarė 30 Lietuviu stu
dentu bendrabuti Pizos mieste. 
Del techniszku kliucziu bendra
butis da nepilnai veikia.

Vyriausia visu Italijoje gy- 
venancziu Lietuviu Kataliku
kapelionu yra J. E. Vyskupas 
Petras Pranciszkus Buczys.

Rymoje veikia Lietuvos at
stovybe tik prie Szv. Sosto, ku
rios atstovu yra ministeris Dr. 
Stasys Girdvainis. Czia pat gy
vena buvęs užsieniu reikalu mi-

Post” kliubui, vienas isz dau
gelio pastatytas pulkams, kurie 
randasi mažesnėse vietose. Osa- 
ko teatras aprūpina 4,000 as
menų.

Raudonojo Kryžiaus Teatre 
Street Club Yokohama, buvo

priežas- 
11 Mucus 
pievele 

baigiasi

szaukia.
Svarbiausia kosulio 

lis yra uždegimas 
Membrane.” Szitoji 
prasideda nosije ir
plaucziu oro celelese. Dėlto at
siranda slogos, gerkles skaudė
jimas, bronchitis ir sziltine. 
Kosulys su bronchitis dažnai
eina kartu su karszeziais, influ
enza, tymais ir kitokiomis pa- 
nasziomis ligomis.

Viena isz papraseziausiu ko
sulio priežaseziu yra rūkymas. 
Dažnai ir nervingumas esti ko
sulio pradžia. Daug kartu in-

■St. Clair, Pa. f Pone Magda
lene M. Misoniene (Strickaitis) 
staigia mirė Nedelioj, namie. 
Gimė Lietuvoj, atvyko in Ame
rika 60 metu atgal, kitados gy
veno Shenandori. Velione pri
gulėjo prie Szv. Kazimerio pa
rapijos. Josios vyras Petras mi
re 24 metai atgal. Paliko sekan- 
czius vaikus: Jurgi, mieste; J. 
Metrikiene namie; Tamosziu 
isz Kulpmont; Petra namie; 
Roberta, Chester, Pa., kareivi 
S/Sgt. Edvardą kuris randasi 
McGuire General ligonbute, 
Virginijoje. Taipgi seserį ir 
broli, ir 6 anukus. Laidotuves 
atsibuvo Ketverge, su apeigo
mis Szv. Kazimiero bažnyczioje 
9 valanda ryte, ir palaiduota 
parapijos kapinėse. Graborius 
Jurgis S. Stabingas laidojo.

Skaitykite ‘ Saule”

Ka raszo p. Martynas Burda, 
isz Detroit, Mich., — Praszome 
tamistos maloniai kad “ Sau
le” užraszytumet del mums ir 
ant ateinancziu metu, nes labai 
mums malonu, nes žiemos laike 
ilgi vakarai ir yra laiko skaity
ti, nes “Saule” mums geriausia 
patinka. Patam visiems skaity
ti “Saule,” kuri yra smagiau
sias laikrasztis už visus kitus.

Nelaimingas Karas
Nelaimingas szitas karas;

Daug vaiku pražuvo, 
Bet ne visi pražuvo.

Atgalios pargryžta.
Vaiksztinejau ir raudojau

Del savo sūnelio.
Susapnavau viena nakti

Apie jo vargeli.
Ai Dievuliau! Viską atiduo-

cziau
Bile sunu atvaduoeziau, 

Bile sunu atvaduoeziau.
Vargelius rokuoeziau.

Nemainylcziau tos adynos
Ant turtu didžiausiu,

Nes man vaikas daug meilesnis,
Už turtus brangesnis.

Musu vaikai vėl laimingi,
Atgal jau parskrysta.

Kai paleido isz nevalios,
Namo jau pargryszta.

Ar tu sveikas, ar tu linksmas,
Mano aniuoleli?

Ar ne ilgu tau be musu,
Tu musu sūneli ?

Kaip mums ilgu, kaip mums
liūdna!

Mums diena kaip metai.
Vis del tavęs, sunau mielas

Mums reikia praszyti.
Kaip gegute pavasaryj,

Linksmai užkukavo, 
Jau ir mus sūnūs mielas

Atgal parvažiavo.
Kaip kvietkelis pavasaryj

Linksmai pražydėjo,
Jau ir musu sūnūs mielas

Su mumis kalbėjo.
Kaip saulute isz ryto

Linksniai užtekėjo,
Jau ir mus vaikai

Kara iszlaimejo.

Pajeszkojimas

Asz Stasys Pas'kaytis, pa- 
jieszkau savo giminaiezius Ju-
siku Adoma ir Teofilės, po te-
vais Obelieniukiute, kitados 
gyveno Michigan Vals. Jeigu 
kas apie jais žino meldžiu pra- 
neszkit, arba tegu patys atsi- 
szaukia ant adreso:

Stanley Paskaytis,
94 Baerun Street, 

Brooklyn, N. Y.

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge ‘ ‘ Saule ’ ’ tai tu
rės didžiausia linksmybia per 
visus metusi

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!

czioje, kurio žodis ypatingai 
sustiprindavo ir uždegdavo 
mus Szv. Jono bažnyczioje Vil
niuje, ties jo kapu pasižademe 
tęsti kova tol, kol isz Lietuvos 
bus iszguitas paskutinis atėjū
nas. Tada ir Kun. Lipniuna pa
laikai gales būti parvežti in 
Lietuva, ka jo draugai, žerdami 
žemes ant jo kapo, jam pažadė
jo-

Architektu
Suvažiavimas Vilniuje

NEW YORK. (LAIC) — 
Lietuvos inžinieriai (architek
tai) pereitu metu, Spalio pabai
goje buvo suszauke savo suva- 
žiavima. Neatidėliotinais dar
bais pripažinta Lietuvos mies
tu atstatymas: Vilniaus, Kau
no, Sziauliu, Klaipėdos ir kitu.

Lietuvos Iszdirbystes
Pramone

NEW YORK. (LAIC) — 
Isz ankstybesniu praneszimu 
žinome, kad daugelis Lietuvos 
fabriku maszinos iszgabentos 
in Rusija. “Pravdos” praneszi
mu, Lietuvoje beveikia tik 9 
tekstiles fabrikai ir per menesi 
jie pagamina 70,000 metru au
diniu. Trūkstant žaliavos, ga
minami ir popieriniai audiniai. 
Esą, ruosziamasi paleisti “Dro-j 
be ” ir Kauno ‘ ‘ Gamyba. ’ ’ Klai-' 
pedoje pradėsiąs veikti popie
riniu audiniu fabrikas “Triny- 
cziai.” Linu audinius gaminas 
“Siūlas” ir “Linu Audiniai.”j 
Dabartine gamyba tepadengia’ 
tik maža dali pareikalavimo.) 
Bolszevikai skelbia esą kitais 
metais Lietuvos fabrikai ‘paga- 1 
minsią apie 4 milijonu metru 
audiniu. i

Joszkus — Nu, asz ma- 
cziau, kaip Motiejus Vincui 
pridestinejo lazda prie gal
vos, greitai atminėjo kraujo 
bego, nes asz nežinau, ar tam 
krajaus buvo isz lazdos ar isz 
galvos!

|“SAULE” YRA!
GERIAUSIA Į
DOVANA! i

Jeigu nežinai kokia i 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 

tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me-. 
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per, 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. į

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

I RtUDY KSLOWATT
1

1

Rf-Opy WITH HIS SUPER-SIGHT 
has discovered that mr. potbay, 
THE PROFESSOR'S HELPER, HAS 
SWALLOWER A SAFETY PIN- 
THE PROFESSOR IS EXCITED....

DIS 155 VUNOERFULQ 
SEE Right < 

6H HIM --- DOTS / 
T I'VE BEEN 1 Į 
IEARCHING FOJUy^, 
.■ —■ _. fci" v"^ri

.... "X Marks the Spot....

AEVI 
ST U i2 
M IM P =

SO WE REMOVED THE PIN ' 
FROM POTBAY & THE PROFESSOR 
EXAMINED MY EYES TO LEARN 
WHY THEY COULD SEE SO WELL.

* 1.4. '.g

risteris Stasys Lozoraitis su 
szeimyna.

Italijoje pragyvenimo mini
mumas, palyginus su Vokietija, 
yra daug auksztesnis. (Isz Ita
lijos Lietuviu Paszelpos Komi
teto laiszko.)

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Nelaiminga Diena

Nelaiminga Karo diena, 
Prieszu užpuolimas;

Bet mes dirbam diena, nakti,
Kol prieszus paklupdem.

Kad .ir 'brangiai mums kasztavo
Amerika visa svietą iszvadavo.1
Visus krasztus bombardavo,

Amerika neparagavo.
Negalėjo ugnies leisti, 

Ant musu szaleles.
Kaip pavasaryj bitele,

Linksmai medų nesza,
Amerika linksmesne,

Kara iszlaimejo.
Amęrikas turtingiausias,

Ant viso svieto galingiausias,
Nieks negali apsakyti,

Aplink jo galybe.
Bet Japonai save valda

Per tūkstanti metu,
Ir prarado savo kraszta

Po tukstanezio metu.
Bet Japonai pirma karta

Kara pralaimėjo,
Amerika bedainuodama

Kara iszlaimejo.
Vokiecziai ir Japonai

Tos laimes jieszkojo 
nerado. Jie nerado

Ir kara pralaimėjo.
Amerika laimes nejiesz'kodama, 

Kara iszlaimejo.
Musu vieliavos ant prieszo

Szalies plevėsuoja.
Visos szalys nenorėjo

Amerikos pažinti;
Bet jie patys pripažino

Kad vieliava reiks gerbti.

atidarytas 19 dienu po atvyki
mu musu pulku. Penkių auksz- 
tu puikiai iszrodytas pastatas. 
Bankers’ Club, įsuku Men’s 
Club ir Yokohama Memorial 
Namas taipgi paimti kariu ir 
karininku kliubams.

49to pulko ligonine dabar 
randasi buvusioje Manila Joc
key Club.

Kitose Tolimu Rytu dalyse 
Raud. Kryžius parūpina viso
kius kliubus. Okinawa susi
lauks 6 naujus kliubus, ir Iwo 
J ima 3.

Kitojo pasaulio dalyje Briu
selyje, Belgijoj treczias “Red 
Cross Rainbow Corner,” 'buvo 
atidarytas, garsusis Colonies 
Club buvo naujai pertaisytas 
musu vyrams.

Bayrouth, Vokietijoj 2,000 
kareiviu lanko Raudonojo Kry
žiaus kliuba buvusiame Wagne
rian Teatre. Mažiame teatrely- 
je kareiviai ir tremtiniai duoda 
perstatymus.

Nuremberge, vietinis atletu 
centras Raud. Kryžiaus varto
jamas. Nors 94% miesto sunai
kintas, 'bet kareiviu stadija sto
vi. Kareiviai isz toli atvyksta 
czia pasinaudoti puikiais pato
gumais.
—Am. Rod Cross, Wash., D.C.

Laike Mokslo
Frofesoris — Pasakyk man 

Antanuk, kokis sutvėrimas 
yra tinginausias?

Antanukas — Blake, pra- 
szau pono profesoriaus.

Profesorius — Ka, blake!? 
Kodėl?

Antanukas — Na juk po
nas profesoriau, toji prakeik
ta per visa diena neiszlipa isz 
lovos.

proeziai duoda kosuliui pra
džia. Atsitinka, kad po kokiai 
ligai gaunamas kosulys, ir koš
iama, nors kosulio priežastys 
pranyksta, arba taip daroma 
isz inproezio ar nejautimo. Daž
nai naktimis užeina nejaukus 
kosulys. Kaikuriuose atsitiki- 
in uose lengva operacijo yra rei
kalinga.

■ Minios phychologija kai ka
da szi-ta turi su bereikalingu 
kosejumu. Ar kada patemijot 
minioj, ji vienas kur sukosėsi 
tuoj ir epidemija užsikreczia- 
rna ir bereikalo daugelis kosti. 
Ta gali iszgydyti gera pastaba. 
Armijoj kai kada visas baltali- 
jonas kosėdavo ir karininkui 
insakius sustodavo. Isz to aisz- 
ku, kad 'bereikalingas kosulys 
gali ir turi būti suvaldomas.

Jai kosuliszka skausmas tuo
met reikalinga gydytojo dome, 
kuri suras to priežasti. Ar 
sziaip ar taip su kosuliu reikia 
būti atsargiau, nes jis gali būti 
ir džiovos ženklu. Nepasitikėk 
patentuotais vaistais, kurie ga
li sutrukdyti gydymą, tokiam 
atsitikime reikalinga. Džiova 
nėra kiekviename kosėjime, bet 
kiekvienas žmogus, kuris džio
va serga kosti.

Nemėgink kosulio gydyti, 
naminiais vaistais, kurie grei- 
cziausiai gali būti 'be vertes ir 
tik bereikalingo laiko gaiszimo. 
Beto, gal būti rizikuoji ateitis 
gydymą, jai kosulys butu kilęs 
isz priežasties džiovos.

Jeigu kosti, skarele užsi- 
dengk burna. Niekuomet neko- 
sek in savo ranka ir paskui ne
šis veikink su kitu asmeniu, nes 
gali ir kita juomi užkrėsti. Jai 
• uri toki kosulį, kurio negali 
greit nusikratyt, eik pas gydy
toja ir sek jo patarimus.

— C. C. F. A. U. !

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

VOUR HEALTH 
IS SAFEGUARDED BY 
REDDY KILOWATT, WHO 
FURNISHES POWER For X-RAY 
FLUOROSCOPES, ELECTRIC KNIFE, 
AND AAANY OTHER MEDICAL USES., 
ASK YOUR DOCTOR FOR AN 
X-RAY CHECK-UP FOR T-B.

Laidoja kunua numirėliu. PaMūa* 
do automobilius del laidotuviu, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeraa 78. 
*20 W. Centra St., Mahanoy City

L. TRASKAUSKAS
LIETUVI3ZKAS GRABORIUS

i


