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Isz Amerikos Taikos Konferencijos Delegatai

EROPLANO
NELAIME

21 Likos Surasti Negyvi

DENVER, COLO. — Didelis 
eroplanas leke isz Seattle in 
New York ir paklydo ar nukri
to tarp augsztu kalnu kur ten 
netoli Denver. Baisiai szaltas 
oras ir tirsztas sniegas neleido 
žmonėms eiti in kalnus to ero
plano jieszkoti.

Kapitonas Frank Crismon, 
kuris visus eroplanus tenai pri
žiūri iszleke jieszkoti dingusio 
eroplano, bet negalėjo surasti. 
Bet jis rado ant pat virszunes 
augszto kalno, apie 11,125 pėdu 
augsztumo baisiai dideles vė
žės iszrieztas in sniegą. Isz to 
jis suprato kad tas eroplanas in 
ta kaina kur nors pataikė.

Dabar žmones rengiasi lipti 
in ta augszta kaina jieszkoti to 
eroplano. Penkiosdeszimtys ka
reiviu stojo in talka.

Ant to eroplano važiavo dvy
lika kareiviu, szeszi taip žmo
nes ir trys lakūnai; isz viso net 
idvideszimts vienas. Pūgos, 
szaltis ir sniegas trukdo darba. 
Žinios pranesza kad visi žmo
nes ant to eroplano likos surasti 
negyvi.

Senatoriai Nepasitiki
Taikos Konferencija

wiiot
•* '"‘iv

Czia keli Taikos Konferencijos delegatai Londone sustoja 
pasiszneketi ir pabaikauti. Isz kaires indeszine: Anglijos 
Ministeris Clement Attlee, Amerikos Sekretorius James F 
Byrnes, Prezidento Roosevelto žmona, Elenor Roosevelt ir 
Anglijos užsienio Ministeris Ernest Bevin. Szitoje konferen
cijoje daug buvo kalbėta bet maža kas nuveikta.

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius Millard Tydings ir 
kiti senatoriai ima jau dabar, 
vieszai sakyti kad jie maža ko 
tikisi isz tos taip iszgarsintos; 
Taikos Konferencijos. Jie sakoj 
kad reikia tuoj aus szaukti visu 
didžiu tautu susirinkimą ir tar
tis apie nusiginklavimą. Jie to
liau sako kad dabar jau visiems 
aiszku kad Rusija palaiko savo1 
.armijas del užpuolimo ant Ang
lijos ar Amerikos.

Gal taip ir yra, bet sunku su
prasti ka czia nusiginklavimas 
mums pamaczins. Jeigu Rusija 
palaiko savo vaiska už tai kad 
ji laukia progos priesz mus ka
ra paskelbti, tai ar nebutu daug 
protingiau kalbėti apie apsi
ginklavimą? Sutartys nieko 
Rusijai nereiszkia. Jie mielu 
noru su mumis sutiks ir susi
tars kad reikia nusiginkluoti, 
bet tas nusiginklavimas tai tik 
kitiems, o ne Rusijai.

KAIP SU LIETUVA

KUNDUKTORIAI 
RENGIASI 
STRAIKUOT!

Taika Ir Bombos
NEW YORK. — Angliszkas 

žurnalas “Human Events” 
Sausio (Jan.) 9, numeryje vėl 
kelia Pabaltijos Krasztu Klau-

Žmonos Važiuos 
as Savo Vyrus 

Kareivius
Darbininkai Straikuoja Prie 
\New Yorko Porto; Vokiszkas 
Kariszkas Laivas6Prinz Eugen9 
Pribuvo In Philadelfijos Porto; 
13 Žuvo Gaisre Prieglaudų Na

me Garfield Heights, Ohio
nepasirinko, O Ruskiai Lietu
va paėmė, reiszkia užgrobė, 
reiszkio kara paskelbė. O jeigu 
didžioji tauta gali ir dabar ka
ra paskelbti priesz mažaja tau
ta, tai kuriems velniams mes ir 
sznekame apie Taikos Konfe
rencijas? Tokiam pasielgimui 
mums nereikia nei Taikos Kon
ferencijos nei taikos delegatu,

Razbaininkas
Nužudytas

NEW YORK, N. Y., — - 
Vilkas avinus drasko, bet kar
tais ir vilkas vilką ėda. Taip ir 
buvo su razbaininkais New 
York mieste.

Kumsztininkas, pesztukas, 
vagis ir taip prasikaltėlis »27 
metu amžiaus Italijonuks, Car
lo Zarcone priėjo prie liepto ga
lo. Du maži vaikai rado jo lavo
ną pavogtame automobilyje su 
kulka kaktoje.

Policij antai spėja kad jis bu
vo savo buvusiu draugu nudė
tas. Jis jau kelis kartus prasi
žengė ir pateko in kalėjimą. 
Spalio, (Oct.) menesyje 1939 
metuose jis su kitu razbainiu- 
ku, Ralph Hamm grasino spor
tininką Don Meade kad jis 
jiems duotu $4,000, o jeigu ne, 
|ai jie sake kad jie nužudys jo 
žmona ir maža vaika. Sporti
ninkas Meade prižadėjo jiems 
pinigus surinkti ir duoti. Jie 
susitarė ji susitikti viename sa- 
liune už keliu dienu. Taip ir 
buvo; jiedu atėjo ir rado sporti
ninką Meade su pinigais, bet 
jie buvo ant tiek durni kad ne- 
patemyjo kad tenai irgi buvo 
keletą policijantu. Jie buvo su
imti ir apsūdyti ant septynių ir 
puses iki penkiolikos metu in 
kalėjimą.

PHILADELPHIA, PA. — 
Kunduktoriai ir visi kurie dir
ba prie strytkariu nutarė is’ei
ti ant straiku vienuolikta szio 
menesio. Jie reikalauja kad 
jiems algos butu pakeltos. Dar
bininku unijos dabar jau ren
giasi prie tu straiku ir renka 
pinigus suszelpti straikonus 
per straikas. Jie nori surinkti 
$500,000. Darbininkai turi duo
ti vienos dienos algas in menesi 
del szito fondo.

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos delegatai sėdi prie 
Taikos Stalo ir kalba apie taika 
del viso svieto, o musu armijos 
fabrikai daro ir gamina 
sprogstanczias bombas diena ir 
nakti. Tos bombos yra isz di
desnes ir baisesnes už tas ku
rias mes paleidome ant prieszo 
per kara.

“Kam mums reikia tu 
sprogstancziu bombų, jeigu 
mes isz tikro tikimės kad ta 
Taikos Konferencija '------
taika ir ’ ramybe iszperes 
Kam mes visas jas atiduosime ferencijoje, kurs visos iszlais- 
kai Taikos Konferencija vi- vintos tautos turi savo atsto-

sima, ir klausia ar didžios tau- didesniu darabinu, baisės- 
tos visai pamirszo kad da ran- niu tombu- greitesniu eroplanu
dasi Estanija, Latvija ir Lietu
va tarp tu krasztu kuriuos rei
kia prižiūrėti jeigu ne tiesiog 
iszlaisvinti. Jeigu Amerikai ir 
Anglijai taip labai rupi prižiū
rėti rinkimus ir valdžia kituose 
iszlaisvintuose krasztuose, tai 
kaip su Lietuva, kuria Ruskis 
taip Rusiszkai iszlaisvino?

Stalinas sako kad jis Lietuva 
iszlaisvino, tai jeigu jau taip ir

ir didesniu armijų. Czia ne 
plunksna, bet kardas reikalin
gas!

Anglija Atsikirto
Priesz Rusija

LONDON, ANGLIJA. —
Užsienio Sekretorius Anglas 
Bevin asztriai ir drąsiai atkirto 

yra tai kodėl ir Lietuva negali' Rusijos delegatams Taikos 
9” dalyvauti szitoje Taikos Kon- Konferencijoje. Jis sake jau 

jam ir visiems delegatams insi- 
pyko Rusijos sauvaliavimas ?r

LONDON, ANGLIJA. — Rusijos at
stovai in Taikos Konferencija reikalauja 
kad Anglija atszauktu savo vaiska isz Graikijos. 
Ji sako kad Anglijos kareiviai ten tik bun- 
tavoja žmones, kad tenai negali būti nei 
taikos, nei ramybes pakol Anglai neiszsi- 
k raustys. O kaip tik prieszingai ir atbu
lai; Graikijos valdžia praszo ir reikalauja 
kad “Anglija daugiau kariuomenes atsius
tu palaikyti tvarka pakol Graikai sustip
rės ir susitvarkys.” Bet Rusija savo gieda 
ir gana, ji kaltina Anglija ir intarineja Amerika 
ir reikalauja kad visi kareiviai butu isz tenai 
isztraukti, nors ji nei nevapteleja apie sa
vo armijas.

vintos tautos turi savo ats+o- pyko Rusijos sauvaliavimas ?r 
siems ta Taika atnesz? Ar tai ™s? I visi tie melagingi priekaisztai
Tautu Sanjungai? Ar kokiam1 Tas žurnalas, toliau aiszkina ir visokios veidmainystes. Jis 
kitam krasztui? Gal musu kai-|kad Anglija, Amerika ir net ke- dabar non kad Rusija aiszkiai 

GRAND RAPIDS, MICH. — mynai ir draugai mums jas su- .
Protestonu kunigužis, Rev. gražins isz padangių, kaip Ja- tcs niekados nepripažino to uz-
Frank E. Siple nužudė savo ponai mums musu geleži ir plie- grobimo ar to Rusiszkai sakantį ta ir visi delegatai paliko susi- 
septyniolikos metu dukrele už 
tai kad ji per daug žinojo apie 
savo motinos mirti. Dabar isz- 
ejo in virszu kad jis ir savo 
žmona nužudė 1929 metuose.! 
Jis dabar kalėjime. Kalėjimo 
sargai sako kad jis visai nesirū
pina ir nepaiso, net linksmai 
skaito sau Szventa Raszta. Jis 
prisipažino kad jis žmogžudys, 
bet paaiszkino kad jis jas nužu
dė už tai kad jam abieju buvo 
gaila ir dabar joms geriau ir 
linksmiau negu butu jeigu jos 
gyventu. Daktarai dabar to kle
bono galva egzaminavuos, nes 
jie sako kad jis gal sudurnavo- 
jo.

Kunigužis Žmogžudys
turios deszimtis trys kitos tau-' pasakytu: “Ko ji nori?!”

Konferencija buvo pertrauk-

na sugražino. Toki bizni mes iszlaisvinimo. 
pirmiau vareme. Kažin ar da
bar nors kiek pasimokinome?

Duonkepiai Straikuoja

Szitos tautos rinkimo kambarius, dyvinda- 
taipgi nepripažino tu rinkimu,1 miesi kad Anglijos atstovas tu- 
balsavimu 1940 metuose. Reisz-1 rejo tiek drąsos taip atkirsti 
kia, visos szitos tautos vis pri- Rusijos delegatams, kurie iki 
pažinsta Lietuva kaipo Laisva sziol savotiszkai viską valde ir 
ir Neprigulminga.

Szitoks tautu nepripažini- szokimas ir drąsumas Rusijai
ožius varinėjo. Szitoks prasi-

WASHINGTON, D. C. — Amerikos Karo 
jSztabas pranesza kad kareiviu ir karininku 
žmonos ir szeimynos dabar gales važiuoti 
pas savo vyrus užsienyje ir valdžia už vi
sa kelione užmokės. Visi karininkai, ofi- 
cieriai ir sarzentai tuojaus gali parsitrauk
ti savo szeimynas ir valdžia visus kasztus 
padengs. Paprasti kareiviai taip pat gali pa
daryti, bet ju žmones turės už kelione užsimo
kėti. Argi czia tik jau ne ženklas kad

— Duonkepiai, mas stacziai prieszinasi Ko- nepatiks ir galime tikėtis kad ABIC! InR KCtlllS 3Ilt ll^O 121KO palaikyti K3“
. _ * _ _ __ L 1.... 1 • . — — - -w■ • V* v . . . . - . . . - _ -

NEW YORK.
i “Beikieriai” iszejo ant straiku munistu Vado Lenino žod- Rusija stengsis atsikirsti kai 
Į ir reikalauja kad jiems algos jžiams, aiszkina szitas “Human susirinkimas vėl bus suszauk- 
butu pakeltos.
jiems kompanijos duotu penkis jau seniai pasakė kad:
dolerius daugiau ant sanvaites,! ” Jeigu maža tauta negali ar
nors kompanijos sako kad uni-j jeigu jai nevalia savo valdžia batoj popiet 13 moterų ir vyru 
jos reikalauja net keturiolikos iszsirinkti per laisvus ir liuosus' žuvo gaisre, kai Katalikiszkas 
doleriu ant sanvaites daugiau, balsavimus, tai paėmimas tos Prieglaudų Namas

Dabar jaunos gaspadines tu- tautos yra užgrobimas. O už- 
res pasimokyti kaip duona na
mie kepti.

Jie nori kad Events” žurnalas, nes Leninas tas.

CLEVELAND, OHIO. — Su-

Pirkie U. S. Bonus SKAITYKITE “SAULE

grobimas tai tas pats kąip karo 
paskelbimas.”

Lietuvoje nebuvo tikru rin
kimu, Lietuviai savo valdžios

Jennings 
Hall,” prie Garfield Heights 
užsidegė. Daug kitu buvo su
žeista. Policija daro tyrinėjimą.

riuomene svetimuose krasztuose? Jeigu 
taip, tai reiszkia kad jie mato toms armi
joms tenai pasilikti. Ir jau beveik laikas 
kad tie politikieriai Washingtone ima susi
prasti ir nujausti kad ne viskas tvarkoj, 
kai jeigu kitos tautos palaiko savo armi
jas tai ir mes taip pat turime daryti!
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• mylėjai arba prakeikei,
' arba jo draugas arba tikras ne
prietelis.

. Bet dabar nėra nei tos meiles
, nei to piktumo. Niekas jo per 
daug negiriu niekas jo nei ne- 
peiikia. Jo darbas isz tikro bai- 

cija, ir rengiasi visoms kitoms sunkus. Jis turi didelio 
insakyti žmogaus vieta, užimti.

Kas Girdėt
Trys didžiosios valstijos ve

da ir tvarko Taikos Konferen-

tautoms ir valstijoms
kaip jos turi save valdytis. Rn-. Kai Trumanas užėmė Prezi- 
sija vis didina savo jau ir taip/tento vieta, visi Roosevelto 

’•alinga armija nes ji nepasiti- prieszai jam gero velijo ir daug 
ki nei Amerikai nei Anglijai, ko isz jo tikėjosi. Bet dabar net 
Anglija palaiko savo karinome- 11 jie pasitraukė ir ju linkeji 
ne ir statosi da galingesni lai- mai atszalo, nes jie mato kad jie 
vyną, nes ji nepasitiki Rusijai! mažai ko gali tikėtis isz Tru- 
yien tik Amerika savo armijas Įmano.
naikina ir ka ten plepa apie. Kongresas la'bai pyko ant 

už tai 
kad jis savotiszkai dirbo ir da
re ir Kongreso visai nepaiso.

Taika, Ramybe ir Nusiginkla- Prezidento Roose velto 
v ima.

Jeigu Rusija ir Anglija pa
laiko savo armijas tai kuriems 
velniams ta Taikos Konferen
cija? Mums jokios konferenci
jos visai nereikia, jeigu armi
jos stovi pasirengusios vėl in 
kara stoti.

Geriausia musu Taikos prie-

buA o buvo Moskvoje, kada ir mes na- jr IXflQUT A T
•3- mie sau už peeziaus ‘betupėdami. 1 ni

iszgirdome per radijo. Prezi-, PRANCŪZIJOJE;
(lentas labai insižeide ir supyko 
ant’Sekretoriaus Byrnes, bet ir 
vėl nieko gero isz to neiszejo.1 
Trumanas furejo nusileisti ir
Uz.t v ii tinti visa Bvrnes kalba, fecį nepasiseke
nepaisant.ar jam patiko ar ne. i

Ponas Scliwellenbach iau M
pats susiprato kad jis tam dar
bui netinka, ir kad jis tik visai 
savo partijai daro nuostolius. 
Jis dalbai1 pats, savo noru pasi
traukia ir John Steelman savo 
vieta užleidžia.

i Tai isz visko matyti kad Pre-' 
zidentb vieta sziandien nepavy
dėtina Darbas baisiai didelis, o 
darbininkai tam darbui tik pa
prasti žmones, kurie nori gerai!

Lakūnu Kareiviu Paroda

I.3Z PARYŽIAUS. — Komu
nistams pasisekė Generolą 
Charles de Gaulle isz valdžios

savo
„mogu indeti. Nors Komunistai 
tiri daugiausia savo žmonių 
valdžioje, vienok jiems nepasi
sek? Komunistą Maurice Tho
rez is: rinkti. Socialistai iszrin- 

! ko Felix Gouin, kuris nėra Ko
munistas, bet geras Socialistas.

Prancūzijos laikraszcziai pa- 
' si piktino, ir labai iszbare Gene- 
i rcla Charles de Gaulle už tai 
| kad jisai pasitraukė isz val- 
! d žios. Prancūzai sako kad, kito 

•• • + • • „orvH tokio vado jie negaus ir dabarKongresmenai ir senatoriai p v- aaiyti, bei kurie pusipazinstdi ..,
« , 4i 4 ’ mm vion rib o-orn no™ i bij c si kad ne vien tik Francu-ko bet tuo pat kartu'bijojo, nes vien tik geni noiu . e izten-; •» 
Rooseveltas mokėjo kaip žmo- ka! 
nes prie saves ‘patraukti ir kaip į 
gabiausius ir mokycziausius 
vadus pasirinkti. Trumanas no-Į 
rojo Roose velto pėdomis ežia'

VETERANAMS 
PAGELBA

sijoje, bet ir kituose krasztuose 
szitas Prezidento pasitrauki
mas atsilieps.

Komunistai labai norėjo savo 
dranga, Maurice Thorez isz- Major General James M. Gavin, 38 metu amžiaus komandorius su savo 82 lakunu divi-

mone randasi ne kokiose tenai 
konferencijose, bet galingoje 
armijoje. Tada ir pats Ruskis 
mus apstavos ir isz musu nesi
juoks.

Viena jauna Lietuvaite para- 
sze laiszka isz Lietuvos, isz Vil- 
kaviszkiu. Ji sako kad dabar 
visi jie sugryžo in savo kaimus 
ir kaimelius, kad viskas jau ap- 
sispakajino. Ji toliau raszo 
kad: “Jos mamyte per kara pa
simirė, o jaunas brolis, trylikos 
metu berniukas kariuomenė
je.” Nepasako kieno kariuome
nėje. Ir paskui užbaigia savo 
trumpa laiszka szitais graudin
gais žodžiais: “Prie naujo gy
venimo imame priprasti, asz ei
nu in gimnazija, esu szesztoje 
klasbje. Gal pavasaryje laukia 
vėl ‘žaliuos, gal medžiai sprogs 
ir gegute kukuos, bet mergaites 
Birutos dainos jau nebedai
nuos.”

• a

Kitas laiszkas nuo tos pa- 
czios mergaites paaiszikina apie 
kitas gimines. Ji sako kad 
“Mes su (pavarde praleista del 
žinomu aplinkybių. Red.) dali- 
namies maistu, nes mes biski 
daugiau turime negu jie. Su 
maistu visur beda, nes pernai 
nieko nešiojome tai dabar ma
ža ko galime ir laukti.” Su tais 
žodžiais kad jie maistu dalinasi 
ji norėjo baisiai daug pasakyti 
apie skurdą ir bada, bet ji žino
jo kad laiszka! cenzūruoti per
žiūrėti, tai už tai tik tiek ir pa- 
rasze, bet baisiai daug pasakė.

žengti ir nepaisinti kongreso ------
bet in žmones kreiptis. Bet jam j Klausimas — Skaitytojas 
labai nepasiselke. Jis kongres-(klausia ar tėvas žuvusio karei- 
monus inpykino, o žmonių ne-pdo, kuris dabar gauna apdrau- 
in'tikino. Dabar Kongresas vi- dos mokeseziu, gali praszyti 
sai nepaiso ka Trumanas daro pensijos?

Atsakymas — Taip.

rinkti, bet visi Prancūzai butu 
kaip vienas žmogus sukilę. Mat 
komunistas Thorez yra baisiai 
apsiszaukes Prancūzijoje. Kiek
dabar galima atsiminti, tai tas 
Komunistėlis Thorez labai gra-

zija marszavo New York mieste. Apie 13,000 kareiviu dalyvavo szitoje parodoje. Daugiau 
negu tūkstantis szitu kareiviu stojo vėl in vaiska. Szita divizija labai garsingai atsižymėjo 
per kara Europoje.

Rusija Užėmė Amen-

Prezidentas Trumanas yra 
darbsztus sanžiningas ir kuklus 
žmogelis. Bet jis nemoka kaip 
gerus ir mokytus darbininkus 
sau pasirinkti. Jis duoda svar
bias ir atsakomingas vietas sa
vo draugams, nepaisant ar jie 
toms vietoms tinkami ar ne.

Jis nemyli savo darbo, nes jis 
pats mato, kad jis tokiam dar
bui netinkamas. Jis norėtu vėl 
būti tik paprastu senatoriumi. 
Jis nusilenkia ir net tankiai at- 
sipraszo tu kuriuos jis turėtu 
valdyti ir jiems insakyti. Roo 
seveltas Prezidento darba my
lėjo ir miego ta atsakominga 
vieta. Trumanas savo darbo net 
bijosi! Jis yra paprastas žmo
gelis su paprasto žmogelio tru
kumais.

Žmones Trumana užjauezia, 
bet mylėti tai nemyli, nes nega
li ant jo perdaug pasitikėti. Vi
si buvo papratę prie Roosevel
to. Roosevelto niekas neatjautė, 
.vidurinio tako visai nebuvo su

Su towte

ar ko jis nori.
Kongresmonai taip sau asme- 

niszkai myli Trumana, bet jo 
nesibijo ir jam nepasitiki. 
Jiems Trumano net gaila. Už 
tai kai jie nori Trumanui ka pa
sakyti ar ji pabarti, jie ne ji ba
ra,'bet jo pagelbininkus ir taip 
parodo paežiam Trumanui kad, 
jiems jo darbai nepatinka.

Kongresas nemyli John Sny
der, kuris yra Trumano geras 
draugas, 'bet kuris mažai su
pranta apie vidaus reikalus.

Rosenman raszo visus Tru
mano “spyezius.” Kongresmo
nai ir jo nemyli, bet jis pats 
dabar pasitraukia isz to darbo.

Jie myli ir invertina John 
Steelman, bet sako kad, Tru
manas jau per vėlai szita moky
ta žmogų pasiszauke iii talka ir 
jis dabar nieko negalėjo pada
ryti apie szitas straikas.

Valdininkai ir politikieriai 
tarp saves Washingtone pesza- 
si ir Trumanas negali savo poli- 
tisžka szeimynele sutvarkyti. 
Viens kitam pavydi, viens kita 
intarineja.

Kai Harry Hopkins buvo val
džioje, daug žmonių jo neap
kentė, bet n.ekas nesako kad, 
jis nežino ka jis daro. Daug po
litikierių ant jo pyko ir net ji. 
prakeikė kaip tik už kad jis ži
nojo ka jis daro ir už tai dare. 
Bet, jo dabar nėra, ir jo vieta 
niekas da iki sziol neužeme.

Sekretorius Byrnes pareina 
isz pietiniu valstijų ir jaueziasi 
didesnis ir kytresnis už pati 
Trumana. Jis ne tiktai ka ne
klauso Prezidento Trumano, 
bet net paežiam prezidentui in- 
sakineja. Jis in Trumana kalba 
kaip, mokytojas in maža moki
ni. Tas buvo labai aiszkiai ma
tyti kai Sekretorius Byrnes 
parvažiavo isz Moskvos Konfe
rencijos. Paprastai, kaip pa
siuntinys parvažiuoja namo jis 
pirmiausia duoda savo atskaita 
Prezidentui. Paskui pats Prezi
dentas paaiszkina žmonėms. 
Bet ne taip buvo kai Sekreto
rius James F. Byrnes parvažia
vo isz Moskvos.

Sekretorius Byrnes, visai lie
pa sikalbe jas su Prezidentu 
Trumą nu, paskelbė visiems kad 
jis tuojaus per radijo visiems 
Amerikiecziams pranesz ir pa- 
aiszkins kas buvo nuveikta 
Moskvoje. Prezidentas Truma- 
uąs tik tada dabinojo~ kas tea

Kl. — Ar nare WAVES gali 
gaut “Emergency Dependen
cy ’’ paliuosavima ?

At. — Taip. Pati jaunuole tu
ri paduoti praszyma. per jos vy
riausia valdininką. Prie pra- 
szymo turi pridėti afideivita 
nuo gydytojo ir nuo kitu asme
nų, kurie inrodys kad paliuosa-

• vimas yra būtinai reikalingas.
Kl. — Veteranas nori paduo

ti praszyma del “Disability 
Pension,” bet jis nori žinoti ar 
ji laikys ligoninėje kol pensija 
paskirs?

At. — Tas priklauso nuo li
gos.

Kl. — Naszle Iszpanu-Ameri
kos 'karo pranesza kad antru 

I kartu isztekejo ir dabar jos an
trasis vyras numirė. Ar ji vėl 
gali praszyti pensijos kaipo 
naszle Iszpanu-Amerikos vete
rano.

At. — Taip, kaip našle Iszpa- 
nu-Amerikos karo veterano.

Kl. — Ar reikia mokėti tak
sus už “National Service Life 
Insurance?”

At. — Ne.
Kl. — Veteranas buvo pa- 

liuosuotas isz Veterans Admi
nistration ligonines už maža 

Į prasižengimą. Jis dabar klau- r šia kaip vėl gali Imti priimtas 
in ligonine.

At. — Jeigu reikalas būtinas, 
bus greitai priimtas, kitaip, tu
rės laukti tris menesius po ap- 

■ likacijos padavima.
! Kl. — Veteranas pranesza, 
kad jo pensija iszsibaige, bet jo 
sveikato 'blogyn eina. Jis pra- 
szo kaip gauti kita egzaminą.

At. — Szeimynos gydytojas 
turės iszduoti pilna praneszima 
apie jo sveikata. Ta praneszima 
su savo aplikacija turėsi pa
siusti in “regional” ofisą Vete
rans Administration. Taryba 
nuspręs ar vėl atidaryti tavo 
reikalą.

Kl. — Ar vyras moters vete
ranes gali praszyti pensija, jai 
mirus?

At. — Dabartiniai instaty- 
mai neturi parūpinimu tokiam 
atsitikimui. Bet vaikai vetera
nes gali gauti pensijas.
— Oath. W. Vet. Empire State 

Bldg., New York.

žiai parode savo meile savo 
krasztui per kara. Kai jis buvo 
paszauktas stoti in vaiska, jis 
pasiprasze kad jam duotu dvi1 
sanvaites visus savo reikalus

kos Aliejaus Fabrikus

BUDAPEST. — Raudonoji
Armija užėmė Aliejaus Fabri-

susitvarkyti. Tos dvi sanvai-1kus kurio Amerikos
tęs praėjo ir niekas niekur ne- kompanijoms. Rusija trumpai 
rado Prancūzo, komunisto Tho-; Faaiszkino kad Amerikos kom- 
rez, nes jis iszsineszdino isz =:an'ios fahrikai >u isz mados
Prancūzijos ir atsidūrė po Sta
lino skvernu Rusijoje. Dabar, 
kai viskas vėl ramu, patrijotas 
komunistas Thorez pargryžo ir 
statosi kaipo Prancūzijos mylė
tojas ir gynėjas.

Mokyta Moteris

Daktare Florence B. Sei
bert, kuri veda visokius tyri
nėjimus Pennsylvania Uni
versitete, gavo garbes pažy
mėjimą ir augszta laipsni už 
jos darba ir pasiszventima 
iszrasti kaip iszgydyti nuo 
džiovos. Gimble sztoras Phi- 
ladelphijoje jai ta garbes 
laipsni suteikė-

AV Neužmir«i:kite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
teihMMua. J J J

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu: Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu sinusite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

Skaitykite ‘ Saule”

iszeje ir reikia nauju. Jeigu szi-l bar reikia baisiai daug aliejaus 
taip kokia valdžia ar koks' del josios armijos. Pasisavinti 
krasztas butu pirmiau padaręs, kito aliejaus fabrikus yra daug 
tai Amerikos valdžia tuojaus patogiau ir pigiau negu pirktis
insikisztu ir pareikalautu at-! 
skaitos. Bet dabar Amerika mo-; 
ka tik pataikauti, tik nusilenkti 
ir Rusams cziebatus laižyti.

Szitas Rusijos žygis yra labai1 
gerai suprantamas. Rusijai da-

arba derintis.

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai-tu
rės didžiausia linksmybių per 
visus metus!

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

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

No. 101 Kapitonas Veiniaa. Pui 
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50<

No. 102 Prakeiktu, meilingas kri- 
i tninaiiszka apraszymas, 202 pus. 35c 
j No. 103 Vaidelota, apisaka iaz 
pirmutines puses szimtineczio, isz- 
imta isz Lieiuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Ragamszka lazdele; Boba kaip ir vi- 

{ b&vo. liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
bos 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-^oszis:
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ............................... .15c

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė nnstyniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir" Skuputis; 60 pus. ..15c

■ SKAITYKIT
“SAULE”

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

:: 25^ ::
----------------- -įg-------------------

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

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

No. 1,29 Keturios istorijos apie 
Ketvn*tas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigias 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuoias. 76 puslapiu................20c

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

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

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

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

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; Osioczne, 40 puslapiu 

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

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

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
iszkas malūnas, Kaip studentas lojo o 
įmaluninkas 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 akmenoriaua; Klara; Nuspręsta
sis: Aut keik užlaiko moteres paslaptį. 
61'' puslapiu ...............................   15n

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

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

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų ap.« 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Puaiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesiu 
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.................... 25<

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

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. 250

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
itinus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras gedėjus..................... 150

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiitaa; 
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinstai 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 1211 
nuslapin ..........................................250

No. 171 Vieniolika puiku istorija 
(su paveikslais), apie Džiaugsmaa 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paežiai 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Šias 
ptybe gymimo mumisie Dievo musst 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jaunis 
ikio, Suvirsė 100 puslapiu...........250

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 64 
pvriapiu ..........................................150

No. 173 Tris istorijos, apie Talmus 
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isss 
davinėti pinigus. 45 puslapiu 150

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

Adresas: * < 
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.



Krikszto Sūnūs
L I

GME pas neturtinga žmogų 
suims. Apsidžiaugęs žmo

gus nuėjo pas kaimyną praszyti 
kuinu. Atsisakė kaimynas: ne
esą noro pas neturtinga žmogų 
in kuinus eiti. Nuėjo vargdienis 
žmogus pas kita ir tas atsisakė.

Visa kaima iszvaikszcziojo, 
bet niekas ne ėjo jam in kumus. 
Negavęs czionais vargdienis 
žmogus ėjo in kita kaima. Ir su
sitiko jis kelyje žmogų. Susto
jas praeivys žmogus klausė:

— Sveikas, kalbėjo jisai, 
žmogeli! Kur tave Dievas siun- 
czia ?

Dave man Dievas vaikeli,- at
sake neturtingas žmogus: Jau
nystei del palinksminimo, ant 
senatvės del paguodos, o po 
mireziai, kad duszia mano at
mintu, o del mano neturtingu
mo niekas musu kaime in kil
nius neina. Einu kuinu jieszko- 
ti.

Praevis jam atsako: “link 
mane in kimius. ’ ’

Apsidžiaugė neturtingas 
žmogus padekavojas praeiviai 
žmogui sako: “Ka-gi už kurna 
praszyti?”

— Už kurna, kalbėjo toliaus 
praeivis žmogus, papraszyk 
pirklio dukteri. Nueik miestan, 
kur rasi murini narna su krau
tuvėm ir užejas in narna pra- 
szyk pirklio, kad leistu dukteri 

'už kriksztu motina.
Susimaustė žmogus.
— Kaip man, kalbėjo netur

tingas žmogus, gerbiamasis pas 
pirkli turtuoli eiti. Pastoms jis 
mane ir nelais savo dukters.

— Ne tavo dalykas. Eik, 
praszyk. Rytdienai prisirengk, 
anksti ateisiu kriksztyti.

Sugrižas neturtingas žmogus 
namo, nuvažiavo in miestą pas 
pirkli, pastate arkli ant kiemo 
ir eina in vidų. Bet tuom tarpu 
iszejo pirklys.

Namo Parvažiavo

B

SAULE” MAHANOY CITY, PA.

I kas, brangusis krikszto teveli blys. Tuom kart meszka. past.u-
įeini? Jeigu in musu puse tai už
keik pas mumis in musu narna, o 
jeigu in savo namus, tai asz su 
tavim eisiu.

Ir pasakė jam krikszto tėvas:
— Negalima man dabar >n 

namus eiti: man po kaimus dar- 
' l;o yra. O pas save namuose asz 
n toj busiu, tai užeik pas mane.

— Kaipgi asz tavo brangn-

me kambli. Pajudintas kamblys 
netoli nuėjo ir sugrižas'atgal, 
pastūmėjo meszkuczius. Pama-

. sis rasiu ?
1 — Ogi eik visuomet in rytus 
kur saule teka vis tiesiai: Pri
eisi miszka, pamatysi viduje 
miszko maža lygumėlė. Sęsk te
nai pasilsėk ir žiūrėk kas ten 
atsitiks. Iszejas isz miszko pa
matysi soda, o sode budele su 
auksiniu stogu. Szitas ir bus 
mano namas. Ateisi prie vartų 
o tonais asz pats tave pasitik
siu.

i
j Pasakęs szita, krikszto tėvas 
prapuolė isz akiu.

IV.
Ėjo vaikas kaip liepe jam

daugiau krikszto tėvas. Priėjo miszka, o

a

TARADAIKA

Szitas sziuniukas “Sin- 
bad” yra jūreiviu draugas. 
Jis po visas mares ir per visa 
svietą iszkeliavo,
negu milijoną myliu ant van
denio laivais iszplauke ir da
bar in dūda inlipes dalyvau
ja parodoje.

rus drūtas kaip darbininkas, 
gudrus ir prielankus. Sukako 
vaikui deszimts metu, leido tė
vai mokytis, kurie kiti moki uo
si penkis metus, vaikas per vie
nus metus iszsimokindavo. ir 
nebuvo'ko daugiaus jam mokin
tis.

Atėjo Velykos. Nuėjo vaikas 
pasveikinti kriksztu motinos 
su Szv. Velykoms, sugrižas na
mo klausia tėvu.

Tėveliai, kur-gi gyvena mano 
kriksztu tėvas? Asz ir pas ji no- 
recziau užeiti pasveikinti, kaip 
ir kriksztu motina su Szv. Vely
komis.

Tėvai jam atsako:
— Nežinome mes, mylimas 

sūneli, kur gyvena tavo kriksz
tu tėvas. Mes patys apie tai 
maustome. Nematome nuo to 
laiko kai]) jis tave apkriksztyjo

I ir negirdejome, nes apie ji neži-
— Ko tau reikia? Paklausė nom kur gyvena ar gyvas ar ne. 

jisai.
— Taip ponas pinkli, davė 

man Dievas vaikeli: jaunystėje 
del pasilinksminimo, ant senat
vės del paguodos, o po mirties✓
kad duszia mano atmintu. Su
simildami leskite dukterį už 
kriksztu motina.

Kada pas tave kriksztynos ?
— Rytoj ryte.
— Na gerai, keliauk su Die

vu, rytoj ant ankstyvosios at
važiuos.

Ant rytojaus atvažiavo ku
rna: atėjo ir kuinas, apkrikszti- 
jo mažyti. Iszejo kūmas ir nesu
žinojo kas per vienas: ir neinate 
jo daugiaus nuo to laiko.

viduryje jo lygumėlė, ant ku
rios pat vidurio pamate egle, o 
ant egles pririszta už szakos 
virve, prie 'kurios 'buvo pririsz- 
tas ąžuolinis kamblys, nuo tri
jų pėdu. O po kambliu lovys su 
medum. Pamate tuomet vaikas, 
delko czion pastatytas medus ir 
pririsztaš kamblys. Bet tuom 
tarpu su'braszkejo miszke sza
kos, ir pamate einant meszka: 
Paliai ja senas meszkynas, o da 
toliaus už jo trys mažycziai 
meszkucziai. Pauosczius mesz
ka ir linguodama galva priėjo 
prie lovio, paseke su ja ir’mesz
kucziai. Inkiszo meszka snuki 
in medų, paszauke meszkuczius 
priszoke meszkucziai puolės 
prie lovio, bet esti maisze kain-

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

knygele, 75 Centai.

Pradėjo mažytis augti ant 
džiaugsmo gimdytojams: Stip

Ant Gavėnios

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

SAULE PUBLISHING CO., 
Mąhanoy City, Pa. • U.S.A,

Nusilenkė sūnus tėvui ir mo
tinai ir praszydamas tarė:

— Atleiskite mane tėveliai, 
kalbėjo nužemintu balsu, mano 
kriksztu tėvo jieszkoti. Noriu ji 
rast, su juo pasisveikinti, pa
linkėti jam laimingos szventes.

Nesiprieszindami nuolan
kiam sūnaus praszymui, iszlei
do ji. Ir iszejo vaikas jieszkoti 
savo kriksztu tėvo.

III
Iszejas vaikas isz namu nuėjo 

keliones keliu. Nukeliavęs puse 
dienos sutiko praeivi žmogų.

Sustojas praeivis paklausė:
— Sveikas vaikeli, kalbėjo 

kelevis. Kur keliauji su Dievu ?
Pažiurėjas vaikas jam in akis 

atsako:
— Buvau asz pas 'krikszto 

motina, pasveikinti su Vely
koms, parėjus namo paklausiau 
savo teveliu: 'kur gyvena mano 
krikszto tėvelis, kuri norėjau 
pasveikinti su Velykoms. Pasa
kė man gimdytojai: “nežinome 
mes, sūneli, kur gyvena tavo 
krikszto tėvelis, nuo to laiko 
kaip apkriksztijo tave, iszejo 
jis nuo mus ir nieko mes apie ji 
nežinome ir nežinome ar gyvas 
da jis.” Ir panorėjau asz pama
tyti savo krikszto teveli, tai ir 
emu jieszkoti asz jo.

Praeivis paemes vaika už 
rankytes pasako jam: “Asz ta*- 
vo kriksztu tėvelis.”

Apsidžiaugė vaikas, bueziuo- 
damas pasveikino su Velykų 
szvente krikszto teveli.

Kur-gi dabar tu, kalbėjo vaį~4

Rodykle:

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

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

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

Saule Publishing Co., 
MAHĄNOY CITY, PA.

Szv. 
prie 
pr«a 
Szv.

Szv. Sakramento 
Tamosziau*. 
Vie»zpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

Ar nors karta negalite 
apsimalszyti, į 

Už savo žiotis pakilta daryti, !
Net jau man gieda po 

pakampes vežliot, 
Po musu kaimelius vis žines 

rankioti, 
Jau laikas pakilta už 

nusidėjimą daryt, 
Ir namie vakarais budais 

iszsikalbineja, 
Taigi be reikalo rugoja.

* * *
In Vaterbure nuvažiavau, 
Pamaželi ulyczia slinkau, 
Užėjau in viena saliuna, 
Ba buvau nuilsas labai.

Keletą vyru sėdoj,,, 
Ir linksniai kalbėjo, 

Kitam kambarį moterėlės 
susirinkimą turėjo, 

Ten kaip malūne klegėjo.
Per duris pažiurėjau, 
Ir ka ten pamaeziau:

Ant stalo stiklai ir buteliai 
stovėjo, 

Ir kringeliai gulėjo.
Ir tai kožna diena, 
lu saliuna ateina, 
Apie stala apsėda, 

Gere ir kringelius ėda.
* * *

Daug, daug prisiklausau, 
Kaip po vietas lakstau, 

Nieko gero ne daug matyti, 
Ir ne girdėti, 

Pasisekimo ne turi, 
Girtuoklystėje guli, 

Nes dabar su gėrimais geras 
biznis, 

Nekuriu priesz saliuninku 
klupszczioje, 

Geriau negu dvasiszkus 
guodoje, 

Už gėrimą net kojas buezioje, 
O ka apie tikybe, nėr ka 

sakyti, 
Ir apie tai užsimyti.

Jeigu tamsunai visame, 
Tai tamsus ir tikėjime, 

Bažnyczias del ko stato?
Priesz kitus pasistato! 
Pasirodo priesz kitus 

katalikus, 
Bet toji katalikyste atlikus. 

Kur musu geri darbai? 
Kam tikia nekuria! vaikai?

Ar tie jei vaikai tėvus 
senatvėje priglaus? 

Ar prigulinte smagumą gaus?
Taip, ne viena, priglaudę, 

Iszvare, ne pavalgyt nedavė. 
Kaip tevelei vaikus užauginote, 

Nei poterėliu neiszmokinote, 
Ibi ir tokia isz ju nauda turite.

C), ant senatvės raudosite, 
Prie bažnycziii giedosite, 
Tik ar giedot mokėsite.

Pamatysite, jog už metu keliu, 
Daug czion Amerike bus 

ubagu, 
Ba kas dabar viską pragėrė,

ežius szita meszka pastūmė su 
; lopą, toliaus. Pasisupęs toliaus 
, kamblysj vėl ant savo vietos' 
■ grižas, užgavo per pat viduri 

meszkuczius, kam per poezius, 
o kam per galva. Sustaugė 
meszkucziai atszoko atgal. Su
pykusi meszka paėmė abiem lo- 
pom kambeli virszuj galvos ir 
pastūmė nuo savc's. Iszleke 
kanlblys auksztyn, priszoko 
meszkynas, prie lovio, inkiszo 
snuki in medų eme ragauti; 
pradėjo ir kiti prieidineti. Ne
suspėjo jie prieiti kaip atlėkęs 
kamblys reže meszkyniu per 
galva ir užmusze ji amžinai. 
Užpylkus arsziau pirmojo mesz
ka, kaip nugriebs, kambli, kaip 
paleis ji isz visos jiegos in vir- 
szu, kuris iszleke aukszcziaui
szakos kad net virve pablogėjo, 

į Priėjo mesžka prie lovio ir visi 
'meszkucziai su ja. Leke, loke' 
kamblys auksztyn, tartum su
stojas ir pasilsėjo eiti žemyn. 
Ko žemiau to smarkiau insiejo. 
Insiejas smarkiai atlėkė ties 
meszka, ir kad jau duos jai per 
galva, kuri persiverte pakraty- 
dama lopas ir nustipo. Iszlekio- ' 
jo meszkucziai.

• V.
Nusistebejes vaikas nuėjo to

liau. Priėjo didi j i soda, sode 
aukszti namai su auksiniu sto- ; 
gu, paliai Sodo vartus stovi 
krikszto tėvas ir szypsosi. Pa
sisveikinęs su krikszto sunumi, vėžinis ir sėdi jame žmogus. Pa- 
invedes per vartus nusivedė urane jisai kad tėvas jo važiuo- 
per soda. Ir sapne nesisapnavo 
vaikui tokios grožybes ir 
džiaugsmo, kokia szitame sode 
buvo.

Invede krikszto tėvas vaika 
in palocius, kurie da gražesni. 
Iszvedžiojo krikszto tėvas val
ka po visus kambarius viens 
kito gražesni, viens 
linksmesni, ir privedė 
antspauduotu durų.

— Ar matai gi, 
krikszto tėvas, szitas 
Spintos prie ju nėra, tiktai ant- 
spaudos. Atidaryti jas galima 
tiktai Hevelijų tau. Gyvenk tu 
ir vaikszcziok, kur nori ir kaip 
nori, visomis linksmybėmis 
linksminkis, tiktai vienas tau 
prisakymas, per szias duris 
neeik. O jeigu ir ineitum, tai at
simink ka tu miszke matai.

Pasakęs szita kriksztu tėvas 
iszejo. Pasiliko krikszto sunus 
vienas ir pradėjo gyventi. Ir 
taip buvo jam gera ir linksma, 
kad jisai mane, kad jip pragy
veno czionai tiktai tris valan
das, o pragyveno jisai trisde- 
szimts metu. Priėjo jisai prie 
antspauduotu duru ir pamanste 
“Kodėl neliepe man krikszto 
tėvelis ineiti in szi kambarį? 
Imsiu ir ineisiu, pažiūrėsiu kas 
ten yra?”

Pastūmė duris, atpuolė ant
spaudus, atsidarė durys. Liejas 
jisai pamate kambari daug ge
resni už visus ir viduryje kam
bario stovinti auksini sostą. Pa- 
vaiksztinejas krikszto sunus po 
kambarį priėjo prie sosto, pasi- 
lypejas laiptais atsisėdo. Atsi
sėdės pamate, paliai sostą sto
vinti peria. Paėmė jis ji in ran
kas. (Perlas galybes ženklas, 
lazda). Kaip tiktai paėmė in 
rankas peria tuojaus atsidarė 
visos keturios sienos, namu. Pa
žiurėjas aplink save pamate vi
sa pasauli ir visa, ka pasauleje 
žmones daro. Pažiurėjo in de- 
sziiie, mato svetimi nekriksz- 
ėzionys, 'bet nelietuviai. Pažiu-

už kita
ji prie

kalbėjo 
duris?

Tas ant senatvės aszaras gere! reJ° in'ketvirta szona, musu lie-
Vaikai jums nieko neduos, 

Nei szmotelio duonos, 
Nei prieglaudos, 

Ant visados.
Kokia sėkla sejote,

Toki ir vaisi rinksite, 
Kaip vaikus užauginote, 
Tokia nauda ir turėsite.

Kapitonas In Sarzentus'pa<;1”1.'".; l’loga

John Richard Schader, isz 
Yonkers, N. Y., kuris pakilo 
isz paprasto kareivio net in 
kapitonus dabar vėl stoja in 
vaiska, bet jau ne kaipo ofi- 
cierius kapitonas, bet tik pa
prastas kareivis Saržentas. 
Jis ežia užsisiuva savo 
straipsnius ant savo ranko
ves.

tuviai gyvena. “Imsiu, sako, 
pažiūrėsiu, kas mano namuose 
dedasi, ar gerai gi pas mus ja
vai užaugo?” Pažiurėjo jis ant 
savo lauko mato, rikes stovi. 
Praėjo skaityti rikes ar daug 
bus duonos, o gi žiuri: važiuoja

ja nakti rugiu vežti. Bet žiuri 
kad ne, tėvas važiuoja, o Ku- 
dresovas Vosylius, vagis. Pri
važiavęs prie rikes pradėjo 
krauti. Pasidarius jam skaudu, 
suriko: ‘ ‘ Tote, pėdus nuo lauko 
vagia!’.’ Prabudo tėtis naktyje. 
Prisisapnavo man, sako jisai 
žmonai, kad pėdus nuo musu 
lauku vagia, eisiu 'pažiūrėti. 
Užsėdės ant aiklio nujojo pa
žiūrėti kas dedasi ant jo lauko. 
Prijojąs lauka pamate Vosylių : 
pėdus vagiant. Suszauke kaimo 
vyrius in pagelba. Subege vyrai 
sugavo vagi, sumusze, suriszo 
ir nuvedė in kalėjimu.

Pažiurėjo krikszto sunns in 
miestą, kur jo krikszto motina 
gyvena. Žiuri, kad ji jau už vy
ro nutekėjus, pirklio. Ir guli ji, 
miega, o vyras jos atsikėlęs pas 
kita eina. Paszauke krikszto 
suims pirklio žmonai: “Kelkis, 
tavo vyras blogais darbais už
siima. ’ ’

Užsikėlus krikszto motina ap 
si taisė, nuėjo jieszkoti kur jos 
vyras. Suradus iszkoliojo jo nu
mylėtąją ir vyra nuo saves pa-f 
vare.

Pažiurėjas da krikszto sunus 
pas motina, pamate, kad ji mie
ga kambaryje, o in kambarį in- 
lindo žmogžudys ir pradėjo 
laužti skrynute kur stovi pini
gai.

Prabudus motina pradėjo 
szaukti. Pamatęs žmogžudys, 
kad Imis bloga, isztraukes kirvi, 
užsimojo ant motinos norėda
mas ja iTŽnmszti.

Nesusilaikydamas nuo piktu
mo krikszto sunus paleido in 
žmogžudi perlu, kuriuom pa
taikęs tiesiai smilkiniu užmu
sze ant vietos.

VI.
Kai]) tiktai užmusze žmog

žudi, vėl užsidarė sienos, vėl na
mai kaip buvo.

Tuom tarpu, atsidarė durys, 
i nėjo krikszto tėvas. Prie jas ji
sai prie sūnaus paėmė ji už ran
kos, nuvede nuo sosto ir tarė:

— Nepaklausiai tu mano pa
liepimo; viena bloga darba pa
dariai, atidariai užgintas duris; 
kita bloga darba padariai, ant 

■ sosto užėjai ir peria iii rankas 
' ' • ...' •• - -•“•'j* --- ■ ... .7. .

padariai, daug blogo sviete pri
dėjai. Jeigu tu da valanda bū
tum sėdėjas, tai puse žmonių 
butai pagadinąs.

Ir vėl krikszto tėvas sunu už- 
j vedė, paėmė peria in rankas. 
Kaip tiktai paėmė peria in ran
kas, atsidarė sienos ir viskas 
buvo matytis.

Ir pasakė krikszto tėvas, sū
nui:

— Žiūrėk dabartės ka tu sa- 
įvo tėvui padirbai: Vosylius da
bar metus kalėjime sėdėjo, vi
sokiu piktybių iszsimokino, it 
pasileido visai. Žiūrėk jis pas 
tavo tęva du arklius iszvede ir 
matai jau jis namus padegąs. 
Matai ka savo tėvui padarini,

Kaip tiktai pamate krikszto 
tėvas, kad užsidegė tėvo namai, 
uždengė nuo jo krikszto tėvas 
ir prasze žiūrėti in kita puse.

— Žiūrėk, kalbėjo jisai, vy
ras, tavo krikszto motinos, jau 
metai dabar kaip pamėtė 'žmo
na ir su kitomis dabar gyvena, 
o ji isz bėdos gerti pradėjo, o 
toji kuria mylėjo visai prapuo
lė. Matai ka savo krikszto moti
nai padariai.

Uždengė ir szita krikszto tė
vas ir parode vėl jo namus, ku
rie visai sunaikinti. Pamate ji
sai savo motina: Verkia ji už 
savo nuodėmės, metavoja ir 
kalba: “Geriau butu buvę, kad 
mane tada žmogžudys butu ūž
iu uszas, nepadarius gal butau 
asz tiek nuodėmių.

— Matai ka savo motinai 
padariai.

lUždenge ir szita krikszto tė
vas ir parode žemyn, t. y., in 
tamsybe. Pamate krikszto su
nirs žmogžudį kuri laiko du sar
gai prieszai tamsiaja.

Toliaus kalbėjo jam krikszto 
tėvas: “Szitas žmogžudys de
vynias duszias prapuldė, jam 
reiketu savo nuodėmės iszpirk- 
ti o ji užniusziai, jo visas nuodė
mės ant saves pasiėmiau Da
bartės tau už jo nuodėmės pri
valo atsakyti. Matai ka tu pats 
sau padariai. Meszka syki kam
blį pastūmėjo, meszkuczius pa
žeidė, kita karta pastūmėjo, 
meszkyna užmusze, o treczia 
karta pastūmėjo, pati save už
musze. Ta pati ir tu padariai. 
Duodu tau dabartės laiko ant 
trylikos metu. Eik in svietą ir 
iszpirk žmogžudžio nuodėmės. 
Jeigu neiszpirksi, tai tau ant jo 
vietos eiti.

Nusistebejes klausia krikszto 
suims: “Kaip-gi man šveitimas 
ir savo nuodėmės iszpirkti?’* 
Kuris jam atsako: “Kada pa
saulyje tiek pikto isznaikinsi 
kiek padariai tada savo ij 
žmogžudžo nuodėmės iszpirk- 
si.”

Bet nesupratęs klausiu 
krikszto sūnūs:

— Kaip-gi pasaulyje piktu
mą isznaikinti ?

Jam atsako krikszto tėvas:
— Eik tiesiai in saulėteki, 

priesi lauka, kur bus žmones. 
Prisižiūrėk ka žmones dirba i< 
iszmokink to ko nežinai. Padėt
ies szita eik toliaus prisižiūrėk; 
ta ka pamatysi; prieisi in ket
virta diena miszka, miszke dre
ve, kurioje senis gyvena, api
pasakok jam, kas atsitiko. Jis 
tave iszmokins. Kada viską pa
dirbsi, ka tau senis lieps, tada 
savo ir žmogžudžio nuodėmės 
iszpirksi.

Pasakęs szita krikszto tėvas 
iszleido krikszto sunu per var
tus. ■' į

—BUS DAUGIAU— t

Skaitykite “Saule”

f



Žinios Vietines
— Pereita Subata Barsu

kas iszlindo isz savo skyles ir j 
pamate savo szeszeli, tas ženk
lina kad turėsime da szeszes 
sanvaites žiemos.

—■ Utarninke pripuola Szv. 
Agotos; Seredoj Szv. Daratos; 
Ketverge Szv. Romualdo.

— Ugnis kilo Nedelioj, 1:15 
valanda popiet, pas Krogen na
muose, ant Pleasant Hill. Ble- 
des mažai padaryta.

— Panele Alice Amibrucziu- 
te, duktė ponstvos J. Airibru- 
cziu, nuo 23 So. 10th Uly., ir Ja
cob Koelzer, eme szliuba Suba- 
toj, Szvento Juozapo bažny- 
czioje 9 valanda ryte. Svotai 
buvo pone Ona Morkūniene ir 
Joseph Kaier. Szliuba davė Ku
nigas K. Rakauskas.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
men., 10 d., 1939 m. A. a. Ger- 
džiunai iszaugino gražia szei- 
mynele, 2 sunu ir 4 dukterys. 
A. a. Antanas Gerdžiuno brolis

. J Juozas Gerdžiunas kitados gy- 
jveno Mahanoy City, Pa., ir lai
ke saliuna, ir velionis daug Amerikoje, kuris bus didesnis\ 
žmonių pažinojo, nes jisai net ir už plieno ir geležies fab-! 
Griszkabudžio bažnyczioje bu* rikantu bizni. Jis ketina ne1 
vo kantorius per ilgus metus. (vien tik kelis naujus automobi- 
Tegul jam buna lengva silsėtis , liūs dabar padaryti, bet užimti 
Lietuvos žemele, ta motinėlė plieno ir geležies fabrikus. Jo, 
žemele priglaudžia visus. A. a. naujas automobiliu fabrikas 
už Antano siela. Jisai gimė yra vertas daugiau negu $50,- 
Pentisžkiu Kaimo, C...........
džio parapijos, Szakiu Apkri-
czio. — F. Y7.

NAUJAS BILIJONO
DOLERIU BIZNIS

NEW YORK. — Henry Kai
ser žada nauja bizni insteigti

Griszikabu- 000,000 bet jo plieno ir geležies 
•k;., 1! •_ • i__ j______ i

Nudure Su Žirklėmis.

Sustabdė Kara Kinijoje PUIKI ISTORIJA

Gilberton, Pa. — Ona, duktė 
ponos Marijonos Markaviezie- 
nes isz miesto, ir Adomas Gu- 
ber, sūnūs ponos J. Vysoskienes 
isz Shenandoro, eme szliuba 
Nedelioje, Sausio 27-ta diena, 
Szv. Liudviko ibažnyczioje, 
Maizevilleje. Szliuba davė Ku
nigas Andrius Degutis. Svotai 
buvo Marijona Markavicziute 
ir Edvardas Strenkauskas.

SHENANDOAH, PA

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantai jieszko vyro kuris 
savo žmona nudure su žirklė
mis ir paskui pabėgo. Jo žmona 
buvo nuo jo atsiskyrus ir gyve
no ant 2106 E. Dakota ulyežios. 
Jis ja paszauke ant telefono ir 
prasze ar jis gali ateiti pasi- 
szneketi ir gal susitaikinti. Ji 
sake kad jis gali. Jiedu susiejo 
pas ponia Ethel Fullerton kur 
ji laikinai gyveno su savo tik 
vieno menesio amžiaus kūdikiu. 
Jis supykęs ja perdure su žirk
lėmis ir pabėgo. Ji buvo nuvesz- 
ta in Miseracordia ligonbute 
kur daktarai sako kad ji pavo
jingoje padėtyje.

—- Laisnus ant apsivedimo 
iszsieme, Antanas A. Dargis, 
isz Shenandoro su pana Philo
mena Lenortaivicziute isz Shaft.

. — Antanas Mizaras isz 
Heights, turėjo operacija Lo
cust Mountain ligonbute.

J Pone Josefina Zamonie- 
ne, sena gyventoja nuo E. Cen
tre Uly., įnirę Petnyczios vaka- 
ra 7:30 'valanda Locust Mt. li
gonbute. Velione gimė Lietuvoj 
atvyko in czionais daugelis me
tu adgal ir prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Paliko du su- 
nu: Antana isz Brandonvilles ir 
Vinca isz Zion Grove; taipgi 
dukteri pone C. Drago isz New 
Yorko; viena puseseri pone J. 
Valaitiene isz Frac'kvilles; ir 
dvylika anuku ir anūkes. Gra- 
borius Vincas Menkeviczius 
laidos.

f Ignac Usalis, mirė Suka
tos ryta, 9-ta valanda, namie, 
1243 W. Coal Uly., Velionis sir
go per keletą menesius. Gimęs 
Lietuvoj atvyko in Amerika 
būdamas jaunas ir per visa tu 
laika gyveno William Penn. 
Buvo angliakasis, ir kitados 
diiko prie Wm. Penn kasyiklio- 
se. Prigulėjo prie Szv. Jurgio 
parapijos. Paliko dideliam nu
liūdime savo paczia Marijona; 
tris sūnūs: Igną ir Leonarda, 
namie, ir Antana mieste; ketu
rios dukterys: Marijona pati 
Tofil Gelezniak, Magdalena pa
ti Ed. Pierkowsky isz miesto, 
Elenora pati Fr. Michnievicz ir 
Leona namie. Laidotuves atsi
bus Seredoj su Szv. Misziomis 
Szv. Jurgio'bažnyežioje 9 va
landa ryte ir bus palaidotas pa
rapijos kapinėse.

RUSIJA IR PERZIJOS
KLAUSIMAS

TEHERAN. — Premieras 
Ahmed Gvaham Saltaner pra- 
nesze savo kraszto delegatams 
in Taikos Konferencija Londo
ne kad jie ne tiktai gali bet ir 
turi vėl iszkelti Irano, arba Per- 
zijos klausima tenai. Teherano ‘ 
valdžia ir žmones reikalauja' 
kad Rusijos kariuomenes isz ju1 
kraszto pasitrauktu ir in j u rei
kalus nesikisztu, bet Rusija at
sako kad Irano reikalai yra ir 
Rusijos reikalai. Ir paskui pri
deda kad nauja valdžia nieko 
ežia negali nutarti ar insakyti 
nes klausimas buvo keliamas 
kai tos valdžios nebuvo.

Anglijos delegatai taipgi rei
kalauja kad Sovietai isz ten pa
sitrauktu kaip Anglai pasitrau
kė. Rusija ir Anglims atkerta. 
Sovietai sako kad jie turėjo su
tarti su Irano žmonėmis ir už 
tai dabar gali tenai szeiminin- 
kauti. Anglija jokios sutarties 
neturėjo, už tai turėjo pasi
traukti. O Amerikai Rusija at
kerta ir sako kad ežia visai ne 
musu dalykas. Rusija aiszkina 
kad jai rupi visu krasztu laisve 
ir nepriklausomybe ir kad ji 
nori draugiszkus santykius su 
visais palaikyti.

Ji tokius draugiszkus santy
kius palaiko ir su Lenkija ir su 
Pabaltija, su Lietuva. Visi jos 
draugai sziandien yra tikri ver
gai.

$500,000 Gaisras

PHILADELPHIA, PA. —

Cleveland, Ohio. — Pone F. 
Vesteriene, Cleveland, O., aplai 
ke sekanti laiszika nuo brolio 
dukters, raszb: Mylima teta, 
aeziui už laiszka ir jusu gerus 
linkėjimus del mus. Mes gyve
name savo namuose, musu na
mai likos neiszdeginti, ir Barz
dų Bažnytėlė likos nesugrauta, 
dabar jum teta duodu žinia kad 
mirė mus dede Antanas Ger-

Isz mažos ugnies iszkilo baisus 
gaisras ant Arch ulyczios Phi- 
ladelphijoje. Apie trisdeszimis 
szeimynu turėjo isz savo namu 
iszbegti. Bet laime kad niekas 
nesudege. Nuostolis nuo gaisro 
bus apie $500,000.

NEW YORK. — Laivas “Ar
gentina” atplaukė isz Anglijos 
su 600 moterų ir j u vaikai ku
rios apsiženijo su Amerikos ka-

džiunas, Kovo menesi 7 d., 1941 
m., sulaukės 80 metu amžiaus, 
kaipgi jo jnotere mirė Birželio

reiviais Anglijoje per kare.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

biznis bus daug sykiu didesnis.;
Henry Kaiser pakilo isz ma

žo paprasto bizniero priesz ką
rą in didžiausi ir gudriausi 
fabrikanta. Jis Amerikai state: 
laivus per kara. Kai jis užsiėmė 
laivu statymu, jis prižadėjo 
kad jis pastatys viena laiva 
kasdien. Visi tik juokėsi isz jo, 
ir sake kad jis tik giriasi ar sa
vo darbo nesupranta. Bet jis vi
siems parode. Jis ne tik laiva in 
diena pastate, bet tankiai tris 
laivus in dvi dienas iszleido isz 
savo fabriku.

Paskui kai karas užsibaigė, 
jis susigalvojo kelis naujus au
tomobilius pastatyti. Ir vėl biz
nieriai ir fabrikantai sake jis 
negales, nes jau ir taip per daug 
tokiu kompanijų ir fabrikantu visa tai žiuri ir pyksta, nes da- 
randasi Amerikoje, ir kad kiti bar jiems geda, kad ežia visai 
jam nepavelins. Jis nieko ne- naujas inejo ir visiems jiems 
paisė, bet dirbo savo ir gana, szpyga parodo ir gera bizni va- 
Jis iszleido szierus, “stocks”; ro. 
del savo naujos automobiliu 
kompanijos. Dabar tie pirmieji 
szierai yra beveik dvigubai ver
ti. Ir tai tik per puse metu.

Kai visi darbininkai sustrai- 
kavo. Henry Kaiser visai nesi
bijojo ir nieki nepaisė. Jis savo 
darbininkus susiszauke ir jiems 
szitaip pasakė: “Na, vyrucziai; 
man reikia automobiliu, o jums 

| reikia darbo, o abiem mums 
j reikia pinigu. Tai vietoj strai- 
ku ar kokiu ten barniu, szitaip 
mes padarykime. Jus dirbkite 
kaip ir dirbote, o asz jums tiek 
duosiu, kiek visi anie darbinin
kai kituose fabrikuose gaus po 
straiku, ir da asz pats virsz to 
pridėsiu.”

Ant tokiu sanlygu visi darbi
ninkai mielu noru sutiko ir dir
bo kai visi kiti straikavo. Da ir 
to nebuvo gana, jis visiems dar
bininkams davė szieru in savo 
kompanija.

O dabar jis ne tik automobi
lius stato, bet ir užima plieno ir 
geležies fabrikus ir su tais dar-

Kapitonas
Velnias

1
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Nori Su Vagiu Susipažinti

Kai tik Generolas George q Marshall atvažiavo in Kinija ir užėmė ambasadoriaus vie
ta ir darba, jie su Kinijos Generoju įr vaju Chiang Kai-shek pradėjo tartis ir tuoj aus su
taikė komunistus ir generolo armijas. jįs czįa pasiszneka su Generolu Chiang Kai-shek ir 
jo žmona. Generolo žmona yra g-abi ir apsukri moteriszke, ji mokslus ėjo Amerikoje ir yra 
naginga ir protinga. Ji labai daug savo vyrui padėjo ir padeda.

bininkais jis kietina panasziai 
pasielgti. Kiti fabrikantai in

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule, Mahanoy City, Pa.
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“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

James Michael Curley jau 
ketvirta syki sugryszta in po
litika. Jis dabar buvo isz- 
rinktas kaipo Bostono Majo
ras. Jis yra 71 meto amžiaus. 
Nespėjo jis savo nauja vieta 
užimti kai jis buvo suaresz- 
tuotas už visokias prigavys
tės ir apgavystes karo laiku. 
Nors jis buvo jau teismo ap
sūdytas, jis reikalauja kad 
jis vėl butu teisiamas ir sako
si kad jis gali iszsiteisinti ir 
pasiaiszkinti.

Szita pakvietimą iszleido klebonas hažnyczios isz kurios 
vagis pavogė kalėdinė žvake. Pakvietimas sako: “Jeigu tas 
kuris szita bažnyczia apvogė susisieks su klebonu tai jis su
silauks labai svarbiu žinių,’’ Kol kas, nežinome ar tas vagis 
nuėjo pas ta kleboną ar ne. \

Bevinas NeaRkenczia|“vevad!nasi K(—tais ir
1 I kurie tikriems Komunistams

Komunistu visai už dyka labai gražiai pa
deda j u darba dirbti.

Naujas Automobilius

Czia matyti naujas automobilius kuris neužilgo pasiro
dys ir kuri galėsime nusipirkti. Naujo automobiliaus vardas 
yra “Kaiser.” Tie kurie ji daro ir parduoda giriasi kad jis 
bus gražesnis ir geresnis ir pigesnis už kitus automobilius. 
Dabar musu seni automobiliai visa savo jiega turi in užpa
kalinius ratus, reiszkia tie ratai stumia automobiliu. Bet szi- 
tas naujas automobilius turės savo jiega in pryszakinius ra
tus, reiszkia jis daugiau trauks negu stums. Negalima tikrai 
pasakyti koks szitas naujas karukas geras ar negeras. Kaip 
pavažinesime, tada ir pasakysime. Szito automobiliaus fab
rikantai pirmiausia susitaikė su darbininkais, ir prižadėjo
visiems darbininkams mokėti tiek kiek ir kitu fabriku dar
bininkai gaus po straiku- Ir apart to, darbininkai gaus szie
rus in ta kom*|nija.

LONDON, ANGLIJA — 
Ernest Bevin, Anglijos Užsie
nio Ministeris neapkenezia Ko
munistu ir mato dideli visiems 
pavoju isz Rusijos. Jis Komu
nistus labai gerai pažinsta ir ži
ro ko jie nori ir supranta kaip' John*Edward Jones, 28 metu 
jie dirba.

I
Bevinas buvo prezidentas 

darbininku unijos Anglijoje 
kai Komunistai visomis ?

Vyras Su Drauge
Nusižudė

GEORGETOWN, DEL. —

amžiaus vyras isz Milford pir
miau perszove savo drauge in 
kuria jis labai insimylejes ir 

n alio- Paskui paleido kulka sau in 
mis stengėsi in ta unija inlysti kakta- Farmerys Carlton Bra- 
ir ja savotiszkai vesti.

Jis sako kad Komunizmas 
gresia Europai taip pat kaip 
Nacizmas grėsė, kad Komunis
tai ne biski negeresni už Na
cius Vokieczius. Jis mums duo
da pavyzdi kaip Komunistai 
dirba ir ka jie daro prirodyda- 
mas mums tas žmogžudystes

sure užtiko jųdviejų automobi
liu ir paskui rado j u lavonus 
tame automobilyje.

Jie paliko trumpa laiszkuti 
kuriame prasze visu j u draugu 
jiems dovanoti už ta ka jie da
bar padare. Jie sake kad jie 
viens kita labai myli ir nori kad 
juos sykiu palaidotu.

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

Lenkijoje, kai politikos vadai, 
kurie nesutiko su Rusija staiga 
dingo.

Komunistai ne vien tik Euro
poje dabar darbuojasi ir veikia. 
Jie ir Amerikoje iszsijuose dir
ba. Darbininku unijos yra pil
nos Komunistėliu kurie visus 
kursto ir buntavuoja ir visiems 
darbininkams bloga varda duo
da.

Amerikoje, nors visai mažai 
tikru Komunistu randasi, vie
nok daug dumiu randasi, kurie

Jiedu ilgai draugavo, ir da
bar ju tėvai negali suprasti ko
de! jie nusižudė? Sunku pasa
kyti kas juodu prie savižudys- 
tes privedė.

SKAITYKITE “SAULE”

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

SKAITYKITE “SAULE

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. |
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L TRASKAUSKAS
LIETUVI3ZKA3 GRABOR1US

Laidoja kūnus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių Ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeral 78. 
*20 W. Centre St., Mahanoy City


