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Isz Amerikos
Amerikiecziai Dave 

$300,000,000

WASHINGTON, D. C. — 
Per pastaruosius metus Ameri
kiecziai iszsiunte savo gimi
nėms ir draugams in kitus 
krasztus daugiau negu $300,- 
000,000. Szitie pinigai nebuvo 
paskolinti,«>bet tiesiog atiduoti. 
Dauguma szitu pinigu buvo pa- 
siunsta in Europa, kiti in Pietų 
'Amerika ir Kinija. Ne už dyka 
kitataucziai sako kad ežia auk
so szalis ir žiuri in Amerika 
kaip in melžiamąja karvute.

niolika uniju telefono darbinin
ku iszeis ant straiku. Tris de- 
szimts trys kitos unijos pasiža- 

QPFT IMAN £z*tus straikierius remti, 
oi il-L j i . straįk0S likos atszaukti.

„ i , . i Kovo (March) 11 bus szau-
1 llkstancziai Dalyvavo kiamas susirinkimas Washing-

Parodoje

PAGARBE
KARDINOLA

tone pasitarti apie du mainieriu 
kontraktu kurie ne už ilgo pa-

Amerika Susi
kirto Su Rusija

WASHINGTON, D. C. —
Pirma syki nuo pat Karo pra-

★

Amerika Ir
Anglij a Tt

v

t

Sulaužyti Prižadai

WASHINGTON, D. C. — 
Buvęs Augszcziausio Teismo 
Teisėjas Owen J. Roberts atva
žiavo in Washingtona pas Pre
zidentą Trumana su labai pras
tomis žiniomis:

Amerika prižadėjo Suvieny
tu Tautu Paszelpos Adminis
tracijai (UNRRA) 300,000,000 
svaru mėsos per pirmuosius 
tris menesius sziu metu. Ana 
sanvaite UNRRA buvo gavusi 
tik treczia nuoszimti tu svaru.

Amerika taipgi prižadėjo 1,- 
200,000 tonu kviecziu ir prista 
te tik 600,000. Da praseziau su 
taukais ir kitais daigtais ku
riuos mes buvome prižadėję 
duoti. Mes daug visko prižadė
jome, bet savo žodžio neiszlai 
kerne.

Kiek Straikos 
Kasztuoja

WASHINGTON, D.C. — 
Nuo karo pabaigos iki dabar 
straikos mums baisiai daug 
kasztavo ir dabar kasztuoja. 
Tie kurie tokiais dalykais užsi
ima, iszrokavo kad mes patro- 
tinome daugiau negu 60,000,000, 
darbo valandų, ir $480,000,000. 
Ir ežia jie tik roko j a kiek patys 
straikieriai prakiszo. Kiek tos 
straikos visiems kitiems kasz
tavo tai negalima nei surokuoti.

NEW YORK, N. Y., — 
New York miesto valdžios at
stovai pasitiko Kardinola 
Spellman ant La Guardia Field 
kai tik jis iszlipo isz eroplano ?r 
iszkilmingai ji palydėjo per 
penkiolikos myliu kelione ir pa
roda in Szvento Patriko Kate
dra, kur tukstaneziai žmonių jo 
lauke.

Kardinolas Spellman pasakė 
prakalbas Metropolitan Operos 
dideleje saleje. Jis jau nesyki 
buvo sakes ir aiszkines, v ir da
bar vėl visiems sake kad “Tai
kos negali būti musu tarpe tol 
kol nepasitikėjimas, pavydas ir 
neapykanta vieszpatauja. Tik 
tada susilauksime Taikos kada 
vėl susiprasime ir sau prisipa- 
žinsime kad vien tik pas Dieva 
ta Taika randasi. ’ ’

Apie penki tukstaneziai žmo
nių susirinko in ta Metropoli
tan Operos sale pasveikinti 
Kardinola Spellman ir pasi
klausyti jo prakalbos.

Diena priesz tai New York 
miesto Taryba turėjo susirinki
mą ir pasitarė kaip Kardinola 
Spellman priimti. Dvideszimts 
du Tarybos nariai buvo susi
rinkime. Dvideszimts tuojaus 
nutarė Kardinola priimti ir isz
kilmingai ji pasitikti. Du na
riai, raudonskuriai Komunistai 
pasiprieszino ir balsavo Kardi
nolo visai nepriimti. Bet niekas 
j u neklause ir nepaisė.

Darbininku unijos bosas, va
das, Quill, kuris yra taip pat 
Komunistas, bet vis statosi ir 
nuduoda neva Kataliku, balsa
vo priimti, bet tuojaus pasiaisz 
kino, buk jis visai nepaiso ar 
tas Kardinolas butu Kataliku, 
Liuteronu, protestonu ar kito
kiu tikineziu vadas, jis vistiek 
ji priimtu. Su szitokiu pasiai- 
szkinimu jis nori dviem ponam 
tarnauti: Liktis Kataliku ir

sibaigia. Minksztos anglies 
i mainieriu kontraktas pasibai
gia Balandžio (April) pirma, 
kietos anglies mainieriu kon
traktas pasibaigia Gegužio 
(May) pirma. Nors nieko tikro 
negalima dabar pasakyti, bet 
matyti kad John Lewisas rei
kalaus kad visi mainieriai dirb
tu tik 35 valandas in sanvaite, 
bet kad gautu tiek pat mokėti 
kaip ir dabar. Szitoks pareika
lavimas algas. mainieriams pa
keltu penkios-deszimta nuo
szimti, reiezkia pusiau.

Balandžio (April) 1, darbi
ninkai kurie dirba prie laivu 
ketina straikuoti. Jie reikalau
ja kad jiems darbo diena butu 
sutrumpinta, kad jiems reiketu 
tik szeszias valandas in diena 
dirbti, kad gautu $1.50 in va
landa ir kad jiems mokėtu tada 
kada jiems darbo nebus gana,. 
Ir paskui reikalauja apie $8,- 
000,000 užsilikusios algos, nes 
jie sako kad jiems jau seniai 
turėjo tiek mokėti.

Dienos da nenustatė, bet ne 
už ilgo sustraikuos inžinieriai 
ir kunduktoriai ant treinu, ant 
traukiniu. Jau dabar daugiau 
negu 300,000 tokiu darbininku 
pasirenge straikuoti. Jie reika
lauja $2.50 daugiau ant dienos.

Ir ežia tai tik pradžia visokiu 
straiku, kurios diena po dienos 
pasirodys ir visa tvarka suar
dys!

Traukiniu Darbininkai
Straikuos

CHICAGO, Ill. — Traukiniu 
darbininkai nutarė iszeiti ant 
straiku Panedeli. Jeigu jie su
straikuos, tai visu traukiniu 
tvarka bus sudaryta. Bet yra 
vilties kad darbininkai neiszeis 
ant straiku, bet lauks trisde-

džios Amerikos atstovai iszdry- 
so vieszai ir drąsiai Rusijai at
sikirsti. Trys augszti atstovai 
ir valdininkai ana - sanvaite 
aiszkiai pasisakė kad jie ir visi 
Amerikiecziai neužganėdinti su 
Rusijos savotiszku ožio varinė
jimu.

Vieszas prakalbas pasakė 
Amerikos Sekretorius, James 
F. Byrnes ir du atstovai par- 
gryže isz Taikos Konferencijos 
Londone: Senatorius Arthur 
Vandenberg ir John Foster. 
Szitos trys vieszos prakalbos 
iszkele svarbu klausima apie j 
taika ir susitarimą su Rusija. 
Per anksti pasakyti ar Amerika 
dabar atsistos ant kojų ir drą
siai isz Rusijos reikalaus kad 
Rusija savo ragus insitrauktu 
ir su kitomis tautomis skaitytu- 
si. .. -I .

Visi trys kalbėtojai parode ir 
visiems iszaiszkino kad santy
kiai su Rusija dabar yra in- 
tempti ir kad nuo szio laiko 
Amerika Rusijai nepataikaus.

Svarbiausi klausimai yra szi
tie:

MANCHURIA: Rusijos ka
riuomenes da tenai vieszpatau
ja, nors Rusijos valdžia jau 
daug sykiu szventai prižadėjo 
kad visos armijos bus isz tenais 
isztrauktos. Paskui Raudonoji 
Armija daug fabriku sunaikino 
ežia ir visas maszinas ir maszi- 
nerijas parsigabeno in Rusija. 
Szitoks apipleszimas yra prie- 
szingas visiems susitarimams. 
Iki sziol nors Rusijos Raudono
ji Armija vogė ir plesze, bet 
valdžia visiszkai užsigynė kad 
jie nieko apie tai nežino. O da
bar pati Rusijos valdžia drąsiai 
ir akiplesziszkai prisipažinsta 
kad ji pasisavino visus Man- 
churijos fabrikus ir maszinas.

IRANAS: Czia szitas krasz-

Treczias Karas Jau Ima Saus- 
t i Tolimuose Rytuose; Telefono 
Darbininku Straikas Atszauk- 
tas; Minksztos Anglies Virszin- 
inkų Susirinkimas litą D. Kovo; 
Traukiniu D. Straikos Panedeli

FULTON, MO. — Anglijos buvnsis Pre
mieres Winston Churchill buvo pakviestas in
Fulton, Missouri pasakyti prakalbas in West
minster Kolegija. Prezidentas Trumanas ou juo 
sykiu tenai nuvažiavo ir perstatė. Kolegi ja su
teikė Churchilliui Garbes Dakarata ir jis iszkil
mingai priėmė ir pagerbė.

tuo pat sykiu būti Komunis
tams isztikimas tarnas.

Ka raszo Kazimieras Orenta 
isz Grand Rapids, Mich. — Pri- 
siuneziu 5 dolerius už prenume
rata už laikraszti ‘ ‘ Saule ’ ’ kuri 
asz gaunu du kart in sanvaite. 
Džiaugesiu ir myliu skaityti 
“Saule,” nes randasi daug vi
sokiu akyviu žinių isz viso svie
to. Mano szeimyna taipgi skai
to ir myli laikraszti “Saule” ir 
dėkoja už jusu gera darba. Mes, 
visa szeimyna linkime jums vi
so labo ir sveikatos ir kad turė
tumėte daugiau skaitytoju.

Skaitykite “Saule”

STRAIKU
KALENDORIUS

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžia pranesza fabrikantams 
ir darbininkams pasiskubinti ir 
visas straikas užbaigti ir susi
taikinti pirm Kovo (Mar.) 15. 
Nes nuo tos dienos valdžia jau 
ims nustatyti ir algas ir kasz- 
tus.

Bet nei fabrikantai nei dar
bininkai valdžios neklauso ir 
visai nepaiso. Czia tik kelios 
straikos kurios ar jau prasidė
jo ar prasidės-:

Kovo (March) 7 apie septy-

szimts ar szesziosdeszimts die
nu ir duos proga unijoms de
rintis su kompanija.

Clevelande jau darbininkai' 
paskelbė kad jie nieko nepaiso' 
ir straikuos Panedeli. Szitos 
straikos butu beveik didžiau
sios, nes apie 300,000 darbinin
ku sustraikuotu ir kiti tukstan
eziai neturėtu darbo ar negalė
tu in darba važiuoti.

Darbininkai reikalauja kad 
algos butu pakeltos dvide- 
szimts-penkis centus ant dole
rio ir kad visiems darbas butu 
lengvesnis.

Jau prasidėjo Amerikos Rau
donojo Kryžiaus Vajus. Auko
kite pagal iszgales. Vajus tesis 
per visa menesi.

tas ir Anglijai ir Rusijai baisiai 
rupi, nes randasi labai daug 
aliejaus. Jau ne karta czia Ang
lija susikirto su Rusija. Sulyg 
Teherano Konferencijos visos 
svetimos armijos turi apleisti 
szita kraszta. Amerikos armi
jos jau seniai iszsikrauste; 
Anglijos armijos jau dabar 
kraustosi. Bet Raudonoji Armi
ja dar visai nekruta ir neketina 
iszsikraustyti.

EUROPOJE: Rusija nenori 
savo vaisko iszsitraukti isz 
Austrijos, nors ji sutiko ir pasi- 
rasze Teherano Konferencijoje 
kad ji sykiu su Amerika ir Ang
lija isz Austrijos iszeis. Ir Ru
sija reikalauja kad Austrija ir

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nors Fulton yra visai mažas 
miestelis, ir Westminster Kole
gija yra da mažesne kolegija, 
vienok dabar ir tas miestelis ir 
ta kolegija dabar po visa pasau
li pragarsėjo. Szitame miestely
je randasi apie septyni tuks
taneziai gyventoju, o susirinko 
daugiau negu dvideszimts tuks- 
taneziu pasiklausyti buvusio 
Anglijos Premierio Churchillio 
kalbos. Visos radijo stotys 
skersai iszilgai Amerika leido 
ta kalba per savo radijas. Visi 
svetimi krasztai klausėsi tos 
kalbos. Visu laikraszcziu kores
pondentai ir redaktoriai patys 
atvažiavo pasiklausyti.

Churchillis mums Amerikie- 
cziams aiszkino kad, “dabar 
būtinai reikia Anglijai ir Ame
rikai broliszkus santykius pa
laikyti, viens kitam in talka 
tsoti ir būti tokie Alijentai kaip 
per karo metus buvome.” 
Mums tas ypacz sziandien bai
siai reikalinga, nes tik taip pa- 
jiegsime Rusijai kelia pastoti.

Sziandien negana susidaryti 
partijas ir grupes, ar prisi
traukti kitas tautas prie saves. 
Toks jiegu susikaupimas yra 
baisiai pagunda tas jiegas isz- 
bandyti. Tokis jiegu iszbandy- 
mas nėra kas kita kaip tik kitas 
karas da baisesnis ir pražutin- 
gesnis už ana.

Sziandien mes negalime, jis 
toliau aiszkino kalbėti apie Tai
ka be galingos armijos ir ga
lingesnio laivyno. Nors visi 
mes norime ir laukiame tos tai
kos, bet pakol sulauksime, tu

rime būti pasirenge jiega su jie- 
ga atmuszti, turime eiti prie tos 
taikos ne tuszcziomis rankomis, 
bet ligi dantų apsiginklavę, ap- 
siszarvave.

Paskui Churchillis labai liūd
nais ir baisiai juodais bruožais 
nupiesze Europos padėti ir liki
mą. Jis sake kad Sovietai “Ge
ležine langtiese, geležies pala 
uždengė daugiau negu puse vi
sos Europos.” Sovietu kruvina 
nagaika paklupdė visas Euro
pos tautas nuo Pabaltijos ligi 
Trieste, Adriatikos vandenynu.

Varszava, Berlynas, Praga, 
Vindobona, Budapesztas, Bel
gradas, Sofia, ir Bucharestas 
dabar. t Sovietu nelaisvėje. 
Moskva dabar puse Europos 
užgrobusi valdo.

“Isz tikro, ka sakysime ta,” 
Churchillis su visu savo iszkal- 
bumu, sake, “mes ne del tokios 
nelaisvės kariavome ir savo 
vaiku krauja liejome;” Ir jis 
da pridėjo: “Tokia tvarka, ar 
teisingiau sakant, tokia betvar
ke niekados mums neatnesz nei 
taikos nei ramybes.”

“Net ir tuose krasztuose kur 
Moskvos letena da nepasieke, 
eina Moskvos Raudona propa- 

■ ganda. ” Jis paaiszkino kad Ita
lijoje Stalino bernas Marshal 
Tito kelia nesantaika ir tikra 
revoliucija.

Francuzijos valdžia yra pil 
na Komunistu ir Komunistisz- 
kos propagandos. Jis vieszai ir 
drąsiai visur, visuose krasztuo
se randasi Komunistu kurie 
“klauso Moskvos, gauna insa-

kymus isz Kremlino ir Komu- 
nistiszka darba dirba priesz 
valdžia ir kraszta.”

Jis prilygino Rusija prie Vo
kietijos ir Stalino prie Hitlerio, 
kai Hitleris straksėjo ir visko 
reikalavo 1935 metuose.

“Asz pakėliau savo baisa ir 
norėjo savo žmones perspėti, 
bet niekas manes neklause; ma
no perspėjimai buvo balsas 
szaukianezio tyruose,” jis liūd
nai sake. “Vokietija butu galė
jus iszsigelbeti nuo to likimo 
kuris ja sziandien parbloszke 
ir musu vaikai sziandien butu 
sveiki, gyvi ir linksmi. Butume 
gale j e Hitleriui kalia pastoti ir 
ji gražiai patupdinti nei vieno 
szuvio nepaleidę. Bet niekas ne
klause, niekas nepaisei Visi isz 
Hitlerio juokėsi ar jam pataika
vo, nusileido.” Jis czia lygino 
Hitlerį prie Stalino.

“Mes negalime akis užsi
merkti ir sakyti kad saulute ne- 
szvieczia, mes negalime ausis 
užsikimszti ir sakyti kad vis
kas tylu ir ramu.”

Jis toliau sake kad is inverti- 
na ir gerbia Stalina kaipo gera 
ir naginga vada, ir supranta 
Rusijos norą isz visu pusiu ap
sisaugoti ir apsižiūrėti. Bet jis 
taipgi sake kad jis per ilgus 
metus ir per visokius darbus ir 
susiejimus iszmoko kaip inver- 
tinti ir suprasti žmones. Dabar 
jis mato ir supranta kad tas pė
dė Stalinas vien tik jiega ir ga
lybe invertina, vien tik su armi
jomis ir karabinais skaitosi. 
Tad “jeigu Stalinas vien tik 
jiega pažinsta, vien tik apie ar
mijas moka szneketi, tai mes tu
rime tik su jiega ir su armijo
mis in ji kalbėti.”

Jis toliau patarė kad mes jo
kiam kitam krasztui neiszduo- 
tume tos sprogstanezios 
“Atom’ ’ bombos. Jis sake kad 
Anglija, Amerika ir Kanada tu
ri ta baisia jiega pasilaikyti ir

(Tasa Ant 4 Puslapio) ,
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Kas Girdei
! verkszlens, aszaruos ir rėks pa
kol tu ir jiems pavėlinsi. Taip ir 
su fabrikantais. Alba nei vie
nam, ar visiems. Czia skirtumu 

■ negalima daryti.

laimi Amerikos RaudonasisjKryžiaus Padeda Vete. 
; Gerbia ffitleri r“s I,,va!idams

Už visas szitas straikas dar- 1
1 bo žmogelis visiems užmokės, j

s Eisenhower Acziu Bayonne, N. J.'

Valdžia nustatė kiek nauji 
namai kasztuos, kuriuos dabar j 
ims statyti. Dauguma, nauju na - į 
mu kasztuos apie $6,000. O kas- į 
link senu namu tai valdžia szi-Į 
taip nutarė. Žmogus gali savo jieszkotis sau 
sena narna parduoti už tiek,' kad valdžia ims in vaisku visus žino apie Amerikieežius. Jis vis laiko, jis visada 
kiek jis gali gauti. Bet paskui< vyrukus nuo 18 iki 26 metu am- kalba apie Vokietijos ateiti, prie 
;jau tas kuris ta. narna nupirko"'žiaus. Bet,neims..žeuotu. 
negali už ji daugiau praszyti.

WASHINGTON, D. C. —
ERLANGEN, VOKIETIJA. Sziandien kada buvęs kareivis' 

— Vokiecziai studentai ir jauni serga arba jau sveiksta nuo 
Visi vyrukai tuojaus ims kareiviai negali suprasti Demo- žaiždu, kada veteranui reikia 

paeziutes už tai kracijos nei laisves ir nieko ne- eiti in ligonine gydytis per'kiek 
gali 'kreiptis 

; Raudonojo Kryžiaus del 
apie galinga valstija, apie di- pagelbos ir nuraminimo, ta’p 

į dele armija ir apie Vokietijos kaip galėjo kada jis buvo kovos 
negu jis mokėjo. Szitaip valdžia I Santykiai su Rusija yra tolo- pareiga visa pasauli užkariau- 
nori sustabdyti tuos kurie per- gi ir da eina blotgyn. Amerikos “ ~ j

ka namus ne del gyvenimo bet valdžia nesitikėjo kad viskas 
del biznio. Jie pigiai perka ir taip pakriks ir dabar ima ru- 
paskui brangiai parduoda. pintis. Dabar valdininkai jau

ti. Nors Hitleris dingo, bet szi- 
tie studentai ir jauni kareiviai 
vis sako kad Vokietija yra Pa
ties Dievo skirta visa pasauli

Bet ir aplink szita instatyma vieszai sako lead mes turime vesti ir tvarkyti.
Žydeliai apeis ir iszsisnks. Jie' Rusijai įkelia pastoti, pirm ne- Jie sako ir tikrai patys mans- 
imsipirks kdki narna, pigiai,1 gu 'bus per vėlu. Mes ta butum j tina kad Vokietija yra "Aai ne- 
paskui Ikoikia lenta dades ar j 
Įauga numazgos ir praszys 
daug daugiau, nes jis pasiaisz- 
kins, kad jis visa narna aptaise.

galeje jiems jau seniai pasa'ky- kalta, kad kitos tautos privedė 
ti. Bet gerai kad nors dabar jie Vokieczius prie karo. Jie savo 
ateina in protą.

laukuose.

Isz Cuba dabar ateina, patik
rintos žinios kad keli dideli lai
vai atveža, mums daugiau cuk
raus. Tai galime tikėtis kad 
ateinanti menesi visi gausime 
nors biski daugiau cukraus.

Nors dabar daugiau miesos 
randasi buczernese, bet tai ne 
ilgam. Neužilgo vėl buczernes 
bus tuszczios'.

sapnus sapnavo, svajones sva
jojo ir visa savo jaunyste ir gy-' 

Amerika su Anglija susitarė venima paszvente Vokietijai ir 
kaip atsakyti Rusijai.
ju nusistatymas:

1— Pavėlins Busi ja i laikytis trus, puikius ir pikti. Visas ju
Pabaltijos krasztus. ' mokslas, visas ju gyvenimas

Kur tas Atlanto Cziarteris ? juos taip mokino, taip palenkė, 
Kur tie saldus laisves ir nepri-| kad dabar beveik negalima juos 
klausomybes žodžiai. Sudiev, kitaip iszmokinti. Jie dabar 
Lietuva! ' nors ir nusilenkia Amerikie-

2— Pavėlins Busijai valdyti ežiams, bet ju sprandas kietas.
Jie visai nei neklauso, kai

Ligoninėse visoje szalyje, 
kur tukstaneziai sužeistu karei
viu atsiduria Baud. Kry'ž., sta
bai veda tokia pat programa 
kokia užlaiko užsienyje karo 
laike. Baud. Kryžiaus darbinin
kai padeda ligoniams iszristi 
savo asmeninias ir szeimyni- 
nias reikalas. Baud. Kryžiaus 
“Poilsio” darbininkai su sava
noriu pagelba linksmina ligo
nius, parūpindami knygas, mu-

Anglijos atstovai perspėja 
Amerika. Jie saiko kad jeigu 
Sovietai užims Dardanelles, 
Tripolitania ir Dodecanese Sa
las, jie nukirs Anglijos susisie
kimą su Viduržemiu marėmis. 
Tada galimas daigtas kad Ang
lijos Imperija suirs. Jeigu Ang
lijos Imperija suirs, tai ir Ame
rikai bus riestai.

Sekretorius Byrnes vis Stali
nui lenkiasi, vis Rusijos bijosi 
ir visur Sovietams nusileidžia.

Visi tie prižadai ir užtikrini
mai kad valdžia nepayelins 
fabrikantams viską pabrangin
ti, yra tik tuszczios bobų pasa
kos. Patys valdininkai dabar 
į risipažinsta kad pragyveni
mas jau dabar deszimta nuo- 
szimti augszcziau pakilo. Ir nei 
vienas isz ju nedrysta pasakyti 
kad czia jau galas, kad czia jau 
sustos. Viskas, brangsta ir 
brangs. Visai nebūtu dyyąi jei
gu už menesio ar kito tas dole
ris tavo kiszenyje bus vertas 
tik puses dolerio ar da mažiau. 
Jeigu netiki, tai tik paklausk 
szeimininkes kuri turi maistą, ir 
drabužius pirkti.

SzitokSj Vokiecziams. Ir dabar jie taip zi!ka ir kitus panaszius daigtus. 
pat svajoja. Jie yra labai jau- j^au(k Kryžiaus darbininkai ra- 

szo laiszkus visiems ’kurie nega
li vartoti savo raukais, skaito 
akliems, ir 1.1.

Jeigu invalidas paliuosuotas 
isz ligonines da pilnai nepasvei- 
kes, Baud. Kryžius jam padeda. 
Kada jis paliuosuotas isz armi
jos arba laivyno ligonines, tos. 
ligonines tyrinėjimo taryba 
pranesza Baud. Kryžiui apie jo 
paliuosavima ir jo “Disabili
ty.” Baud. Kry'žiaus dabbinin- 
ka paaiszkina apie valdiszka 
paszelpa ir jeigu veteranas pra- 
szo, iszpildo paszelpai aplikaci
ja. Jam padeda padaryti susie
jimas su kitu organizacijų ligo
niniais atstovais. Jeigu vetera
nas nori, paveda jo visa atsiti
kima vietiniui Baud. Kryžiaus 
skyriui, ten kur veteranas gy- 

, vena. Namu Patarnavimas yra 
Baud. Kryžiaus dalis kur padės 
veteranui ir jo szeimynai su vi
soms reikaloms.

Lenkija.
Ar jie pamirszo kad Lenkija'jiems . Amerikiecziai aiszkina 

buvo musu Alijentas? Ar jie kad Vokietija yra kalta ir kad. 
pamirszo kad Lenkija sykiu su Vokiecziai prasižengė ir nusi- 
inumis kariavo? Ar jie pamir-jkalto priesz visa žmonija. Jie 
szo kad Lenkija savo vaiku tik tiek prisipažinsta kad ju 
kraju buvo* pirmutine Hitleriui karininkai kur nors 
kelią pastoti?..........  :

3—Pavėlins Busijai szeimi- bet neprasikalto, 
ninkauti Balkanuose, vartuoti! Jeigu tie studentai

i ir kaip
1 nors suklydo, klaida padare,

Mes dabar mokame dideles 
taksas ant visko. Taip ir mokė
sime. Taksas nesumažins ir ne- 
nuims nuo perkamu daigiu.

Nei darbininkai nei fabrikan
tai nekalti del tu ilgu automobi
liu fabriku straiku. Czia kalta 
valdžia. Valdžia pavėlina dar
bininkams reikalauti daugiau 
algos, ir paskui pasako ‘fabri
kantams kad kai jie pakels dar
bininkams mokestis jie tada ga
lės praszyti pavelinimo pabran
ginti automobilius. Fabrikan
tai nepasitiki ant valdžios, ir 
reikalauja kad jeigu valdžia 
pavėlina darbininkams dides
nes algas, tai ji turi ir fabrikan
tams tuo paežiu sykiu pavėlinti 
pąbrailginti automobilius.

ninkauti Balkanuose, vartuoti! Jeigu tie studentai nekalba 
Dardanelles Salas, pasiimti ka' apie Hitlerį, tai jie prisimena 
ji nori Irau kraszte, pasisavin-j Didiji Fredrika ir Bismarku, 
ti didžiausia uosta prie Perzi- kurie sutvėrė galinga ir didin- 
jos ir pasilaikyti Kuriles Salas.! ga Vokietija. Jie dabar in poli-

Ar Anglija nori save užsi-! tika nesikisza, bet ir nieko isz 
smaugti, pasikarti? Ar Premie-1 musu nesimokina. Jie neapken- 
ras Bevin paskirtas Premierju' czia Amerikiecziu ir tokios lais- ( 
Rusijai tarnauti ir Anglija nu-j ves visai nenori. Jie jau dabar 
gramzdinti? Gerai, mielas sikai-l svajoja apie kita Vokietija, da 
tytojau, asz pažinsiu viena galingesne ir didesne negu Hit- 
biedna žmogeli, tai asz jam pa
rodysiu savo mielaszirdyste ir 
atiduosiu jam tavo turteli.

4— •Nepavelins Rusijai inlys- 
ti in Turkija. Tai nei Anglijai 
nei Amerikai czia ne acziu. Pa
tys Turkai szventąi pasižadėjo 
vereziau pražūti, negu pasiduo
ti.

5— Neinsileis Rusijos in Ry
tus. Tai tikri juokai. Kaipgi ga
li Rusija insileisti ten kur Ru
sija jau szeimininkauja.

6— 'Neduos .. Rusijai vietos 
Afrikoje ir neprisileis prie Suez 
Canal. Tai czia vienatinis pasi
ryžimas kuris bus geras jeigu 
taip isz tikro ir bus.

7— Neleis Rusijai vieszpa- 
tauti Manchurijoje ir Korėjoje.

Ir czia juokai. Juk Rusija te
nai vieszpatauja ir valdo. Visi 
laikraszcziai pilni apie susikir
timus tarp Kiniecziu ir Komu
nistu. Pati valdžia jau ne syki 
reikalavo kad Rusija savo ar
mijas isz Manchurijos iszsi- 
trauktu. \rakar reikalavo kad 
Sovietai isz Manchurijos pasi
trauktu; sziandien. sako kad ju 
neinsileis. Jau czia ir pats Sa
liamonas durna galva gautu.

leris jiems prižadėjo.

Pajieszkojimas

Pajieszkau mano pažystamu 
Aleksandra Simanaviczia ir; 
Morta. Krasnoskiute po vyru 
Tomoszienie. Abudu isz dvaro 
Krokolaukio, Suvalkų redybos. 
Melžia atsiszaukt, arba jeigu 

'kas žino apie juos, praszom pra- 
neszt:

Kazimie r a s Uibansk is,
Box 407, Woodland Ave., 

Bloomfield, Conn.

Valdžia nusileido plieno fab
rikantams ir dabar turės vi
siems kitiems nusileisti. Jeigu 
tu pavėlini Jonukui eiti ant rq- 
g ucziu2 tai Juozukas ir Mariu te

KALENDORIAI
1946 M.

★
15 coliu ploczio x 23% col.

★ ilgio., Po 35c, arba 4 už $1
J Adresas:
t SAULE PUBLISHING CO.,
* MAHANOY CITY, PA. U.S.A. J

Generolas Eisenhower dal /vavo iszkilmese pagerbti at
minti Prezidento Lincolno Washingtone. Laikraszcziu ko
respondentai nutraukė jo paveiksią ir pasiuntė štacziai in 
New York per radijo. Jie norėjo pabandyti ar galima per ta 
nauja radijo iszradima, ‘ ‘television” s i u n s t i paveikslus. 
Kaip matome paveikslas gražiai ir gerai iszejo. Dabar laik- 
raszcziai gales labai greitai mums parūpinti visokius pa
veikslus.

— Medines kojos ir rankos sias dirbo kunigai, kurie buvo 
buvo jau nesziotos 700 mete drauge daktarai ir felczeriai. 
priesz užgimimą Kristuso, ja- ---------- ★----------

Szv. Pranciszikaus Seserys ir 
: Kun. Juozapas V. Skripkus, ju 
kapelionas, szirdingai dėkoja 
Gerb. Klebonui Kun. M. Keme
šiui, isz Szv. Mykolo liet., pa 
rapijos, Bayonne, N. J., už dide
le parama, kuria jis suteikė Se
sutėms, leisdamas padaryti 
rinkliava naujos Seserų koply
tėlės statybai.

Kadangi gerasis klebonas, 
.Kun. Mykolas Kemežis gražiai.
prirengė savo gerus parapijo
ms todėl buvo ir gausi auka, 
nes isz tokios mažos parapi jos 

> surinkta bažnyczioje Nedelioj, 
i Vasario (Feb.) 24 d. $218, gi 
pasižadėjimai dapildys $300. 
Tai labai graži auka.

*
Prie rinkliavos bažnyczioje 

prideda isz parapijos $100, ki
tas $100 paaukota paties klebo
no, o treczias $100 vienos gera- 
szirdes moterėles, kuri nereika
lauja savo vardo paskelbimo. 
Taigi galima paskaityti $600 
isz tos nedideles parapijėlės.

Lai Gerasis Dievulis szimte- 
riopai atlygina tani geram kle
bonui ir jo ger iems žmoneliams 
už ju dideli geruma.

Sesutes atmins visus bei vi
sas savo maldose o Dievo malo
ne laimins geraszirdžius.

Dėkingos Szv. Pranciszikaus- 
Seserys ir Kun. J. V. Skripkus, 
isz Pittsburgh, Pa.

•--$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. '

iSTORUE apie Ha isz 
---------------- iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už 
taikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 108 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15#. 
Saule Pub. Co., Mahanoy City

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

20 Centai.

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. 102 Prakeiktu, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
nirmutines puses szimtmeczio. isz- pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c 

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

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

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

I 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 nemuno. 58 
puslapiu i........................................15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsūs szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus.

No. 
Doras gyvenimas; 
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapio ................................. 15c

j No. 127 Trys istorijos apie Duk- 
pagelbillihkes, Raud.lt*> pustvniu: Peieniute: Du brolei 

60 pus.. . 15c

Daug apnegaledintu vetera
nu negali tuoj gryžti prie akty
vaus civilinio gyvenimo bet tu
ri pasilikti ligoninėse, ir todėl 
Baud. Kryžiaus veikimai vete
ranu ligoninėse vis auga. Pagal 
sutarti su Veterans Adminis
tration, Baud. Kryžius parupi- 

I na pilno laiko apmokamus dar- 
'bininkus padėti, raginti ir vie- 
nokeriopoj savanoriu tarnavi
mus veteranu ligoninėse.

Sausio (Jan.) menesis 1946 
m. szie Baud. Kryžiaus darbi
ninkai dirbo in 30 ligoniniu. 
Kartu su jais dirbo savanoriai 
isz artimu apylinkių. Dirbo in- 
vairiausius darbus, dalino kny
gas, žurnalus ir 1.1., nupirko rei
kalingus daiktus veteranams, 
įasze laiszkus ii- mokino leng
vus ranku darbus. .

ISZ-

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirias prisakymas Dievo; Keliau
toj ei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

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

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

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

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

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

•No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu

Pereitais metais savanoriai 
pagamino suvirsz 680,000'ban
dažu vartojimui namie ir užsie
nyje. Savanoriai pagamino 1,- 
000,000 apvalkalu, daug isz ju 
vartojami kitu szaliu ligoninė
se.

Pereitais metais savanoriu
slaugiu pagelbininkes, Baud, tp pustvniu: Peieniute: 
Kryžiaus iszlavintos, paaukavo Varsrutis Ir Skuputis.
.14,736,326 valandas net 2,598 
civilinėse ligoninėse kur josbu-į 
v o paskirtos. Bed Cross Motor. 
Corps važiavo 23,766,000 myliu1 
ne tik aprūpindama veteranus ■ ISTORIJE apie GregoriūA
bet veže serganezius vaikus in 
ligonines ir klinikus.

— American Bed Cross, 
Washington, D. C.

Pirkie U. S. Bonus

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

Praversta links-

SKAITYKIT
“SAULE”

------------------- Isz Numirusiai
Prisikėlė, Dorybe, Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debeselia.

:: 25< ::

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

No. 144 Penkios istorijos apie Ra
nka apveizdos; Ntdaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu.................  ...15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........loe

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklą? kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

' No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A^t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61'' puslapiu ................................

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka 
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyr®; Prigautas vagis 
60 nnalapin ....................... 15'

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

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

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

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

No. 164 Septynos istorijos apie J u* 
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka* 
us; Du ar keturi) Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kak 
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25<j 

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinstai 

15c Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 1211 
nuslapiu ................................. 26a

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

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 6? 
pvriapiu ............  154

No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isa* 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15<( 

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

Kelcta Juoku ir Paveikslo* 
...................,..................... 1*4

---------  j

Adresas: ’ >
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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mažiausiams tos apielinkes a'že- augės pusziniais medžiais, o pa
re, ligiszioliai praeivius baugi-;ežiam virszuje persiskyres. Pu

je grūmojo keldamas lazda ant 
jo galvos: “Sziandien sutrupin-

f^lGVCLS Nekaltųjų ĮtI yH HU ^au '^ausza’ ^r.Xs^ judinti na. Nereikalauja kalnas tokiu szys vienok nesiekia virszukal-
l(«va serganezios mano motinos, stdbuklu, nes ir be ju yra gana'

......  , .............. ........ Arba lauksi dvi sanvaiti, apie tžsimaneziu. Yra jis tankiai ap-
! stebuklu, nes ir 'be ju .yra gana

jj-X-34-X-******>M-»******»Sj<->*X-***>******^****************

(Tasa) Imperatorius Pasiliks
Kas-syk aisžkiaus buvo gir

dėti r žingsniai, neužilko inejo 
maluninkas su rasztininku ir 
deszimtininku. Paskutinis de- 
szimtininkas buvo pagailetinu 
paveikslu žmogaus, kuris pirm 
laiko ]' įseno. Galva jo tik buvo 
prideri ;ta retais plaukais, ant 
jo veido matyt buvo gilus rau
kai, o pilkos žeruojanezios jo 
akys iszdavejo akylumu ;r 
biauruma. Stovėjo jisai savo 
urediszkuose drabužiuose, kaip 
kauilalavonis (szkelatas), go- 
lumibe aptemtas, buvo tai vie
nas isz isztikimiausiu draugu 
maluninko.

“Ko tamsta reikalauji?” pa
klausė raisztininiko, tokio regė
jimu truputi užgauta naszle, 
matydama jo susrgsaudinima. 
‘ ‘ Tamst a Sterriburg’iene, ’ ’ kal
bėjo užklaustasis dailiai persi- 
praszy dama s: ‘ ‘ Laiba i man ne
smagu, kad tokiu budu turiu su 
tamsta susipažinti, bet tamsta 
žinai mano prideryste, turiu 
klausyti nors nenorėdamas. 
Tamsta kalta, maluninkui szim
ta doleriu, sziandien atėjo die
na iszsimokejimo.
gali sugražint minėta suma?”
Meiliai paklausė, o akys jo ap- liVtį suriko su didžiausiu inir-

• • . I * 'siaszarojo. “Negaliu, meilingas 
pone,” atsake ligone: “Bet1 
praszau ant dvieju sanvaicziu 
kantrumo. Kreipsiuos tuom 
tarpu su meldimu prie mano! 
draugalkos Lozamioje, kurioje' 
turiu didele vilti; nes'pirmiaus, 
kada jos pagelbos nereikalavau 
t a uk i a i pe r s i t i k r i n d a v a u

r <
IpR tf :

Žinios ateina isz Japonijos 
kad Imperatorius Hirohito 
pasiliks savo vietoje ir val
dys Japonus. Prastesnius, 
mažesnius ir silpnesnius Ja
ponu vadus mes nubaudeme, 
bet pati Imperatorių mes pa
likome valdžioje.

kios scenos ilgai sunkina s'anži- 
ne. ” Nesakyk man, tamsta, 
pamokslu! Nors bepaliovos 
manstycziau, ” tarė piktai 
puokdamaisis: ‘ ‘ tai vis-gi savo 
pinigu neatgausiu.” Girdėda
ma tai naszle pažiurėjo in ji su 
tokiu paniekinimu, kad nuleido 

Ar tamsta’yavo ijjegediszkas akis žemyn, 
’ ’ ij bet norėdamas už tai lyg atmo-

szimu: “Iszsimokekit! Arba 
asz jus liepsiu iszparduoti!”

— “Negaliu dabar tamstai 
užmokėti,” atsake meiliai nasz- 

ilc: “turėk d a kantrybe iki lai- 
į Lui, kaip tamstos praszau, o jei 

’ | tada negalėsiu iszsimokct 
1; da galėsi vardan Dievo i 

apie' 
jos geruma.” Rasztininkas pa
žiurėjo in maluninka, lyg norė
damas ji perpraszyti, nes nors 
ilga eile metu pildė savo pride- 
lyste, neatsidave abelnam pa
gedimui ir tik su didžiausiu' ne- 
noruniu, pildė panaszes parei
gas. “Nieko! nieko!” r ėk e ma
luninkas garsiai juokdamasis: 
“taip dvi sanvaites; tie plik- 
sziai nori da žmogų už nosies 
vadžioti. Reikalauju savo pini
gu, o jei ju tuojaus neatsiimsiu, 
tada liepsiu iszparduoti; verks
mas ir rugojimai senos mote- 
riszkes neatkreips manės nuo 
syki paimto siekio. Taigi smar
kiau®, pono raisztininke! Pildyk 
tamsta savo prideryste!” Ed
vardas grieže dantimis ir gata
vas buvo nusimvti maluninka, 
bet motina sulaikė ji, suspau
dus jam ranka. “Pasigailėk; 
tamsta malunin'ke! ’ ’ Melde 
rasztininkas: “Juk matai ken
tėjimus tos senos ponios, regi 
iszsigandima nublankusios jos 
dukters, luktelk ta keletą die
nu. Atsimink ant Dievo, nes to-

ta
pą iš

davinėti.” “O tai dailiu,” 
szuktelejo maluninkas: “Turiu 
da dvi san vaitos laukti, pakol 
geriausiu baldu neiszparduosit, 
ha, ka! Jus manes neprigausit! 
Paimsiu, kas man patinka, o už 
dvieju sanvaicziu liktu tik gry
nos sienos. O kur nieko nėra, 
ten nėra kone imti; prieg tam 
bucziau nuo visu apjuoktas!” 

“Pildyk tamsta, savo pride- 
ryste,” kalbėjo apsilpusi naszle 

in raszti- 
susigrau- 

“Jau
nenoriu dauginus 
■eitu) maldauti.” 

neno-

Ant Gavėnios

Juoda Duona Daug 
Gardesne

sanvaicziu, ’ 
“Gerai, bet

st i p r i a s s u s ik r i m t u s, 
ninka, kuris reginiai 
dine stovėjo prie lango: 
i o žmogaus 
dovanai (
Rasztin i ūka s no roms 
10ms dairėsi po biedna grintpa- 
iaike, o ant galo atsigręžęs liepe 
sargui pildyti savo prideryste. 
Marijona drebėjo, kaip drebu
les lapas. Motina sudėjo rankas 
o Edvardas meszlungiszkai su
gniaužė kumszczias. Budelis 
prisiartino su apszmeižiszku 
juoku prie lovos ligones, o nu
mėtės patalus ant žemes, suri-

eisiu in miestą ir apskusiu iii' 
suda, kad sunkiai sužeidai ma-1 
no seseri.” Maluninkas žinoda- 
mas, kad sude negeriansia turi 
apie ji numanyma, paklausė jo 
netvirtu balsu; “Kada-gi nori- 
te užmokėti?”

— “Už poros 
atitarė Edvardas,
jei ir tos pereis,” sznėkejo ma
luninkas juokdamasis su prie
varta; “o kaip pinigu da ne- 

1 gausiu, tada sugrysziu, guodo- 
tinas mano pone, bet jau negel
bės nei praszymai, nei gazdini- 
rnąi. Pasilikite, tamstos, svei
ki!” tarė su kartum nusiszyp- 
soj'mu ir atsitolino su sargu.

“Atleisk miela motina!” Ta
re Edvardas, pabueziaves ligo
nei in kakta: “Kad ' szi karta 
peržengiau tavo prisaką: bet 
szirdis man plyszo, kada, bude
lis priegalvi isz po tavo galvos 
trauke, kuri taip smarkiai ant 
briaunos nukrito. Miela motin 
u sesuo! Dievas yra mielaszir- 
diiigas; manstykim-gi dabar 
apie tai, kaip atsilygyti su 
tuom nenaudėliu. ”

Motina ir duktė apsikabino 
Edvardą, nes turėjo prisipažin
ti, kad tik jis jas iszgelbejo. Su 
tikru prisiriszimu žiurėjo rasz- 
tininkas in ta scena motinisz- 
kos meiles, prie kurios beveik 
isz proto ėjo. Ant gąlo per trau
ke tuos meilavimus tais žo
džiais: “Tamstos galite persi
tikrinti, kad po taip sujudinan- 
czios scenos, kurios buvau liu
dininku, isznaujo jaueziau ne
smagumą, mano urėdo ir nieko 
daugiau netroksztu, kaip tik, 
kad tamstom padėti.” Tai isz- 
tares prisiartino prie Edvardo, 
padaive jam draugiszkai ranka 
ir sake: “Tegul tau Vieszpat? 
Dievas padeda, padorus ponaiti 
kad kuogreicziausiai iszsiru- 
p in turn reikalinga suma, nes 
maluninkas yra rustas žmo
gus.” Atsisveikinęs paskui 
kuomeiliausiai, pagryžo namo.

“Pakol pamanslysim apie to
limesne pagelba,” sake motina: 
padekavokim Ponui Dievui kad 
mus teikes užlaikyti nuo gru- 
mojanezios gėdos,” o apsirem- 
dama ant vaiku, atsiklaupė ir 
karsztas savo dekavones in 
dangų siuntė, kada tuom tarpu 
gausios aszaros tekejo per su
džiūvusius jos veidus.

4.
Saule buvo augsztai pakilus. 

Varpai miesto Lucern’o ap- 
rciszke pusiaudieni, kada ruda
sis maluninkas spareziai ėjo 
per uolas ir kiminus linkon vir- 
szukalnio Piloto kalno. Nieką 
pakeliui nesusitiko, nes kalba-

Viena Masacziuzio miestelio 
naszle, 

Kita jauna motere, 
Negražiai pasielgia, 
Ir 'žmonis piktina.

Da dabar per ga vėnia 
pasiliausiu, 

Kol daugiau apie jasias 
žinių gausiu,

Ir ne susimylėsiu, 
Kiek tilps, tai po Velykų 

duosiu.
* * *

Kad senas vyras, 
Bile drūtas ir geras, 

Bet jeigu senas ir hesveikatos, 
Tai jau ir ant ženybu neturi 

akvatos.
Viena moteriszke turi keletą 

merginas,
Ir da visisžkai jaunos, 
Na ir nori tam seniui 

viena duoti, 
Jauna mergeliu priversti.

Motyn, negerai darai, 
Jeigu už senio varai. 
Geriausia tu su juom 

apsivyruok, 
O duikrėlei ramvlbe duok.

* * * s . .
Daugelis rugoja, 

Kada -bobų neiszvaktuo ja, 
Asz ant to patarimu duosiu, 

Ir staeziai pasakysiu.
Užrašykite jom laikraszti, 

Tai nenorės in svietą bėgti. 
Kada moterėlė laiko turės, 
Ant rakinezeres sau atsisės, 

Supsis, ir skaitys.
Jeigu “Saules” neturėsite, 

Tai ir nieko nežinosite, 
Bobos savo vyru nežiuręs, 

Už nieką ji turės, 
Kita pamylės 

Ir kitus iszpleszkes. 
Kas “Saule” skaito, 

Veju nesivaiko, 
Linksmai, 

Ir dorai gyvena.
* * *

szo juos su abrusu (rankszlusz- ma buvo, kad kokia ten dvasia
ežiu), kad lengviau iszneszti. ant Piloto kalno melavo jos (pa- - z,--- —,o--- -------
Bet kada su begediszka kietai tūtavo jo). Praminimas to kai-

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 
Seraphiszkas 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, Mahanoy City, Pa.

! 110, kaip regis, buvo to nekalta 
priežaszczia. Taip buvo vadi
nami da ir kiti kalnai, kuriu 
virszukalniai priesz prisiarti
nanti lietu arba griausmu, būna

szirdysta iszt rauke da priegal
vi i'sz-po suvargusios motinos, 
taip kad galva jos nupuolė ant 
kieto lovos galo, tada jau Ed
vardas negalėjo susilaikyti. Už-, 
sideges didžiausiu piktuniuJ apkloti tamsiais debesiais. Žo- 
kirto in krutinę nenaudėliui,-“Pilateus 
kad tas augsztininkas krisda-j^iku ant I’Hiatus, 
mas, iszverte pecziais duris/ 
Kuogreicziausiai stvėrė nuo že
mes lazda, suszuko su didžiau
siu užsidegimu, kad net langai 
drebėjo: “Isz czion nieko nepa
imsit, pakol gyvas esu. Esi ne
doram plesziiku, paskutiniu 
szelmiu! Vakar sužeidai mano 
seserį ant kapiniu, kad nenore-’
jo klausyti biauriu tavo kalbu J SAULE PUBLISHING CO., 

!O sziandien kaip Dievas dangu-Į Mahanoy City, Pa., Ų. S. A.

permainyta su 
o isz to in 

! Pilotą, Storasta Rymo kuris, 
I kaip pasakojama, paskandytas

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 15$ ::

In Mont Karmela nulėkiau, 
Prie vienu duriu parėjau, 

Kambaryje szlapnoses sėdėjo, 
Ba isz kitu namu suėjo.

O szirdeles kaip 'biauriai 
plovojo,

Kaip tik katra galėjo, 
O per dantis kitus 

traukinėjo,
Ir merginas doras 

apkalbinėjo.
Jau norėjau in stuba inlekti, 

Ir per galvas su koezelu 
apteikti.

Nes susilaikiau, 
Ant kito karto pasilikau.

# # *

Kokis tai senis boba pasiszauke 
Pirkim norėjo parodyti.

Tai jo bobelka kaip peiyyko, 
Ir ant ju užklupo.

Mat ir kumutai nedovanojo, 
Su kulokais užsimojo, 
Pradėjo visaip koloti, 

Visokais žodžiais plovoti.

nio, o in virszu kaskart retes- 
: nes. Apaczioje Tomliso, vieno 

isz virszukalniu to kalno, yra 
lindyne, kuri labai toli tęsiasi; 
szneka, 'kad eina ji per visa kal- 

jiia ir vienyjasi su panaszia lin- 
’dyne, isz prieszingo szouio esan- 
cziąi, kuria vadina lindyne Szv. 
Domiu ik o.

‘ Didele tą lindyne gyventojai 
vadina “menulio lindyne,” nes 
ten jeszkodavo seiliaus menulio 
pieno (riebausiaus molio) ant 
žaisdu labai pagelbingo. Toje! 
dindynoje turi būti taip szalta,! 
kad ineinantiems esą sunku 1 . ■

1 kvėpuoti: czion tai labiausiai 
vaidinesi.

Pasinaudodamas isz prietaru 
žmonių, trauke rudasis malu- 
ninkas prie tos lindynes. Ka jis 
ten veike, biilvo del visu ligi- 
sziol neiszriszamu manstiju. 
Upelukas, isztekantis isz ply- 
szio, didei pasididinęs isz prie
žasties tirpinio sniego, vertėsi 
m bedugnes, baisu pakeldamas 
oszima. Tuom tarpu malunin
kas daejo iki paežiam dugnui 
atsisėdo pailsės ant atlužos uo
los, styrinezios prieszais lindy
nes. Atsargiai dairėsi in visus 
szonus, bet nieko nematydamas 
atsiriszo didele pripildyta 
maszna, atskaitė su žeranezio- 
mis akimis grynus dolerius, o 
nžriszes su regimu noringumu 
skurini maiszeli, staiga isznyko 
gilumoje lindynes. Tuom tarpu 
atsikėlė isz užuolio kokia vy- 
riszka stovyla, kuri patemyjus 
maluninka, baugiai vėl pasi- 
sliepe. Iszgeltas jo-veidas liudi
jo apie paleist u vingai praleis-1 
tus. metąs, o žeruojanezios jo 
akys dairėsi aplinkui, kaip 
akys selinanezio katino. Pama
ži ir palengvele žengdamas, pri
siartino prie ineigos lindynes, 
žingeidžiai pridėjo ausi prie; 
sienos ir paslėpė tiesiąją ranka! 
po žiponu. Bet nieko dąugiaus 
negirdėjo, kaip tik vienoda 
kalkszejima plaktuko in uola. 
Pagalios ir tai nutilo. Iszgirdo 
žengimą, pasislėpė už uolos, o 
maluninkas iszejo juokdamasis 
kantantai.

“Taip! Gerai jus paslėpiau,” 
kalbėjo patasi sau, trindamas 
rankas: ‘‘Czia jus saugoja prie 
tarai kvailu žmonių. Isztiesu 
sziurpuliai mane eme toje pože
minėje lindynėje (urve), insta- 
bus daigtas, kad baime taip 
spanga. Man rodės, lyg iszlaulko 
girdėjau žengimą, o vienok ap
linkui nieko nematau. Toje lin
dynėje nieks nejieszkos doleriu 
rudojo maluninko, o nuo to lai
ko, kaip Sternburgas nesivaiko 
paskui žvėris, esu persitikrinęs, 
kad nieks neatras mano sunkiai 
uždirbtu pinigu. ’ ’ Nepažinsta
masis, girdėdamas pravarde 
Sternlburgo, labiaus prisispau
dė prie žemes ir temijo isz savo 
pasislėpimo kiekviena pasiju
dinimą maluninko. ‘ ‘ Kas tai ? ’'

Pasiskaitymo Knygeles
Trys Istorijos apie Irlanda 

arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip’ 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, . 20$

Penkios Istorijos apie Buri'ke 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25$ 

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Nepriėjome prie to kad rei
kėtų juoda duona valgyti, bet 
dabar musu balta duonele 
bus tamsesne. Valdžia nutarė 
tokia duonele mums duoti, 
kad galėtume daugiau siuns- 
ti badaujantiems Europoje. 
Žemdirbystes Sekretorius 
Clinton P. Anderson sako 
naujo duonele ir gardi ir gra
ži.

Į netoli ažero Viervvaldstręet’o ir 
džiaugiasi isz prakilnaus sū
naus ir labai dorios dukters. 
Maitinosi lyg szioliai isz pasi
skolinimu, bet dabar nieks ant 
gryno vardo neskolija. Man 
kalti szimta doleriu, o kad ne- 
gal iszmoketi, iszparduosiu 
juos. ’ ’

Kys abieju piiktadeju suspin
dėjo piktumu ir džiaugsmu, o 
kuoilgiaus su savim kalbėjo, 
tuo labiaus viens kitam patiko. 
“Sėsk,” tarė maluninkas kas 
kart labiaus užsitikrindamas. 
“Tr iszpasakok, kas tave perse
kioja ir kas tave czion atvijo?”

— “Stoka pinigu kassyk la
binus davėsi man jaustis, pra
dėjo nepažinstamasis pasakoti, 
sendamas szale maluninko: “Su 
liekanoms kitados didelio turto 
nuvykus in Italija. Tenai tuo
jaus užmirszau apie Vokiszkus 
paproezius, nes linksmas gyve
nimas Italu labiaus man patiko, 
nei kaip vienodi Vokiecziu už
siėmimai. Kasdien ėjau in sziu- 
lerne; tenai loszdavome isz ka- 
zyru iki baltai dienai, o paside- 
kavojant savo gabumui beveik 
visada iszloszdavau, ”

Suriko persigandęs maluninkas 
i s zg i r dės .už saves sznabždeji- 
ma. Apsidairė greitai ir pama
te ant žemes susirietusi nepa- 
žinstama, kuris povaliai atsikė
lęs priėjo prisiartino, “U tu ka 
ežia veiki, svetimžemieti, toje 
užkeiktoje vietoje?” Klause 
maluninkas; atsipeikėjas tru
puti nuo iszgasczio: “Ne esi 
turbūt czionbuviu,” kalbėjo to
linus: “Nes apart mane joks 
szveicarietis nedrys aplankyti 
ta vieta.” “Ko turi bijoti tas, 
kuri žmones persekioja?” At
sake juokdamasis nepažinsta- 
mas. “Asz nebijau nei dvasiu, 
nei velniu, tik mano persekioto- 

i ju, norėdamas nuo ju pasislėpti, 
kelios jau dienos esmių kalnuo
se: czionai mane apginą justi 
visuomenes prietarai ir kvailu
mas.” “Tokiam atsitikime su 
vyriausybe ne geriausiai esi,” 

j tarė maluninkas džiaugsmin
gai. “Kaip rodos, ir tu czion ka 
nors darai,” atkirto nepaižins- 
tamasis su aipszmeižiszku szyp- 
sojimusi: “ka, kad nękurie 
žmones žinotu, pakeltu nesma
gius su tavim susirėmimus.” 
Maluninkas nublanko; bet tuo
jaus atgavės savo begtdyste, 
pažiurėjo nepažinstamam drą
siai in akis.

Povaliai susiramino, kada 
pamate akyse nepažinstamojo 
ta harmonija, kuri biaurias du- 
szias su savim risza. Nepažins-

• tamasis, kurs ir maluninka pa- 
naszu patemyjo, padavė jam

■ savo ranka sakydamas, su juo
kais: “Maržiau, kaip nesziai 
priesz valandai© pinigus in lin
dyne, jau pasitaisęs buvau kul-

1 ka tave pasveikinti; bet kada 
> paminėjai pravarde Sternbur- 
L go. ’ ’‘ ‘Kaip, ar tu žinai ta biau-
■ re veisle!” pertrauke jam ma

luninkas. “Ar asz žinau?” Pa
klausė antrasis, garsiai kvato
damas : “Jau nuo dvideszimts 
penkių metu persekioja mano 
atmonijimas ta pravarde o da 
ir dabar tulžis man trūksta, ka
da ja girdžiu.”

“ Paiklausyk-gi. ” tarė prisi
artindamas prie maluninko: 
“Buvau pirmiau turtingu žmo
gum ir viena tik manstis gaivi
no jaunikaiezio duszia. Mylėjau 
viena mergina, bet kada jai pri- 
sipanžinau, paniekino manim ir 
bevelijo išbrinkti sau pavar-Į Istorya apie uAMŽINA gy. 
gusi Sternburg ’a kuris nieko 
neturėjo apart juokingos ir nie
ko negiliujanezios garbės do
ringumo. Nuo to laiko kvėpuo
ju tik didžiausiu piktumu. Pa
sakyk man .kur gyvena ta szei- 
myna, kur suims, apie kuri ne
seniai paminėjai ? ” ‘ ‘Gyvena ji

—BUS DAUGIAU—

Popierine Poniute '

Ericka Hanka Gorecka, 
New York mieste iszkarpo 
isz popieros visokias lielutes 
ir poniutes ir paskui szto- 
rams parduoda. Ji vis atvaiz
duoja kokius garsingus žmo
nes ar primena praėjusias ga
dynes. Czia ji iszkarpe isz po
pieros mergina su drabužiais 
kurie buvo madoj kai musu 
mamytes buvo mergaites.

Giesmių Knyga Arba
Kanticzkos, $2.00

____________ I

"‘SAULE” - MAHANOY CITY, PA,

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 neužmirsžkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

. “Saules” Redyste. <3

DA.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa.

Skaitykite “Saule”
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Žinios Vietines
' — Kas dien sulgryžta namo 
daugiau musu kareiviu.

i — Gerai žinomas biznierius: 
ponas Juozas Masalskis isz 
Shenandoro lankėsi mieste su 
reikalais, prie tos progos atsi
lankė ir in ‘‘Saules” redakcija, 
nes ponas Masalskis yra musu 
skaitytojas. Acziu už atsilanky- 
ma.

— Valdžia pranesza kad 
Cukraus Ženklelis . Nr. 9 
i(Spare) knygutėje Nr. 4 dabar 
geras ant 5 svaru cukraus del 
sunaudojimo dedant vaisius in 
bonkas; jis baigsis Spalio 
(Oct.) 31 d.

Van Voorhis, Pa. f Senas gy
ventojas Jonas Vasiliauskas 
staiga numirė nuo szirdies 
skausmo, Ketverge, Sausio 31- 
ma diena 1946 m., 2:30 popiet, 
namie. Velionis gimė Lietuvoj 
Kovo 21 d., 1878 metuose ir pri
buvo in Amerika 1900 m., ap
sivedė su Helena Krupieliute 
1907 m. Buvo angliakasis, bet 
keliolika metu priesz mirti pra- 
siszalino nuo darbo isz priežas
ties senatvės. Prigulėjo prie, 
Szvento Luko parapijos. Pali-į 
ko savo mylima paezia Helena,! 
sunuJoną namie kur jis tarna
vo Medikaliszkamkorpuse; dvi 
dukterys: Ona Gavlickiene isz* 
Bentleyville, Pa., ir Zuzana 
Mollisziene isz Uniontown, Pa., 
taipgi 4 anukus. Laidotuves at
sibuvo Panedeli, Vasario 4-ta

a
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Svajones Iszsipilde
Vargiai butu galima rasti ki-1 ja praszy damos jums sveikatom 

ta toki žmogų kaip Churchillis ir palaimos visuose jusu geruo-

— Stanislovas Narganick, 
gerai žinomas “ American Le
gion” narys nuo 331 W. South 
JJly., numirė Utaminke 11:17 
valanda ryte, namie, sirgdamas 
per du menesius. Paliko paezia 
ir 4 dukterys. Prigulėjo prie 
$zv. Kazimierio parapijos. Lai
dotuves invyjks Subatos ryta.
i — Petnyczioj pripuola Szv. 
(Jono nuo Dievo; Subatoj Szv. 
JPranciszkos. Kita sanvaite: 
1-ma nedelia Gavėnios, Panede- 
li Konstantino; Utarninke Szv. 
Grigalių didysio; Seredoj Szv. 
Kufrazios taipgi pasninkas; 
Ketverge Szv. Matildos; Petny- 
pzioj Szv. Zakarijo taipgi pas
ninkas; Subatoj Szv. Ruperto; 
taipgi pasninkas.

—- Raudono Kryžiaus Vajus 
prasidėjo. Aukaukite (kiek gali
te, nes tai yra ant mielaszirdin- 
go tikslo ir suszelpimo karei
viu ir kitem.

— Jonas Szneka, isz Shaft, 
Pa., motoravo in miestą atlan
kyti savo pažystamus taipgi at
silankė in “Saules” redakcija, 
atnaujinti savo motinėlės pre
numerata už laikraszti “Sau
le, ’ r Acziu už a tsilankyma.

— Kita sanvaite pripuola 
Czvertis Meto, pasninkai Sere
doj, Petnyczioj ir Sukatoje.

! — Ketverge, Vasario 28-ta 
d., vakare, Walter Reed ligon- 
buteje, Washington, D. C., ap

sivedė gerai žinomas kareivis 
Seržantas Kazimieras N. La
pinskas, sūnūs ponios Konstan
cijos Lapinskienės, nuo 534 W. 
Sprutee Uly., sU panele Stella 
Serokacli isz Primrose. Szliuba 
davė Katalikiszkas kapelionas. 
Svotai buvo Helena, sesuo jau
navedžio ir Alponsas Jakubonis 
isz miesto.

Kingston, Pa. f Czionais nu- 
lithire gerai žinomas musu tau
tietis Petras Kalinauskas nuo 
208 Pringle Uly., Vasario 
(Feb.) 23 diena. Gimęs Lietu- 

, - voj, pribuvo in Amerika dauge
lis metu adgal. Prigulėjo prie 
Szv. Marijos parapijos. Paliko 
dideliam nubudime savo paezia 
Katarina, 5 sūnūs, trys dukte
rys ir 5 anukus. Laidotuves in- 
vyko Vasario 26 diena su Szv. 
Misziomis Szv. Marijos bažny
čioje ir palaidotas parapijos 

? kapinėse. A. a. Petras Kali
nauskas 'buvo senas skaitytojas 
laikraszczio “Saules.” Amžina 
atsilsi.

U' ■1 _______
\ Nanticoke, Pa. — Pereita Su- 
bata, pone V. Marcinkevicziene 
nuo 616 Kosciuszko Ųlyczios, 
apvaiiksztinejo savo gimimo 
diena1. Buvo surenkta parte del 
ponios Marcinkeviczienes per 
szeimyna. Visi inteike puikiu 
dovanu su szirdingiausiais lin-

diena ryte, su Szv. Misziomis 
Szvento Luko bažnyczioje 9 
valanda ryte, ir kūnas likos pa
laidotas parapijos kapinėse. 
‘ ‘ Mes jo niekados negalėsime 
užmirszti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jam amžina, atsil
si.” Velionis buvo sena skaity
tojas laikraszczio ‘ ‘ Saules. ’ ’ 
“Amžina atsilsi.”

Cicero, III. t Po ilgai ligai 
persiskyrė su sziuom pasauliu 
Marijona Kazakevicziene (po 
tėvais Matusevicziute, isz Ma
hanoy City, Pa.), Panedeli, Ko
vo /Mar.) 4-ta d., ryte, namie, 
1339 S. 49-th Uly. Veliones vy
ras Pijusas numirė keturi metai 
adgal. Paliko du sunu: Vinca ir 
Kazimiera; 5 dukterys: Ona, 
Monroe, Mich., Marijona, Pitts
burgh, Pa., Jeva, Cicero, III. ir 
Dorota. Taipgi broli Vinca Ma- 
tuseviezia, Mahanoy City, Pa., 
ir dvi seserys: Ona Cisarikiene 
ir Petre Urboniene isz Maha
noy City, Pa. Velione likos pa
laidota su bažnytinėms apiego- 
mis ir parapijos kapinėse Cice
ro, III: “Amžina atsilsi:” 
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Maisztas
Philadelphijoje

PHILADELPHIA, PA. — 
Darbininkai Philadelphijoje ne 
tik sustraikavo, bet ir tikra 
maiszta šukele mieste. Jie ne- 
pavelino kitiems eiti in darba, 
paskui surengė didele paroda 
ir marszavo po ulyczias. Phila- 
delphijos valdžia insake polici- 
jantams ta paroda sustabdyti. 
Bet darbininkai visai nepaisė 
policijos, savo dare ir gana.

Kai darbininkai nepripažins- 
ta valdžios tai jau sau nori, jie 
kalti, ir labai kalti. Kas tai bu
tu jeigu žmones pradėtu paežiai 
valdžiai prieszintis? Tai tikra 
revoliucija. Nepaisant ar darbi
ninkai jaueziasi nuskriausti ar 
ne, ji turi laikytis instatymu. 
Jeigu darbininkams miesto ir 
valstijos instatymai nepatinka, 
tai jie gali per ateinanezius bal
savimus su savo votais, balsais 
toki instatyma paszalinti. Bet 
kol tas insakymas randasi ant 
valdžios knygų visi turi klausy
ti. Dabar Philadelphijoje ne 
straikos bet priesz valdžia 
maisztas, sukilimas. Czia nega
lima darbininkus nei ju unijos 
vadus pateisinti. Visus tuos va
dus reiketu in teismą patraukti 
ir apsūdyti. Taip butu su visais 
kitais piliecziais jeigu priesz 
valdžia prieszintusi. Unijos va
dai nėra nei kuomi geresni ar 
szventesni. Jie priesz valdžia 
prasikalto.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A,

Ana pavasari kariszkas eroplanas nukrito in Shangri-La, in Duch New Guinea tik trys 
žmones iszliko gyvi. Margaret Hastings, isz Oswego, N. Y., buvo viena isz tu trijų. Czia mes 
matome kaip ji iszrode kariszkuose drabužiuose ir paskui kaip ji iszsirede kai parvažiavo 
isz tos keliones.

Karaliszkoji Japonu Szeimyna

Szitokio paveikslo pirma nebutu už jokius pinigus gali
ma gauti. Nes nebuvo valia nutraukti Japonu karaliszkos 
szeimynos paveiksią. Bet dabar jau ta Karaliszka ir Dievisz- 
ka Szeimyna nors kiek sužmonejo. Czia matome kai kara
liszkos gimines karalaites lesina visztas. Jos szitas visztas 
pasirūpino karo laiku, kad turėtu ko valgyti. Isz kaires in 
deszine: Karalaite Takanimiya, 18 metu amžiaus; Karalaite 
Suganomiya, 8 metu amžiaus; Karalaite Yorinomiya, 18 
metu amžiaus ir Imperatoriene Nagako, 43 metu amžiaus.

Kumsztininkas Vaikutis Ant

del patyrimo, mokslo, politikos darbuose ir užmanymuose.
ir iszkalbingumo. Kai jis ka pa- j Dėkingos Szv. Pranciszkaus 
sako tai kaip kirviu nukerta. $eserys įr Motina M. Dovydą 
Jis užbaigė savo inspudinga ir Ge-berale Vyresnioji, isz Pitts- 
pranaszinga kalba pasakyda- kur(,. pa> 
mas kad mes Amerikiecziai da-! 
bar turime ne vien tik savo 
kraszto, bet ir viso pasaulio ii-j 
kima savo rankose. Mes galime, 
dabar prie taikos prisidėti ir vi

™ STRAIKIERIAI NORI 
SUSITAIKINTI

su kitus su savimi vestis in ge
resni ir ramesni gyvenimą ar 
eiti staeziai in pražūti ir visa' 
svietą su savimi nugramzdinti.

Amerika Susikirto
Su Rusija

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kiti krasztai Rusijai milijonus 
doleriu užmokėtu už kara. Ir 
czia yra prieszinga visiems nu
tarimams.

Dabar palauksime ir pamaty
sime ar isz tikro Amerika isz- 
drys Rusijai kelia pastoti ir pa
reikalauti kad pats Stalinas sa-

Churchillis Priesz
Rusija

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

su anei jokiu krasztu dalintis. 
Czia vėl buvo Rusijai kaip su 
szlape mazgote per snuki.

Ir apie Taikos Konferencija 
jis pasakė kad jis mažai vilties 
turi kad kas gero iszeis. Jis pri
siminė ana Taikos Federacija 
ir Pasauline Taikos Taryba, 

! kuri tiek daug mums žadėjo po 
: Pirmojo Karo. Viskas tada pa- 
! iro. O Churchillis sake kad jis 
tada daugiau vilties turėjo ne- 

, gu dabar. Jeigu norime kad

v o garbes žodi palaikytu. Szi- 
toks Amerikos nusistatymas 
baisiai nepatiks Rusijai. Bet 
Rusija mažai ka drys daryti ar 
sakyti, nes ji dabar derinasi ir 
praszo keliu bilijonu doleriu 
paskolos. Amerikos valdinin
kai dabar savo rankose laiko 
gera botaga. Dabar pasilieka 
laukti ir pamatyti ar jie ta bo
taga laikysis ar vėl Stalinui 
cziebatus laižys.

Didelis Acziu
Shenandoah, Pa.

Labai malonu ir padrasinan- 
cziu yra darbuotis savo tautie- 
cziu tarpe, 'kuomet randasi to

Ir Gryžti In Savo
Darba

DETROIT, MICH. — Gene
ral Motors automobiliu darbi
ninkai jau nori gryžti in darba, 
nes jau mato kad nieko ge.ro nė
ra isz straiku. Darbininku uni
jos vadai dabar sako kad ge
riausia butu jeigu visi darbi
ninkai gryžtu in savo darbus ir 
dirbtu nors da nesusitaike. Te
gu eina derybos tarp unijos ir 
kompanijos kol darbininkai 
dirba.
Tiem uniju bosams ir fabrikan
tams eme net tris menesius prie 
szitokios iszvados prieiti. Jei-
gu dabar jie jau taip tariasi, tai 
kur j u protas buvo trys mene
siai atgal? Jie tokias derybas 
galėjo ir szimtas dienu atgal 
daryti be jokiu straiku.

Bet dabar darbininku uniju 
vadai mato kad žmones nerims
ta, kad darbininkai ima neri
mauti, kad visu kiszeniu tuszte- 
ja ir kad patys darbininkai ima 
ant savo vadu pykti. Tai dabar 
jau jie sakosi esą gatavi eiti in 
darba ir vesti derybas bedir
bant.

IUbijos bosai ir vadai sako 
kad fabrikantai tyczia dabar 
nenori derintis, nes jie visai ne
paiso apie darbininkus. Fabri
kantai isz savo puses sako kad 
unijos bosai ir vadai dabar bi-

Kumsztininku mokintojas J 
Mickey Woods, buvęs cziam- 
pijonu, uždega pamerosa 
kumsztininkui Ted Evans, 
kuris yra septynių pėdu ir 
penkių coliu augsztumo ir 
sveria suvirsz tris szimtus 
svaru. Jis pareina isz Angli
jos. Anglai tikisi kad jis vi
sus Amerikos kumsztininkus 
sumusz.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Operacijos

Corkey Emch, dvieju metu 
vaikutis isz Toledo, Ohio bu
vo nuvesztas in Bostoną kur 
daktarai padarys labai pavo
jinga operacija. Daktarai su- 
rado kad szitas vaikutis visai 
neturi gyslų einaneziu tarp jo 
szirdies ir plaucziu. Tokia 
operacija yra labai paini ir 
pavojinga ir daktarai ja va
dina Blolock operacija.

Taikos Konferencija tikrai ko kiu geru vadu bei žmonių, kurie 
gera mums atnesztu, jis sake, atjauezia musu reikalus, kaip 
“Mes turime jai duoti ginklus, Didžiai Gerb. Kunigas Juoza- 
armijas, laivus ir eroplanus.l pas A. Karalius, Szv. Jurgio 
Taikos Knoferencija negauna1 lietuviu parapijos Shenandoah, 
tik ant popieros paraszyti nu-Į pa., klebonas ir jo susipratę ir 
tarimus ir instatymus, bet jai! kilnius darbus invertina žmo- 
reikia jiegos kad jis galėtu tuos 
instatymus ir ingyvendinti,”

Kaip pradėjo savo kalba taip 
ir ja užbaigė, ragindamas visus 
Amerikieczius palaikyti vieny
be su Anglija. Sutverti bendras 
armijas, palaikyti bendrus uos
tus del kariszku laivu ir suda
ryti Anglu ir Amerikiecziu vie
na galinga eroplanu armija.

Paskui jis pasiteisino del 
Yalto Konferencijos, kurioje jis 
su Rooseveltu tiek daug Stali
nui prižadėjo ir taip žemai tam 
Dedei Juozui nusilenke.
asz su Rooseveltu tiek daug pri
žadėjome Stalinui Yaltos Kon
ferencijoje, visi da manstino' darbuoja vietine Szv. Kazimie- 
kad karas su Hitleriu tesis iki ro Akademijos Rėmėju Draugi- 
rudenio, ir paskui da karas su1 ja, po vadovybe pirmininkes 
Japonu, kaip musu Karo Szta- j ponios Marijonos Metkuskie- 
bas mate, da tesis pusantro me-! nes. Tos draugijos pasiszventi- 
to. Mudu žiūrėjome in karo bai- mu surinkta $522.30. Parapijos 
senybes taip pat kaip kiekvieno sumestine auka yra $155.50, gi 
kareivio motina žiurėjo: Su pa-' Gerb. Klebonas duodamas pa
sibaisėjimu. Mums rūpėjo musu1 vyzdi prisideda su $100, o Ger- 
kareiviai, musu vaikai. Mes jau1 biami Vikarai, Kun. C. Batutis, 
milijonais pradėjome skaityti ir Kun. J. Lukszys, sekdami 
žuvusiu eiles. Už tai mums taip J klebono pavyzdi abu paaukoja 
rūpėjo pasitraukti Stalina in po $25. Neatsilieka nei Szv. Ro- 
talka. Mes nepaisėme kasztu,1 žaneziaus Draugija, paskirda- 
mes nepaisėme kad ir ligi že- nia $22.20, ir Ponia Prane Ro
mes reikes nusilenkti.” Kai piene $5.
žmogaus namas dega jis nesi-
klausia ar tu draugas ar priete- rio didele Tėvynės meile siekia j 
liūs, bet visu szaukiasi pagelbos visus kilnius lietuviszkus dar- 
Dabar pigu ir lengva bet kam J bus, jo vikarams, draugijoms ir' 
už pecziau betupint kritikuoti pavieniems žmonėms didelis 
ir sakyti kad tas ir tas ten arj nuoszirdus acziu. Neu’žmirszi- 
ten klaida padare, suklydo. Tik me jusu geros szirdies ir naujo- 
tas neklysta, kuris nieko neda- je savo koplytėlėje siusime savo 
ro. | karsztas maldas pas Viso Dave-j

nes.
Sziuo metu lankosi invairio- 

se lietuviu kolonijose musu, 
Szv. Pranciszkaus Seserų Vie
nuolyno Gerb. Kapelionas, 
Kun. Juozapas Skripkus, rink
damas aukas labai reikalingai, 
naujai musu vienuolyno koply
tėlei.

Shenandoah lietuviai, kape
liono nelanko, raginami savo 
garbingo vado, Kun. Juozapo 
Karaliaus, patys ima iniciatyva 

jęaį' ir isztiesia pagelbos ranka $855 
į_' czekio formoje.

Tam tikslui daugiausia pasi-

josi nusileisti ar nusilenkti, nes 
unijos rinkimai ne per toliau
sia ir jiems rupi rinkimai daug 
labiau negu darbininkai ar 
darbai. Ir taip jie viens kita 
kaltina. Bet jie mato kad žmo
nėms insipyko szita barniai ir 
kivireziai, ir už tai ir fabrikan
tai ir unijos vadai nori straikas 
kuo greieziausia užbaigti.

arba pradžia 
SKAITYMO
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Didžiai Gerb. Klebonui, ku-
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MAHANOY CITY, PA. I
L. TRASKAUSKAS
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Laidoja kūnas numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeral 78. 
*20 W. Centra St., Mahanoy City


