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Isz Amerikos John L. Lewis Gryžta 
In A. F. D. Unija

PASIVOGĖ $40,000

CHAMPAIGN, ILL. — Du 
jauni, penkiolikos metu vaike
zai dabar pargryžta isz savo, 
triukszmingos keliones in Kali-; 
fornija su $40,000, už tai kad 
vienas isz tu vaiku norėjo būti 
raszytojas ir laikraszcziams ko
respondentas.

Champaign miesto polici j an
tai suėmė abudu vaiku, Neil 
Ruzic ir Howard Erdman auto
busu stotyje kur jie lauke buso

diena ir Panedeli. Utarninko 
vakara jie susitarė su keliais 
draugais iszeiti biski užkasti ir 
iszsigerti. O Mariute negyva 
paliko namie.

Kai Pone Catalinotto pamate 
policij auta tame restaurane jos 
sanžine nedave jai ramybes ir 
ji prie jo priėjo ir prisipažino. 
Policija dabar laiko ja kalėjime 
už vaikžūdyste, bet jos vyras 
buvo paleistas, nes jis nieko

■ apie tai nei nežinojo.

i Kolegiste Buvo 
Belaisve

Be Marszkiniu

važiuoti in Kalifornija.
Policija pranesze j u tėvams, 

ir neužilgo atvažiavo Daktaras 
Joseph Ruzic, dantistas ir pasi
ėmė vaikus ir savo pinigus, ku
riu da buvo $39,694.24 like.

Vaikai pasiėmė pinigus isz 
pijano kur Daktaras Ruzic lai
ke juos. Daktaras pasiaiszkino 
policijai kad jis tiek pinigu lai
kėsi namie, nes jis nepasitiki in 
bankas. Jis toliau aiszkino kad 
jo sūnūs vis norėjo būti raszy
tojas ir korespondentas ir už 
tai pasivogė tuos pinigus va
žiuoti in Kalifornia pasimokin
ti ir darba gauti.

Vaikai buvo nusipirkę auto
mobiliu už $160, bet nemokėjo 
kaip gerai ji varyti ir kai auto
mobilius nubėgo nuo kelio ir in- 
klimpo in purvyną, vaikai ji te
nai ir paliko ir piešti atėjo in 
Champaign miestą kur jie keti
no paimti busa ir tęsti savo ke
lione.

Policija paleido vaikus, tė
vai sako abiem vaikam dova
nos. Daktaras prisipažinsta 
kad ežia ir jis kaltas kad jis 
tiek pinigu laiko namie.

John L. Lewis, Mainieriu NEWARK, N. J. — Kai L. 
Unijos Prazidentas pranesze Bamford and Co. sztoras pa
kad jis vėl gryžta in Ameri
kos Federacijos Darbininku 
Unija, isz kurios jis atsisakė 
ir savo unija susitvėrė.

Užmusztas Prieglauda 
Name

NORRISTOWN, PA. — Har- 
ry K. Roth, kuris pirmiau gy
veno ant Parkside Avenuė, Phi- 
ladelphijoje ir 1929 metuose 
buvo paduotas in prieglaudų 
(durnu) namus, Norristown, 
Pa., buvo užmusztas. Pirm ne
gu jis susirgo proto liga, jis bu
vo mokytojas.

Prieglaudų namo superinten
dentas sako kad rado ji apdau
žyta ir baisiai sumuszta Nedė
lios ryta. Jis aiszkina kad gal 
kiti toki pat ligoniai, durni ji 
taip apdaužė ir užmusze, bet 
policija daro tardymus ir maus
to kad greieziausia vienas isz 
prižiūrėtoju ežia kaltas.

Daktaras Noyers sako kad 
szitie namai neturi gana dakta
ru ir darbininku ir negali visus 
tinkamai prižiūrėti.

skelbe kad turi vyrams marsz- 
kiniu, tai moterys prie sztoro 
duriu susirinko anksti isz ryto. 
Kai tik sztoro durys atsidarė, 
visos bobos puolėsi priesz 
marszkiniu.

Tos moterys visai nei nelau
kė kad joms darbininkai tuos 
marszkinius parinktu ir par
duotu, bet stvėrė ka tik pasie
kė. Paskui ir bobos tarp saves 
susipesze ir pasidalino marsz- 
kiniais, viena gavo rankove, 
kita kelis guzikus o da kita ko
ki szmota- tinkama mazgotei. 
Sztoro darbininkai visai su
stabdė marszkiniu pardavima, 
nes rodos negavo. Bet da ir ta
da bobos nenorėjo iszeiti, bet 
stovėjo ir reikalavo marszki
niu.

Kareivis, Saržentas. Marucci, 
isz Orange, N. J., buvo sztore 
kai bobos susipesze už marszki
nius. Ir jis ketino keletą marsz
kiniu nusipirkti, bet kai pama
te tas piktas bobas jis tuojaus 
nugarmėjo namo. Nors jis isz- 
buvo per du metu Filipinuose ir 
kariavo priesz Japonus, bet jis 
nedryso gryžti in ta sztora. Jis 
paprasze savo tetos, kad ji jam 
marszkinius eiti nupirkti.

Panele Lotte Waller stein 
stojo in brangu pragarsėjusi 
Radford College, Radford, 
Va., kur vien tik bagoeziu ir 
milijonierių merginos gali ei
ti mokintis. Kai mokytojai
užklausė kur ji mokinosi, jie 
visi nustebo kai ji atsake kad 
per tris metus jie buvo Na
ciu kalėjime, lageryje. Tai 
turbut vienatine tokia kole
giste kuri tiek daug pergyve
no pirm negu stojo in kolegi
ja.

Keliai Veda In Ryma

Daug Valdiszku Paslapcziu Pa- 
puolė In Rankas Rusu Sznipu; 
Politiszki Sukilimai Buenos Ai
res Pietų Amerikoje 2 Užmuszti 
25 Sužeisti; Bosu Darbininku 
Straikos Užsibaigs Lancaster

Vasario 16-ta!
Geltonplaukes Lietuvaites 

jau nebedainuoja Birutos dai
nas. Trispalve vieliava neple- 
vesuoja Lietuvoje. Joks benas, 
joks choras neužtrauke ta, vi
siems Lietuviams brangia him
ną: “Lietuva Tėvynė Musu.” 
Laisves varpas, it žmogus žeme 
pardavės nutilo. Ta bakūže sa
manota isz tikrųjų jau sudužo.

Sugavo Ragana
BALLSTON SPA, N. Y. — 

Sonja Leggett, 55 metu ragana 
ir akuszere ir gera drauge mer
ginu ir mergaieziu kurios in be
da papuola ir vaika susigraba- 
liuoja, prisipažino policij au
tams kad ji viena tokia mergai
te nužudė.

Ji net tiktai nužudė, gražuo
le, 20 metu amžiaus Louise De- 
chants, bet ir sukapuoja ir sup
jaustė jos kuna ir pakavo j o sza- 
lia savo namu, prie Lonely 
Lake, Sausio, (Jan.) 13 diena. 
Jauna mergaite Louise De- 
chants atėjo pas ta ragana Son
ja Leggett ir prasze kad ji jai 
padarytu operacija nes ji buvo 
neszczia. Operacija nepasiseke 
ir jauna mergaite pasimirė.

Sonja Leggett, kuria visi va-

Motina Nužudė
Dukrele

NEVI YORK. — Moteriszke 
priėjo prie policijanto restaura
ne ir tyliu balsu jam pasakė: 
“Asz užmusziau savo dukre
le.” Ji buvo užėjus in restaura- 
na su savo vyru ir keliais drau
gais, užkasti ir iszsigerti.

Policij antas tuoj aus ja su jos 
vyru nuvede in policijos namus 
kur abudu juos policija iszklau- 
sinejo, paskui pasiuntė du poli
cij antus in j u namus, 1414 E. 
98 ulyczios, kur jie rado maža 
dvieju metu mergaite negyva.

Pone Catalinotto, ta vaikžu- 
dę szitaip pasiaiszkino: “Pe
reita Subata Mariute narava 
varinėjo ir baisiai pyko ir ver
kė. Asz pasiėmiau medini samti 
ir ja gerai apdaužiau. Kai mano

Prancūzija Vadas

dina ragana yra gimus Austri
joje. Ji ežia szitoje apylinkėje

žmogus isz darbo parėjo asz 
jam paaiszkinau kad Mariute

Felix Gouin, 61 meto am
žiaus Socialistu vadas buvo

apsigyveno ir dirbo kaipo slau
ge, (nurse) net per dvideszimts 
metu. Ji apsūdyta in kalėjimą 
ant dvideszimts metu.

trepais nupuolė.”
Nedelioj Mariute susirgo ir 

po pietų numirė. Ji su savo vy
ru buvo namie visa Nedėlios

iszrinktas Francuzijos Prezi
dentu kai Generolas De- 
Gaulle pasitraukė. Jis gavo 
497 balsu isz 555.

RYMAS, ITALIJA. — Kai 
galingos Rymos armijos užka
riavo visa tada žinoma pasauli, 
Rymos piliecziai girdavosi ir 
didžiuodavosi sakydami kad 
visi keliai veda in Ryma. Tuo- 
mi norėdami pasakyti kad vi
sas centras, pats viso pasaulio! 
vidurys buvo Rymoje.

Paskui kiek vėliau, kai 
Krikszczionyste po visa svietą 
iszsiplatino ir kai Kataliku 
Bažnyežios szirdis, Vatikanas 
buvo Rymoje, Katalikai saky
davo kad visi keliai veda in Ry
ma. Tuomi jie norėjo pasakyti 
kad visi tikėjimai, jeigu jie isz Tie kurie suspėjo iszneszti isz' 
tikro jieszkos tiesos, ras kelia savo kraszto, dabar vargsta,- 
in Ryma, in Vatikana iu tikra 
tikėjimą.

Dabar vėl galinia sakyti kad 
visi keliai veda in Ryma; nes 
isz visu pasaulio krasztu dabar; 

j suvažiavo Kataliku Bažnyczics į 
augszcziausi ir didžiausi vadai .

• kuriuos Popiežius, Szventas 
; Tėvas pasiszauke padaryti juos 
Kardinolais.

Eina gandai kad Amerikie
tis Arkivyskupas Spellmanas, 
kuris taipgi yra paszauktas in 
Ryma ir bus padarytas kardi
nolu, greieziausia bus paskirtas 
Popiežiaus Sekretoriumi. Tai 
yra baisiai atsakominga ir gar
binga vieta.

Visi busiantieji kardinolai 
eroplanais nulėkė in Ryma. 
Amerikos laikraszcziai daug 
apie ju kelione rasze ir raszo. 
Yra sakoma kad niekados tiek 
daug garsingu ir garbingu žmo
nių vienu kartu nevažiavo in 
tokia ilga kelione sykiu.

Kapai ant kapu, ant kapu ka
pai, tai musu tėvynė. Tie kapai 
visu apleisti, nors buvo kruvi
nomis aszaromis aplaistyti.

Broliams Lietuviams tėvynė
je karas buvo žiaurus ir baisus, 
bet taika da baisesne!

Tie, kurie likosi tėvynėj e da
bar vargsta po Stalino botagu.’

skursta ir bada kenezia sveti
moj szaly.

OTTAWA, CANADA. — Anglijos Pre
mjeras Mackenzie King viszai paskelbė kad 
daug valdiszku paslapcziu papuolė in rankas 
szpiegu ir sznipu isz svetimo kraszto Jis toliau 
paaiszkino kad tas svetimas krasztas yra Rusi
ja Daug darbininku ir valdininku valdžioja 
buvo suimta ir dabar eina tardymai. Kanados 
valdžia nežinojo ar laikyti viesza tardymą ir teis
mą ar ne. Bet kai vienas augsztas Rusijos dip- 
liomatas buvo paszauktas namo Kanados val
džia negalėjo ilgiau laukti. Rusijos dipliomatas 
buvo suimtas. Ant rytojaus keli Rusijos agen
tai inejo in jo kambari ir viską sunaikino ir vis- 
sas popieras sudegino. Kanados Premieras 
Mackenzie pirmiau pasitarė su Anglijos Užsie
nio Sekretoriumi Bevin, ir paklausė are Anglija 

i nieko nesakytu jeigu Kanados valdžia vieszai 
'iszkeltu szita teismą. Bevinas greitai atsake 
kad Kanada gali daryti ka ir kaip ji nori. Suim
tas Rusijos dipliomatas iszdave vardus kitu ku
rie dirbo del Rusijos ir stengėsi ar pirkti ar 
paduoti labai svarbias kariszkas paslaptis, ne

Jauni Lietuviai vyrukai da
bar vargsta lageriuose, tvirto
vėse kaipo Amerikos prieszai. 
Jie yra su Vokiecziais karei-į 
viais laikomi ir nuo j u neat^ vien tik Kanadoje, bet ir Amerikoje. Apie 1,700 
skirdami, jie po prievarta buvo „genta var(jaj jgjjar iszduoti. Keli darbininku 
mtraukti m Vokiecziu kanuo-į ..
mene, ir dabar sykiu su Vokie- unijos New York mieste yra intarti ir invelti. Jie 
ežiais yra nelaisvėje.

Tai toks yra musu Lietuviu 
Vasario Szesziolikto apvaiksz- 
cziojimas sziais metais!

Czia, Amerikoje, mes prakal
bas surengėme, “spyezius” sa-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Skaitykite “Saule”

Ji

tyczia, sako tie kurie susekė ta Rusijos diplio- 
mata, šukele buntus ir susikirtimus ir paskui 
straikas kad viso miesto tvarka suardyti. Jie 
net turi dabar paveikslus kurie aiszkiai parodo 
kad augszti ir garbingi žmones. 
Amerikos valdžioje buvo gerai 
apmokami Rusijos.

Reiszkia, Rusija papirko 
kelis musu valdininkus. Jeigu 
politikieriams nepasiseks visa 
szita klausima iszmesti ar 
paslėpti nuo žmonių, mes gal 
daug ka iszgirsime apie tuos

kraszto. Musu valdiszka poli- 
kurie statosi vadais musu, 
cija FBI jau seniai daug tokiu 
iszdaviku ir sznipu žinojo ir su- 
cziupo, bet valdžia jiems nepa- 
velino juos suaresztuoti ir pri
vertė paleisti. Bet dabar kai 
Kanados valdžia insikiszo, gal 
ne vienam dantys ims byrėti! į
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I* denio mums nedave. Daug kri-l 
.to isz nuovargio, kiti beeidami 

Lsuszalo, nes buvo baisiai szalta.
4 Puse krito kelionėje. Aluniche

VETERANAMS 
PAGELBAKas Girdėt (

. Puse krito kelionėje 
-----  1 szimtas musu belaisviu turėjo- 

me eiti per ulyczias.”
Ir jis daugiau atsiine, ir szi

tas atsiminimas yra. kareziau- 
sias: “Abkiccziai, ne kareiviai, 
bet Vokietijos žmones, vyrai, 
vaikai ir moterys, sustojo ant 

bliaikes, o dabar jie t viri tik ko-' i:hvczios ir iszsi'žioje žiurėjo m 
Lius'Feturis svarus ael kiekvie- mus- Vieni szidino, kiti pirsz- 
po automobiliaus. ;lais !badei 'bet nei vienas nel)a-

.. i iodo jokio susimylejimo ar gai- 
Kaip kiekvienas augalas tu- b-sczio.

ri savo kirmėlė, taip ir kiekvie-1 Dabar toki žvėrys praszosi no meto mokslo kursą, 
nas 'žmogus savb beda, varga. ' susimylejimo isz musu, daibar 

______  su tokiais nevidonais mes de-
- ---- - - i inamies, dabar musu kareiviai

visi savo turtelius! su tokiomis bobomis susideda 
veža'biznieria i priima visus su.pr ne* zenyJasi- 
isztiestomis rtankomis. Žinote;: Kaip greitai mes pamiiszta- 
isztiesia raukia ir sako “duok, in0, Kaip teisingai ta Lietuvisz- 
duoik, duok ir daugiau duok! ( patarle sako Isz akiu ir isz.

Jam teko tenai iszgirsti dgie-! ezdd^es. Szita patarle pi itin-kurie seka 
ju jaunikliu pasikalbo įima. Iii- '^a 110 tik meilei bet ir pagiežai, kursą pagal Public Law 16 j 
simylejes vaikinas per aszaras' Fzia tik szeszelis to v ai go, to^ (Publikinia Tiesa) jeigu neve- 

■o-irl f rentos •” i skurdo, to kraujo praliejimo, to de ir neturi užlaikomu asmenų 
aszaru tvano. AIusu raszytojai gauna $105 per menesi, vede 

' daug daugiau galėtu paraszyti,' vyrai gauna $115 ir $10 per me- 
daug baisiau ta vaizda galėtu nesi pirmam kudikui ir $7 kiek- 
nupieszti, jeigu jie galėtu in vienam kitam. $15 paskirta už- 
Lietuva nuvažiuoti, kur ir prie- laikomam tėvui.
zas ir neva draugas žudė, plesze j Kl. —Veteranas klausia kaip 
ir naikino. Dabar visi tik apie ilgai turi laukti priesz paduo- 
Vokieczius kalba tik Vo'kie- dant praszyma del mokslo pa
ežius kaltina. Bet Lietuviai ga- gal G I Biliaus.
lėtu da ilgesne litanija sudėti. Ats. — Gali pradėti mokslą 
apie Sovietus. Bet vargiai ka-' per keturiu metu laika po pa- 
da pasaulis apie tas baisenybes liuosavimu, arba in keturis me

tus po 'karo ipa'baigos — kuris 
Francuzai, Anglai ir Vokie-' laikas vėlesnis.

ežiai in dangų szaukias, reika- Kl. — Motina pranesza kad! 
lauja kad jiems butu atkerszy- jos sūnūs sulauks 19 metu Lie-j 
ta, Suvienytu Tautu teismas pos (July) menesi ir ji klausia! 
daibar Naciu vadus teisia ir su- at jis gali iszvažiuoti isz szalies j 
dina. Galingos tautos reikalam Birželio (June) men., ir gryžtij 
ja kad butu atkerszyta. O Lie- Rugpiuczio (Aug.). Jis turi su- 
tuva, kaip motina netekusi vai-j tvarkyti tėvo palikta turtą.
ku, sau tyliai verkia.

Vis reikes laukti tu nauju ’au
tomobiliu! Pirmiau straikof, su
trukdė. Dabar automobili1! fab
rikantai negali gauti gai\a blia- 
kes del automobiliu. Automobi
liui reikia apie asztuonjts svarus

Butkus sako kad Floridoje, 
kur dabar

klausė savo
“Ka tu man pasakytai jeigu, 
asz tau prisipažineziau kad be 
tavęs asz gyventi negaliu?” 
Ant ko, ta panele jam gražiai ir 
lipszmiai atkirto: “Asz pasaky- 
cziau kad tu neužilgo mirsi.”

Viename mažame miestelyje, 
v iena moteriszke turi kapines; 
josios vyras yra vienatinis dak
taras ; josios sūnūs yra grabo- 
.rius; josios dede yra parapijos j 
klebonas ir du giminaieziai yra 
duobkasiai. iSzito miestelio gy
ventojai mato kad jiems vilties 
jau! visai nėra.

Kinietis Veteranas JUOKAI

Klausymas. — Skaitytojas 
piasze informacijų apie nauja 
G I Biliaus. Ar jis garantuoja 
keturiu metu mokslą visiems 
vyrams ir moterims, kurie tar
navo antrame Pasauliniame 
Kare ?

Atsakymas. — Priedas isz- 
braukia 'buvusius amžiaus ri
bas; ir parūpina jog visi vete
ranai, vyrai ir moterys, gaibin- 
gai paliuosuoti, gali gauti vie

pi i us
kiekviena meta praleista tarny
boje.

Kl. — Kitas skaitytojas pra- 
szo paaiszkinima apie pakeiti
mus pensijų paskyrimu vyrams 
kurie lanko mokykla pagal 
Public Law 16.

Ats. — Invalidai (ligoniai) 
rehabilitation ”

Szitas dvylikos metu Ki
nietis yra jau senas kareivis. 
Jis kariavo su Kinijos szesz- 
ta armija ir pergyveno daug 
karo musziu. Jis dabar skai
tosi kaipo senas kareivis ir 
veteranas.

RUSIJA
NEPRISIDĖJO

Norėjo Taip Padaryt
Pati — O, tu rakali velei 

girtas pare j ei, juk tu man 
prižadėjai jog daugiau ne
gersi kaip szeszis stiklus 
alaus.

Vyras — Juk asz, mano du- 
szele, norėjau taip padaryt, 
nes asz užm’rszau, kelis asz 
stiklslus iszgeriau, ar 5 ar 6, 
lodei turėjau isz naujo gert!

Kromininkas — Joną ar tu 
man kada atiduosi 50 dole
riu ka inemei sztore?

Jonas — Szpiga gausi, o ne 
50 dolerius, asz atlikau. Vely
kine, tai kaip pasakiau, jog 
esmių kaltas del trijų kromi- 
ninku ir penkis saliunininku, 
tai liepe kiek duot ant bažny
čios ir dabar ne reikalauju 
niekam gero duoti.

------ - ------ ----- ....................... ....... ...» 

testonu rankas. Sėkmė butu, 
netekimas Dievui ir tautai jau
nųjų lietuviu. Czia vėl Seserys 
Pranciszkietes susirūpino ju li-

PITTSBURGH, PA. —
AHeno dainiaus szirdis troksz- 
dama savo gimtines ir iszsiil- 
gusi savųjų prabilo sziais žo
džiais “Leiskit in Tėvynė, leis- kimu. Kad tam užbėgus priim
kit pas savus.” Sziandien sve- vo joms in pagelba vėl ju di
limuose 'krasztuose iszsiblaszke džiausią globėjau ir rėmėjas, Jo 
lietuviai su atsidūsėjimu prisi- Alalonybe Pralotas Al. Kruszas. 
mena savo Tėvynė, bet žinoda- Tas garbingas Lietuvos sūnūs, 
mi, kad tuszczia trokszti sugri- pardavės- savo nuosavybe Ohi- 

k’iino in Lietuva, arba laukti in- cagoję iszdalina pajamas in- 
leidimo in laisva Amerikos sza- vairiems lietuviu vienuolynams 
Ii, keiepa dainiaus žodžius ir 
sako, “Leiskite iii Brazilija, 
leiskite pas savus,” pasitikėda
mi, kad sziek tiek “Ten pra
džiugs krutinę, atgaivins jaus
mus,” traukia ten szalin, kas 

j tik gali. Brazilijoje jau nuo se
niau buvo nemažai lietuviu ap-

Istorija apie “AMŽINA ŽA 
DA.” Jo kelione po svietą ii 
Ii adymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
SAULE PUBLISHING CO., 

Alahanąy City, Pa.

ir pasiunezia žyme ju dali Se
serims in Brazilija. Tokia duos- 
nia auka paremtos, Seserys nu
peikia ta Vytauto Didžiojo mo
kykla, esama Akloje Belą, ir tę
sia lietuvybės dauba toliau.

Treczia mokykla, kuria 
Pranciszkietes Seserys veda,

įgyvenusiu, gi da Stalinui isz- vra viloje Alpina. Szi mokykla, 
> Žinoma ’kaipo Kaimelio mokyk- 
lla, yra prikerga prie ju naujo
kyno. Ji irgi 'žymu dauba atlie- 

Brazilijoje nėra įa> ypatingai naujokynas, kur 
dedama Braziliecziu lietuvai- 
cziu vienuolinio gyvenimo pa- 
grindis, taip reikalinga nuosek
liam darbui ir gyvenimui.

Liepos (July) menesi 1944 
metuose isz Brazilijos Ameri
kon atvažiuoja Sesuo AL Julija 
dalyvauti vyresniųjų vienuoly- 
jos pareigūnių rimkuose ir pati 
lieka iszrinkta generales vyres- 
nesies Alotinos AL Dovydos pa
dėjėja ir Pittsburge mergaieziu 
akademijos vedeja. Jos vieton, 
laivams neplaukiant, oru isz- 
skrido. Spalio (Oct.) menesi 
tais paežiais metais, dvi ameri
kietes Seserys Sesuo AL Gertrū
da (Radžiukynaite) isz Szv. 
Kazimiero parapijos, Pitts
burgh, Pa„ ir jauna Sesuo M. 
Marija (Radavicziute) isz Szv. 
Petro ir Povilo parapijos, Chi
cago, Ill.

Paczios Seserys gyvena na
muose netoli Szv. Juozapo mo
kyklos Aviloje Zelįna. Tie namai 
pirmosioms penkioms pradžio
je atsake ju tikslui, vienok Se
serų skaieziui padaugėjus iki 
trylikos, yra reikalinga pasta- 

• tus didint. Tuo tikslu važiuoja 
1 reikalu nuodugniau vietoje ap
karti, už sanvaites kitos, Alotina

laisvinus Lietuva isz lietuviu 
atsidarė tea ir daugiau.

Bendrai imant, finansinis lie
tuviu stovis 7 
kuomi ddžiaugtis, gi dvasinis 
stovis buvo labai apleistas, ap
verktinas. Kiek metu ankscziau 
Didžiai Geib. Pralotai M. Kru- 
szui ten apsilankius ir iszvydus 
ta dvasini Pieta Amerikos lie
tuviu skarda, ir perstaczius ji 
Szv. Pranriszkaus Seserims 
Pittsburge, szios lietuviu tėvu 
dukros pasijunta szaukiamos in 
Brazilija Ju Szirdyse pradeda 
skambėti “Leiskit in Brazilija, 
leiskit pas savus,” ir negalėda
mos to skambesio nutildyti, pa
siryžta traukti ten darbuotis 
dvasinėje dirvoje tarp skurs- 
tancziu lietuviu, ypatingai jau- 
namecziu auklėjimo dirvoje, 
kad jie nežutu nei Dievui nei 
tautai.

Taigi tam tikslui pasiauka
vusios, Spalio (Oct.) 22 d., 1938 
metuose iszplaukia in Sao Pau
lo, Brazilija penkios Sererys 
Pranciszkietes, būtent, Sesuo 
Pranciszkietes, būtent, Sesuo 
AI. Julija (Adomaite) ir Sesuo 
AL Karolina (Streliauskaite) 
isz Szv. Kazimiero parapijos, 
Pittsburgh, Pa., Sesuo Al. Alar- 
cellina (Bernotaite) isz Szv. 
Petro ir Povilo parapijos, 
Grand Rapids, Micb., Sesuo AL

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

NEW YORK. — Nors dabar 
kaip ant delno aiszku kad nėra 

i jokio draugiszkumo tarp Rusi- 
I jos ir Anglijos su Amerika, vie
nok da randasi daug žmonių, 

j kurie sako kad mes turime ge- 
; riau su Ruskiais susipažinti ir 
i su jais sykiu dirbti.

Bet tokie žmones patys nesu
pranta kaip dalykai dabar sto- 

! vi, ar ko tie Ruskiai nori. Rusi- 
i ja niekur nenori su mumis sy- 
j kiu dirbti ar prie bendro darbo 

tr. . ... I prisidėti. Pavyzdžiu butu gali-
Visu pirma reikia . • . . ....... . L. i ma tukstanezius paduoti ir prigauti leidimą nuo vietines “Se-

Bet ir Rusijos gyventojams leetive Service Board,” savo i10 z^ai vienas, 
tenai ne rojus. Ales neapken- apylinkei. Kitaip, jam reikes Amerika su Anglija sudarė 
eziame Sovietu žuliku-,' bet iszgauti pasporta. EuroPos An?lieS OrgaIlizaciJa-
mums-gaila Rusijos žmonių,' Kl. — Veteranas įiausiaar:Szitaorganizacijastengesian^- 
kurie taip pat vargsta ir ta kru-J.\ra teisybe,'kad valdžia padėsi“3 visiems Europos
vina junga nesza.

Neklydo Dostojevskis, Rusu bizneli ir kuriam labai sunku 
raszytojas, kuris gerai suprato uždirbti sanvaitine alga? 
muziko dvasia. Jis tvirtino, jog 
Rusu tauta Dieva 
neszioja savo szirdyje,

I dažinos.

sziandien atsimena 
kas da 
sakyta

Atlanto Cziarteri? Ar 
atsimena; kas ten ‘buvo 
apie Alaža'sias Tautas?

norėtuEuropos gyventojai 
sziandien viską pamirszti ir 
viską dovanoti. Bet jie turi per 
daug atmineziu, per daug ženk
lu ir per daug žaizdų ir neužgy
jamu ronu.

Alfred Balachowsky, dakta
ras atsimena tukstanezius be
laisviu, kuriems kepenos buvo 
Užpjautos, kitus tukstanezius 
kurie buvo nuszauti su uižtru- 
cy tomis kulkomis, kad A7okie- 
cziu daktarai galėtu isztirti 
kaip žmones greitai ir sopulin
gai iszžudyti. Francuzu teisėjas 
sako kad Vokiecziu daktarai 
dabar gerai 'žino kaip žmones 
gyduoles duoti kad jie mirtų 
tarp penkių ir szesziu ryte.

Vokietis, Jacob AVerber atsi
mena kaip ji inmete in kieti 
kaip koki szuni, ir paskui jam 
ant kaklo užmovė lenciūgą kaip 
szuniui, ir davė jam isz bliudo 
ikaip sziuiiiiui esti, ir paskui ji 
kaip szuni po ulyczias vedžiojo.

Prancūzas Francois Boix at
simena iszkilmes Alauthausen 
lageryje, kalėjime. Avienas bo- 

. laisvis buvo pakartas 'kai be- 
nas, kapelija grajino Amerikos 
linksma daina “Beer Barrel 
Polka” ir Francuzu meiles dai
nele “ J’attendrai,” Asz laukiu 
tavos.

Norvegijos liudintojas Hans tie8ft atnesz
Cappelen atsimena kaip Vokie-' Taip ,.asze Rusas ])ostojevs. 
ežiai “su szriubais suko jam 1(is sav(| ŽIn011es. .
koja taip kad visos mėsos at-1 
szoko nuo kaulo.” Kai Nacis- 
Joachim von Ribbentrop szita- 
iszgirdo jis visas sudrėbėjo ir 
isz sarmatos galva nulenkė. Bet 
Hans Cappelen da daugiau at
siminė; jis atsiminė kaip visi 
belaisviai turėjo skersai Vokie
tiją keliauti in Dachau lageri: 
“Ales buvome be jokio maisto 
per penkias .dienas. Net ir yan-

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

knygele, 75 Centai.
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Deszimtis Dievo prisakymu. 
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Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Mišriu Maldos.
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Prisitaisymas prie Szv. Komunijos 
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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

t>

1 krasztams lygiai, kad apsaugo- 
1 jus kuodaugiausia žmonių nuo 
žiemos szalczio.

Viskas buvo gerai. Rusija 
' mielu noru pasiuntė savo dele
gatą, atstovą in szita organiza
cija. Bet kai tik dažinojo kad 

i kiekvienas krasztas turi teisin- 
Ats. — Taip. Vienas -tėvas £’ai Paduoti kiek anglių tenai 

menesi, jr dabar randasi, kur parduoda ir 
jeigu abudu ievai gyvi, abiems ^sz kur perka, tai Rusija tuo-

veteranui, kuris insteigia savo

Kl. — Ar tėvas žuvusio ka- 
Paprasta mote-’reivio gali praszyti pensija?

Ats. — Taip. Valdžia užmo- 
ir tikėjimą'kės skirtumą tarpe veterano in- 

bet ta* eigų ii1 $100 per menesi.
szirdis yra tamsi, neaiszki ir
nesąmoningą.
rele, ko nors praszydama, auko
ja žvake Dievo Alotinai. Su to- gali gauti $25 per 
kiu paežiu tikėjimu josios vai
kai tiki in Alarksa, iii Leniną1 priklauso $45 per menesi.
(ir dabar in Stalina), kaip ju' 
motinėlė tikėjo in 
Szvencziausia.

i jaus parsigabeno savo atstovą
Kl. — Alano motina serga. ir pasakė visiems kad tai ne ju' 

Panele Brolis kur nors Europoje. Nori- dalykas kiek anglies Rusija tu- 
gryžtu namon. Kaip ri- Žinoma, kai tik Rusija pasi- 

i trauke tai ir jos padupezikai
Ats. — Pasiųskite kabeli (ca- turėjo pasitraukti: Czekoslava- 

praneszaut kiia, Lenkija ir Yugoslavija.
O Yugoslavija kaip pirmiau

Į me kad jis g
Ruskis reikalingas kad ji kas galime ta padaryti? 

vestu, kad kitas vadovautu. Jis 
turi prie ko nors prisiglausti, blegrama) broliui, 
nes jo siela jam paežiam tamsi kad motina serga. Jam patarki- ! 
ir neaiszki. į te praszyti “Emergency Dis-'taip ir dabar gauna daug ang-

Revoliucijos visi žiaurumai charge. ” Praneszkite vietiniui 
nebuvo Ruskiu padaryti, bet Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
tik tos tamsios szirdies sukly-1 skyriui jusu apylinkėje, kad jie 
dimas, to mieganezio milžino patikrintu faktus, (tikra žinia) 
kerszto iszsiveržimas. į nes brolio vyriausias valdinin-

Ruskis da ’savo žodžio nepa-kas kreipsis iii American Red cijoje dalyvauti, 
Į Cross viską patirti priesz iszda- kiek ji anglies turi ar isz kur

Sutaupysi perka, vis ji daug gauna ir vi-
■ sai už dyka.

Jeigu Rusija szitai Anglies

lles isz Suvienytu Valstijų Pa- 
szelpos Administracijos. Tai 
czia visoms tautoms ir visiems 
žmonėms tikra skriauda: Yugo-J 
slavija atsisakė toje organiza-1 

nepaduoda
sake. Bet kai jis prisikels, kai
jis prabils, iszgirs ji visas pa-J v ima tokio leidimo, 
saulis. Jis pasireiksz, kaip brangu laika.
griausmas su'žaibais ir didele' PASTABA: — Kiekviena

I pirma penktadieni pradek spi-'Organizacijai in talka stotu, tai' 
i ituali karo boua, priimdamas visi Europos žmones gautu ga-! 
komunija atmineziai žuvusiu ra anglies del žiemos nors nuo 
karėjo. Acziu. 1 szalczio apsiginti. Bet Rusija ir

. — Cath. AVarVet. Empire!czia savotiszkai daro, in talka 
Bldg. New York.

Ne Viskas
— Ko taip susiraukiąs? 

Juk gavai nuo pono paveliji
mą važiuot, tai turi džiaug
tis.

— Tai kas isz to? Turiu 
pavelijimą nuo pono, bet ne 
turiu nuo paczios.

nestoja. Tai tu žmogau ir su
prask tokius žmones, atjausk ir

Jeigu užraszysite savo drau- mJ’lek tokiu3 užsispyrėlius, 
giu ar drauge ‘ ‘ Saule ’ ’ tai tu-' 
res didžiausia linksmybių per 
visus metus!

Pirkte Ų. S. Bonus Sziandien!

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
•‘SAULE” - MAHANOY CSTY, FA.
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Ranžanczius prie 

kalbamas.
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Evangelista (Danielaite) isz y Dovydą, ir drauge veža Se- 
Szv. Jurgio parapijos, Detroit,' seri lreiia>
Mieli. ir Sesuo AL Norbertą j parapįjOs, Hartford, Conn, nau- 
(Svirskaite) isz Szv. Juozapo ja Brazilietems mokytoja padė

jėja. Taigi, Seserų Pranciszkie-

isz S.S. Trejybes

parapi jos, Alalianoy City, Pa.
Pribuvus in Brazilija musu ežiu skaiezius Brazilijoje, Die

vo laiminamas auga, drauge ir 
visokie ju reikalai. Taigi Aloti
nos AI. Dovydo važiavimo metu 
yra vėl Amerikiecziams — ge
ros szirdies Lietuviarąs proga

lietuvaites, pirm nei susilaukia 
vietines valdžios užtvirtino mo
kytojauti, turi paczios pramok
ti Bortugiecziu kalbos ir iszlai- 
kyti kvotimus. A'ienok pilnos
geru noru jos ta kliūti nugali ir finansiniai paremti ju szventa 
imasi darbo. Darbas, žinoma, darbuote tarp sunkiai gyvenan- 
buvo nelengvas, bet geru irežiu musu tautiecziu.
duosniu lietuviu amerikiecziu Aukas galima siusti, su lin- 
pagelba, joms pasiseko 1941 kojiniais, Alotinos Dovydos ap
motuose pastatyti Viloje Zelina ba “Sisters of St. Francis” 
Szv. Juozapo parapijos mokyk-' vardu in St. Francis Convent, 
hi, kurioje mokinasi 400 moki-. R. D. 10, Pittsburgh, 10, Pa., o 
niu: 200 rytmecziais ir 200 po- ji nuvažiavus inteiks Brazilie- 
piecziais. Tai metais prie pirm- 
takuniii Seserų pribuvo in tal
ka da dvi Seserys, būtent, Se
suo AL Paulina (Simonaite) isz 
Szv. Juozapo parapijos, Du 
Bois, Pa., ir Sesuo AI. Dolores
(Ahiszkevicziute) isz Szv. Jur- brangus broliai ir sesers, Lietu- 
gio parapijos, Detroit, Alich. jviai, jei ne

Darbas Pranciszkietenis taip hent savo aukomis, traukini iii 
gerai sekesi, kad pradėjo atsi- Brazilija Alotinos M. Dovydos 
rasti vienuolyjon paszaukimti asmenyje, traukini pas savus, o 
ir Seserys 'buvo priverstos ati- tikrai už auka, “Ten pradžiugs 
daryti naujokyna ir auklėti krutinę atgaivins jausmus,” ir 
jaunas lietuvaites Seseris isz musu ir paramos susilaukusiu.

Prie to da Lietuva1 —Rėmėjas.

tems tikrai malonias lauktuvės.
Mes tikimės, kad bus tokiu 

geraszird’žiu Lietuviu placzioje 
Amerikoje, kurie uores .prisidė
ti su parama tokiam szventam, 
Dievui ir tautai, darbui. Taigi,

asmeniui tai nors

Brazilijos.
Bolszevikams ‘i Isz vada vus ’ ’, ,_____ , _____ ,
isz Lietuviu, Sao Paulo DULR ,
stipendijuojama Vytauto Di- Giesmių Knyga Arba 
džiojo mokykla nustojus finan
sines paramos isz Lietuvoh, tu
rėjo aiha visai užsidaryti arba 
patelkti in nekataliku bei pro-

Kanticzkos, $2.00
SAULE PUBLISHING 00
Mahanoy City, Pa. U.S.J
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Žaidžia Ant Dviračiu

Kontrabandiste
Jo linksmumas kuomet jis 

neapsakomas kuomet jis galė
davo sulig insakymu szaudyti 
tuos vagis, o jie atkakliai sten- 

I gosi paskubėti su savo žygiais, 
i vietoje, kad pasiduoti savo vel- 
nioniszkaja gudrybe, jie slėpė
si nuo jo szuivus.

Bet dažnai atsitikdavo, kad 
kas nors vienas pasilikdavo ant 
vietos, tuomet Depeira apimda
vo neapsakomas Im'xsmumas. I 

Į Jo akys blizgate blizgėjo T 
matinis jo Beuodeges veidas! 
dengėsi lengvu raudonumu.

Bet paskutinis lavonas, kuiij 
Depeira demingai apžiūrinėjo 
už keletos menesiu priesz savo 
savižudybe, jis nepermate isz jo 
jokio malonumo.

Tai buvo da jaunas žmogus, 
kuris turėjo apie, 20 metu am
žiaus su juodais plaukais, szvie
sa uodą ir su dideliais žymiais 
ūsais, kaip pas Depeira.

Matyti isz nužudytojo lavo
no buvo da vikrus vyrukas, gi 
pas kataloncus tokio būti nega
lėjo.

— Tautietis! Nulindęs pra
kalbėjo oficieris. Instabu, 'kon
trabandistai visi švetimszaliai. 
Kas gi blogiau del jo, tegul lik
tu jis su mumis.

i Bet vis priesz save jis mate 
I savo akyse numirusiojo lavonu, 
' gražias juodas akis su szvie- 
siais antakiais.

Vėliaus Depeira staiga pa
mate, kad ant lavono krutinės 
buvo iszdeginta szirdis su per
durtu kalviju ir paraszas “Ma
rija.”

Ir taip dienoje savižudystes 
Depeira klasusinejo jauno kon-

(Isz Francuzu Gyvenimo)

Verte A. Borkauskas r '.V- py:.,* ■ ------- -
JUU1SIŽUDYMAS oficierio 

paruibežines sargybos De
peiros invyko prie paslaptingu 
aplinkybių.

Visuomet būdamas ener
gingas ir sumanus, niekuomet 
jis nėra pasirodęs sukurstytas į 
ir net sunkiuose gyvenimo! 
tuom laik rodėsi visuomet už-j 
ganedintas ir viską paslėpdavo1 
in negryžtamaja praeiti.

Depeira nusiszove laike tar
dymo jauno kontrabandisto — 
katalonco, del trukumos kitu 
nusižudymo prie’žascziu paaisz- 
kino nuotakius bąisus susimai- 
szymas.

Apie tai visa galėtu papasa
koti tiktai tas ikontrabandistas, 
kurio klausinėjo Depeira, jis 
galėtu atidengti pasauliui ta 
paslaptinga nuotiki.

Bet kaip isztikus nelaimei, 
kol subėgo ant sziuvio, jis pake
le iszkritusia kulka isz Depei
ros ranku revolveri ir likusia 
sziuvi in vare sau krutinę.

O žalieji prielankus medžiu 
lapai, maeziusieji ta baisiaja 
scena, šlepe amžinaja paslaptį.

Kaip ir visi parubežines sar
gybos oficieriai, taip ir Depeirai 
buvo jau vedes žmogus.

Kareiviai, žvalgiai ir jūrei
viai dažniausia visuomet turi 
paezia ir vaikus, nevede 'buna 
tie, kurie gyvena “neramiai” 
ir nebijo suriszti savo gyveni
mo likimo su kitais, nes jie ant 
tiek inpranta, kad visokiu ne
laimiu pamirszta net ir saugo
tis.

Praslinkus dviem metam po trabandisto dėka tam, kad lai
ke savo bėgimo jis susižeidė sau 
koja ir negalėjo pasislėpti.

Kontrabandistas buvo da 
jaunas vyrukas apie 20 m., am
žiaus, jis praszesi, kad ji ofi
cieris paleistu. Ir dabar kontra
bandistas sėdėjo ant didelio ak
menio taip kad sužeista koja 
neliete žemes, o Depeira atsisė
do priesziais Belaisvio ir pas ji 
ant krutinės kabojo “rančas” 
ir amunicija. Sėdėdamas klau
sėsi, laikydamas dantyse pyp
ke.

Kiek paklausęs tylu ir plonu 
balsu prakalbėjo kontrabandis
tas: — O, ka asz turiu pasakyti 
jums, kad asz esu ne vyras 'bet 
moteriszke!

Depeiros vestuvių jo namus isž- 
tiko baisi nelaime, būtent tapo 
pavogtas jo vienintelis- sūnūs, 
trumpai atsitraukus nuo kūdi
kio motinai.

Depeira aiszkiai suprato, kad 
tai buvo kontrabandistu dar
bas, kuriuos jis be mažiausio 
pasigailėjimo persekiojo o už 
tai kerszindami, pavogė jie isz 
kerszto jam jo vienatini sunu.

Vargszie moteriszke grau
džiai apverkė savo likimo dali, 
kad jos kūdikis tapo pavogtas 
ir liko be prižiūrėjimo.

Vargas ir rūpestis jai buvo 
toks didis, kad vargsze mote- 
riszlkc ka tik neiszejo isz proto.

Depeira sugebėjo ta baisiaja 
nelaime bei varga paslėpti in 
negryžtamaja praeiti ir tęsti to
liau jam pavesta tarnyba.

Bet nuo to laiko Depeira da 
arsziau kerszijo ir visokiais bu
dais persekiojo kontrabandis- 
tus paskutiniu j u 20 metu bėgy
je.

Kareivis In Senatorius

Pasiskaitymo Knygeles
Trys Istorijos apie Irlanda 

arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkoritis liko Tur
fing Ponu. 78 puslapiu, . . 20C

Penkios Istorijos apie Burike 
ir Burikais, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
( Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztuis). 96 pus. . .25^

Saule Publishing Co., 
Malianoy City, Pa.

k Pirkie U. S. Bonus

Major Arthur W. Wer
muth, kuris atsižymėjo ant 
Bataan salos, aipo vieno ka
reivio armija, dabar paskel
bė kad jis stos in rinkimus 
del senatoriaus Michigan 
valstijoje. Priesz ji stoja Se
natorius Vandenberg.
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Mergaites in Miami Universitetą iszsigalvojo nauja sportą, jos hole grajina ant dvira- 
cziu. Visos tos gražuoles ežia vejasi panele Nanette Verhoeff, ji skubinasi kiek tik gali ir 
spiria hole pirm saves.

— Ka tu plepi? Atsake De
pe ir a.

— Tiesa, asz esu moteriszke 
ir noriu kreiptis prie jusu.su 
praszymu.

— Mane turite siusti kalėji
mam Ir asz praszau justi parė
dymo, kad mane patalpintu ne 
su vyrais, o su moterimis. Nes 
man baisu kalėti su vyrais. Asz 
nebijau ju kuomet reikia dirbti. 
Bet noriu būti viena kalėjime.

— Ne! Jeigu teisybe ka. man 
pasakojate, tai kaip galėjote 
gyventi su kontrabandistais'?

— Draugai mane mylėjo ir 
gerbe. ’

Depeira patikėjo jai, nes jis 
gerai žinojo, kad kontra'bandis- 
tai visai įiepanaszus' in blogus 
žmones. Ir jeigu jie nutarė koki 
nors uždavinį, tai be abejo turi 
invykdyti ji.

Jis lengvai pakele pypke ir 
atsiduso.

— Kaip vadina, tave?
— Marija Žech!
— Žech, yra panaszi Kata- 

loniszkai szeimynai (nes De-

Bet asz tolinus ne jiegose bu- te net savo draugu, 
mane.

— O, asz buvau insimylejusi 
iii jauna Francuza, kuris tai].) 
pat netikėtai sykiu buvo su mu
mis.

Bet jis nieko nepafemijo, kad 
asz esu moteris ir jis mane s'kai-

Motinėlės Kalba
Alan 'kalbėjo motinėlė
Žodelius gražius, 
Szirdin dėjo, szirdužele, 
Szviesa, — ne žodžius.

Ir insmigo in krutinę
Jie tvirtai, giliai,
Minint kalba ta auksine — 
Duszioj, spinduliai.

“Autgk, sūneli, bijūnėli,

peira pažino atkuriąs isz ju). j ^oia
— Bet Marija! Kažin kodėl 

jis tai]) stebėjosi negirdejes to
kio vardo.

Depeira atsiminė ant mirusio 
lavono krutinės iszdeginta pa- 
rasza 1 ‘ Marija. ’ ’

Eik in jicga, vargdienėli, 
Buk visur doru.

Kad iszaugsi, vyras busi',
{Pabandysi ju,
Geras būdamas, nežūsi 
Nuo dalies kircziu.

Darba tiktai, poterėli

Ir geriausi Dievuleli

Taip kalbėjo motinėlė 
Žodelius gražius, 
Szirdin dėjo, szirdužele, 
Szviesa, ne žodžius.

Ir gyvena jie krūtinėj, 
Atmintyj giliai,
Minint kalba ta auksine 
Duszioj — spinduliai.

— Na tas tiesiog stebėtina. 
Bet kodėl jas pasidarote kon
trabandiste ? Klause jis toliau.

— Tame tai Ims kitas daly
kas ir ta asz galiu iszaiszkinti 
matote, asz ju daug esu maeziu- 
si savo gyvenime.

— Bet miegoti po atviru 
dangum, tai garnį pavojinga ir 
tokiu budo kiekvienas atsiran
da po kulkomis.

— Tai jau'būtinas užsiemi-Į 
mas jaunos mergaites! Kuomet' 
asz gyvenau po ana puse kalnui 
lai mano tėvas norėjo mane ati-j 
duoti už senio ukin-inkio.

— Bet asz nenorėjau.
— Vėliaus, kuomet mane te-j 

va pradėjo už tai muszti, tai asz 
luojaus persirengiau savo bro-j 
lio drapanų ir pabėgau isz savo 
namu.

— Bėgant man keliu asz pa
tikau einanezius kontrabandis- 
tus, ir man pasakius, kad esu j 
darbininkas isz fermos ir susi
pykęs su szeimininku ir kartu 
pareiszkiau, kad asz noriu su 
jais užsiiminėti kontrabanda.

— J ie man patikėjo ir pri
ėmė in savo eiles. Mane jie visi 
skaitė vyru: kontrabandistu!
žmonos dažnai aplankydavo kumszcziuotis.

Koks Tėvas, Toks

“Da viena stiklą pieno,’’ 
sako vaikutis, “ir asz busiu 
kaip mano tėvas.’’ Jo tėvas 
Gus Lesnevich yra kumszti- 
ninkas cziampijonas. Jis ka 
tik parėjo isz vaisko ir dabar 
sako kad neužilgo vėl eis

■i
T"\ " 1 *'' *Pasakos

vau susilaikyti ir visa paslaptį 
; pa pasakojau.
i — Tuomet njes nuo to laiko. . .pasidarėme vyru ir paezia 
j priesz Dieva ir kaip pirmiau te- 
seme savo užsiėmimą t. y., kon
trabanda.

i — Likusieji kontrabandistai
• • v • • • I

i greitai sužinojo musu paslaptį, 
bet nieko jie nekliudo musu lai
mei.

— Ir mes buvome labai, la
bai laimingi.

— Kur jis dabar?
— Nežinau. Viena karta per- 

neszant kontrabanda, jis tai 
kur pražuvo.

— Gal but jis mirė.
— Kaip ji vadino? Porom!
— Niekuomet nežinojau asz 

jo tikro vardo.
Vienu akymiiksniu Depeira 

l atsiduso priesz ja.
| — Netiesa. Tu meluoji! Ji 
nevadino Peromu, ne!

Jauna moteriszke patrauko 
pecziais. Kam man meluoti?

Jis taip mane mylėjo!
Pereitais metais, kuomet mes 

abudu buvome Barcelone, jis 
iszdegino sau ant krutinės ma
no varda ir perdurtu kalaviju 
szirdi.

— Asz sakau jums teisybe.
Vargszas Petras retkareziais 

jis būdavo -labai piktas.
— Asz1 klausiau jo: Kodėl jis 

buna piktas? Ir man prisipaži
no, kad jis nežino kas ji pavogė 
da maža esant nuo motinos.

— Tylėk, nelaimingoji!
Petras mirė. Asz užmusziau

— Asz užmusziau savo tikra 
sunu!

Jis supykęs pagavo revolve
ri.

į Suskambėjo szuvis ir Depei-
■ ra krito negyvas žeme.
! Tuomet naszle kontrabandis- 
ite pakele ginklą ir paleido liku- 
; šia šzuvi sau in krutinę.

— G-A.LlA.JS
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Skaitykite “Saule”

Ne viena mergele drąsiai
i bujoja,
Vynelius ant juoko laiko ir 

juosius aploją,
Ir kytra szarka uodega 

yiasvyla,
Ir niaisza, niekad nepasislėps 

yla.
Reike dorai gyventi,
Su vyrais neužsidėti, 

Ba latryste vaisi iszduos. 
Dievulis už tai nedovanos.

Jeigu atsilaika doras vyrelis, 
Norints kad ir negražus 

veidelis, 
Bet eikie už jo, bile tik ims,
O turėsi puiku gyvenimą.

Matote ne viena griekuti, 
Laikote už niekuti, 

O tasai griekas palieka 
jus už juoko, 

Per kuri, ne viena jau 
insiszoko.

Kaip karta grieszinti paprasi, 
Tai jau negreitai atprasi,

Dievulis už tai nedovanuos, 
Gieda ir glebiu apdovanoja, 

Užrisza ant visados gyvenimą, 
Apie tai bus gana.

* * *
Niekas negali to man užginti, 

Ne blogai už tai sakyti, 
Gali in laikraszti raszyti, 
Ir visam svietai garsinti. 
Kad Klevelando bobeles, 
Yra visos geros rūteles, 

Dorybes kožna prisilaiko, 
Ne viena veju ne vaiko.

Ana diena ten nupleszkejau, 
Ta viską pati gerai regėjau, 

Man tonais labai patiko, 
Neiszleidau nei pinigo.

Apie Viena Bernaiti,- 
Kuriam Nežinių Pinigai

Pinigai Papuolė
I
I y IENAS 'bernaitis važiavo 

ant veseilios. Bevažiuojant 
! jam, pradėjo labai lyt, eme anas 
sustojo gale ulyczios ir palindo 
paklojiman._ Jam ten belau
kiant kada nustos lyt, iszgirdo 
kad jaujuje szneka. Prikiszo 
ausi prie langelio ir klauso. Gir
di, kad vienas balsas sako: 
‘‘ Alau pinigai,’’ tau katilas!’’ 
“Ne, tau katilas, o man pini
gai!” Ir tai]) ilgai jiems tenai 
besiremeczijant, bernaitis eme 
ir iszsitare: “Man pinigai, tau 
katilas!” Kaip tik anas prakal
bėjo, tuojau jau juje vienas bal
sas nutilo, o kitas eme su ber- 
naieziu ginezytis. Ginczijosi, 
ginczijosi, bet bernaitis niekaip 
neapsileido, eme ir atsiliepe 
balsas isz jaujos, sakydaipąs: 
“Na, tegul jau bus pagal tavo! 
Na tai atsiimk sau pinigus, nes 
man katilas reikalingas!” Bet 
bernaitis visa ta gineza vede 
tik del juoko ir kaip tik dabar 
jam liepe eiti jau ju atsiimt pi
nigus, anas nusigando, pabijojo 
kad ne prisikabintu prie jo ^a- 
žinkoki, o gerai da tuojau įau
stojo lyt, sėdo in ratus ir nuva
žiavo sau. Nuvažiavęs in vestu
ves ir užmirszo apie szita atsiti
kima. Satai jam sėdint už stalo 
ir valgant, pravėrė duris juo
das Vokietelis ir sako: “Pasi
imk pinigus, szie ant kiemo isz- 
pilu! ’ ’ Vokietelio kalbos niekas 
negirdejo, tik vienas bernaitis 
ir niekas neinate kaip Vokiete
lis iszbere pinigus. Žinoma da
bar jau bernaitis pinigus pasi
ėmė.

Skaitykite “Saule”

Visur rnoterukes in narna vadi
no, 

Prie stalo mane sodino, 
Su gardžiais valgais 

pavieszino, 
Ilgo pagyvenimo man velijo, 
Perėjau per visa grinezias, 
Užtikau visas dirbanezias,

Vienas prie siuvimo, 
Kitas prie skalbimo.
Apžiurėjau sienas, 

Nemacziau blakes nevienos, 
Nei bambaderiu neradau, 

Ant lubu jokio nemacziau. 
Už tai girti dabar galiu, 

Ba pati maeziau kaip szvaru, 
Dorybe pas kožna žydi, 
Viena kitai nepavydi.

Vaikai gražiai parėdyti, 
Poterėlio visi iszmokyti, 

Asz pati drąsiai galiu girti, 
Kad 'bus tikėjime tvirti. 

Kožna kūmute turi veidelius 
raudonus, 

Kožnas ju žodelis yra 
malonus,

Supratau kad nepiktos, 
Visos patogios ir diktos. 

Asz pati puikesne gal butau, 
Kad Klevelande kiek pabutau, 

; Mano senas veidas iszsilygintu, 
Ba ten manės niekas 

neužpykintu.
Žinio mane visas svietas, 

Kokias asz užtinku vietas, 
' Net mano visi nervai sujudyti, 

Ir da koczela turiu naudoti.
Taip, taip ant nekuriu 

bobelių,
Alba ir mergeliu, 
Už ju pasielgimus,

Nedorus apsiejimus!

Apie Raugu Urboniuka

JŪŽINTU parapijos, Raugu 
ulyczioj yra gaspadorius

Urbonas. Dabartinio Urbono 
senelio brolis numirė 'baisia 
smerezia. Tenai, galui Dauliu- 
nu lauko, seiliaus buvo szilas, 
kuria Masikoliai (paselenczi- 
kai) iszkirto. Visai pakraszty- 
je szilo yra baisiai didelis kal
nas vadinamas “Ožnugariu” 
(ožio-nugara). Tas kalnas yra 
tikrai supiltas, nes navatnai 
pailgas, status ir patys žmones 
pasakoja, kad supiltas, tik kas 
supylė tai nežine. Gal buvo te
nai karos, dėlto kad daugelis 
ardami rado ir da randa viso
kiu pinigu ir auksiniu kilpų. 
Bet tai visas butą baika, bet 
kad tenai laibai vaidenasi tai 
blogai! Tai-gi tas Urbono pro
senis, nuėjo Nedėlios diena gry
baut in ta szila ir nusivedė su 
savim nedideli berniuką. Tik 
ka anas užlipo ant Užnugario, 
kaip pakilus viesulą kaip ims 
sukt pagavus Urboną! Suko, 
suko, ant galo primygo ant ėg
lio ir paliko. Tas berniukas ma
tydamas, kad Urbonas stovi nei 
nekruta, pradėjo szaukt, jam 
pa baisėjo: “Dede! Dede! Ei
nam namo!” Bet szitas tartum 
kurezias, stovi ir gana! Priėjo 
beriliu kas artyn ir pamate, kad 
jo dėdės rankos užpakali su
mestos ir vyržiais apie egle pri- 

Į suktas, o anas pats visas juodas 
ir negyvas. Persigandęs vaikiu- 

■ kas parbėgo namo.

jusu.su
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1732 Paminklas Del Jurgio Washingtono 1799

— Sukatoj pripuola Szv. 
Petro Damijono; Kita sanvaite: 
Nedelioj Seksuagesima; Pane- 
delyje Szv. Tarazio; Utarninke 
Szv. Aleksandro; Seredoj Szv. 
Galbrielio; Ketverge Szv. Ro
mano; Petnyczioj pirma diena 
Kovo-March, taipgi Szv. Albi
no; Sukatoj Szv. Elenos..

— Pranciszkus J. Juodeska 
isz Philadelphia, Pa., ana diena 
lankėsi pas tėvus P. Juodesz- 
kus, 405 W. Centre Uly. Pran
ciszkus nesenei likos paleistas 
isz tarnystes, kur jis tarnavo 
Salmon Field, La.

— Jurgis Balutis, isz Gi
rard villes lankėsi mieste su rei
kalais ir prie tos progos atlan
kė ir “Saules” redakcija at
naujinti prenumerata už laik
raszti del savo tėvelio ir sako, 
mes jusu laikraszti mylime 
skaityti. Szirdingai aeziu už at
silankymą.

— Pone B. Skodiene, 413 
W. Maple Uly., aplaike telegra
ma nuo valdžios, kad josios sū
nūs kareivis Seržantas Jonas 
Skodis, 37 metu amžiaus likos 
užmusztas ant kares lauko Bir
želio (June) 22-tra diena 1945 
metuose prie Naujos Guinejos 
Pacifike. Velionis prigulėjo 
prie Szv. Juozapo parapijos, 
taipgi prie West End ir Eagles 
Draugija. Paliko dideliam nu
liūdime savo mylima motinėlė, 
trys seserys: Ona Musziauskie- 
ne, Violet pati John Klein- 
idienst, Baltimore, Md., Marijo
na pati John Chine namie, du 
brolius Prana ir Antana ir daug 
giminiu.

— Seržantas Edvardas
Bocžkauskas, isz Kearney, Ne
braska, sūnūs Vik. Boczkaus- 
ku, 336 W. Mahanoy Avė., likos 
paleistas isz tarnystes. Seržan
tas Edvardas buvo specialistas 
ant apginkluotoju eroplanu. Jo 
brolis kareivis Pfc. Leonas tar
nauja Medikalisžkam Korpuo- 
se, Morburg, Vokietijoje.

Shenandoah, Pa. — Juozas 
Makalionis isz Heights, randa
mi Locust Mt. ligonbute. Maka
lionis likos pavojingai sužeis
tas kada jo automobilius pradė
jo slyste ant ledo ir pataikė in 
stulpą.

t Gerai žinoma visiems se
na gyventoja pone Viktorija 

: Krencevicziene, nuo 426 W. 
Coal Uly., mirė Nedelioj, 3:40 
valanda ryte, namie. Pribuvo 
isz Lietuvos daugelis metu ad- 
gal. Prigulėjo prie Szvento Jur
gio parapijos. Velione paliko 
savo vyra Joną; 3 sūnūs: Advo
katą Vinca, mieste, Antana ir 
Adolpa; viena duktere pone J. 
Navitskiene isz miesto. Taipgi 
3 anukus ir anūkes ir dvi sese
rys: P. Mitchelliene ir V. Salu- 
tiene isz miesto. Laidotuves at
sibuvo Ketverge su Szventoms 
Misziomis Szv. Jurgio bažny
czioje 9 valanda ryte ir palaido 
ta parapijos kapinėse.

Vėl dangus užtemo. Vef 
skausmas szirdyje, nes jauezia- 
mies bejiegiais.

Dabar darome ka ir kiek ga-
! lime. Stengiamies susisiekti su
! Lietuviais pabėgėliais, kurie 
dabar randasi svetimose szaly-

' se. I
.1

j Jiems gal pasiseks padėti. 
Kaikuriuos gal galėsime net ir 
in Amerika parsitraukti.

Bet, tai visai mažas surami
nimas tiems Lietuviams, kuriu 
broliai ir gimines dabar nesza 
raudona Sovietu junga Lietu
voje.

Lietuviai kunigai Nedelioj 
laike Szventas Miszias už Lie-

I

tuva ir už Lietuvius. Lietuviai
Katalikai meldėsi in Ta Dieva,'
Kurio kryžiai ir kryželiai pir
ma margino ir gražino visus ke
lius ir takus Lietuvoje, ir kurie 
dabar krito ant Lietuviu pe-
cziu.

Visi gali Lietuva pamirszti; i 
' Taikos Konferencijos durys 
Lietuvai uždarytos, bet Miela- 
szirdingas Dievas jos nepa- 
mirsz ir Dangaus Vartai Lietu
vai neuždaryti.

Szitas paminklas pirmajam Amerikos Prezidentui buvo 
pastatytas 61 metai atgal. Jau 102 metu priesz tai buvo ta 
riama pastatyti tinkama paminklą. Paminklas yra daugiau 
negu 555 pėdu augsztumo, ir stovi kaipo ženklas musu 
kraszto tvirtumo ir isztvermes ir primena mums musu 
kraszto insteigeju darbus ir pasiszventimus.

— Petnyczioj pripuola Jur
gio Washingtono Diena, bankai 
ir pacztas bus uždarytos. *

Szvente Pasivėlinus

Kaip randasi klaidu kas- 
link vietos kur Jurgis Wash- 
ingtonas gimė, taip pat ir da
bar sužinojome kad yra klai
da kaslink dienos kada ap- 
vaikszczio j ame Washingtono 
užgimimą. Kalendorius rodo 
kad Washing tonas gimė 22 
Vasario (Feb.). Bet tikrumo
je jis gimė 11-ta diena. Szita 
klaida inlindo in musu kalen
dorių už tai kad Anglija kiek 
vėliau priėmė nauja kalendo
rių ir ne sykiu su kitais per
mainė savo dienas ir szventes 
isz senojo Julijoniszko kalen
doriaus in nauja Gregoriszka 
kalendorių.

Nors mes szveneziame 22 
diena kaipo Washingtono gi
mimo diena, pats Washingto- 
nas szvente 11 diena.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Vasario Szesziolikta!
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kerne, bet jau be ūpo. Vilties tik 
kibirksztele mums tebeliko.

%

Užpernai, ir pernai mes lau
kėme, tikėjomės, dirbome, ir da 
rankas nenuleidome. Mes net ir 
pernai sznekejome apie Atlan
to Cziarteri.

Visi darbavomies, visi renge- 
mies visokiais budais Lietuvai 
ir Lietuviams padėti, in pagel- 
ba stoti.

Visi užmirszo apie ta Atlan
to Cziarteri, užmirszo ir apie 
Lietuva! Tik viens Stalinas ne- 
užmirszo.

Eįareme kolektas, rinkome 
drabužius. Viltis žmogaus szir- 
dyje gaji ir amžina. Jeigu Lie
tuva negalime iszgelbeti, tai 
nors Lietuvis gelbesime. Suvie
nytu Tautu Paszelpos Adminis
tracija (UNRRA) ii* Lietu
viams skirta szaka, Bendras 
Amerikos Lietuviu Fondas, 
(BALE), mums buvo kaip pa-j 
vasariui vieversys.

Pati valdžia prisidėjo pa
siunti Lietuviams drabužiu, 
maisto ir ligoniams reikalingu 
daigtu. Nors tiek galėjoms, 
aeziu Dievui padaryti. Mums į 
net lengviau buvo ant szirdies.j

Dabar ir ta viltis dingo. Vis-!
tkas nuėjo Rūsiams! Jie gražiai 

viską priėmė, prižadėjo Lietu-' 
viams perduoti. Ir paskui vi-
sai pamirszo apie Lietuvius.

Mums ir musu broliams sau
lute užtemo. Lietuvoje, krasz- 
tas nuo kraszto, tik vienas var
gas ir vienos aszaros.

Vasario Szesziolikta, juoda
mums diena!

Catawissa, Pa. f Einikis B. 
Auksztinis (Austine), senas 
gyventojas isz czionais mirė Se- 
redoj, Vasario 13-ta diena 2:15 
valanda popiet, pas savo dukte
ria pone J. McCloskey, 9-th ir 
Railroad Uly., Bloomsburg, Pa. 
Velionis paliko savo paezia ir 
sekanezius vaikus: 7 sūnūs, 
Bryanta, Alt. Carmel; Antana, 
Kingston; Juoza Bloomsburg; 
Chestera, Los Angelos, Calif., 
Alberta, Columbus, Ohio, (kur 
jis likos paleistas isz Laivynes 
tarnystes), Edvardą, Philadel
phia, Pa., (taipgi likos paleis
tas isz Laivynes tarnystes) ir 
Vinca namie. Trys dukterys: 
pana Ona, Catawissa; ponios J 
McCloskey, Bloomsburg, Pa., ir 
O. Ward, slauge, kuri tarnauja 
Canal Zone, Panama. Laidotu
ves atsibuvo Sukatoj su Szv. 
Misziomis Musu Motinos Mie- 
laszirdystes bažnyczioje 9 va
landa ryte, ir likos palaidotas 
Szv. Marijos kapinėse Kulp
mont, Pa. Velionis buvo senas 
skaitytojas laikraszczio “Sau
les.” Amžina Atsilsi.

ANT PARDAVIMO

Intralįgatoriszka, inrankai 
knygas apdaryt. W. LUTKUS, 
3615 Madison St., Lansing, Ill.

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

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

Isz Medžio Drožia Sau Darba

Bill Burnham, 17 metu'amžiaus vyrukas myli drožinėti. 
Jis besibovindamas taip ir pasirinko sau gera darba ir kar- 
jiera. Sztai vienas isz jo padarytu darbeliu. Jis dabar gauna 
gerai mokėti ir daugiau darbo turi negu gali padaryti.

Tegul Taip Bus Svetinga Gasadine

Antanas — Tegul bus pa
garbintas? O kur kumutia 
taip skubini?

Stasiene — Ant amžių am
žinųjų. Begu arielkos!

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Sprogstanczias Bombas Bandys

Szitas žemlapis parodo vieta Pacifike kur Amerikos Karo Sztabas isztirs ir iszbandys 
naujos sprogstanezios “Atom” bombos jiegas. Karo Sztabas ežia veža daug dideliu ka
riuku laivu kuriuos susprogdins su ta sprogstanezia bomba isz oro. Jie nori pamatyti kiek 
jiegos ta bomba turi, ir kiek hlsdies, žalos ji gali dideliam laivui padaryti. Daug mokslin- 
cziu važiuoja pasimokinti ir pažiūrėti.

Nori Pirkti Kariszka Eroplana . i

“Asz perskaieziau knyga kaip lėkti su eroplanu ir dabar asz moku “draivyti” bet ko
ki eroplana,” pasiaiszkino szitas vaikutis atejas in Armijos Sztaba ir pareikalavo kad jam 
parduotu viena kariszka eroplana. Tie kiti vaikai sudaro jo mokinius, ir visi sako kad jie 
moka kaip eroplanu lėkti. Brig. Generolas L. C. Craigie visiems jiems prižadėjo po eropla
na, bet patarė kad kelis metus palaukti.

Gaspadine in Sveczius — 
Praszau, praszau svetelei 
valgyti, gaila palikti, nes ry
toj pasninkas, tai ir taip vis
ką turėtu szunim atiduoti.

SKAITYKITE “SAULE“

Nusiginkhiokit Ar 
Pražukit

Senatorius Millard E. Ty- 
dings, Demokratas isz Mary
land, net per dvi valandas 
kalbėjo Senate. Jis sake kad 
visoms tautoms reikia dabar 
nūs1 ginkluoti. Jis perspėjo ir 
grasino, sakydamas, “Nusi
ginkluokite ar Pražūsite. ’ ’ 
Bet niekas rodos jo neklause 
ir nepaisė. <

i-if Neužmirszkitc Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
Uikra«zc«io. PASKUBINKITE ! 1 I

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

AHEAD - ASK AAE !
I'VE GOT LOADS OF 
INFORMATION ON HOW 
A FEW WIRES, CIRCUITS 
AND APPLIANCES MAKE i
AN OLD 
HOME 
NEW!

.... Eliminate the Negative

I WILLIE! AND 
IT'S CECTAINLY 

IN THE GGOOVEl

KEPPY KILOWATT____________
GEE WHIZ, V I'VE GOT 1 
NANCY, THERE'S AN IDEA 
NOTHING WE ...............
CAN DO TO

HELP

WATCH .
„ THIS PAPER..’

OEE HOw Reddy Replies to the 
NOODLE k/os ,


