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Badas Vokieczius Spaud”'
Isz Amerikos *

Nudure Savo Žmona

Studentai Sukilo Egypte

PHILADELPHIA, PA. — 
Fredrick Weiss, 40 metu am
žiaus žmogus, nudure ant smert 
savo žmona, Diana. Jis teisinasi 
kad jis nuo jos norėjo apsiginti 
ir norėjo peili isz jos ranku isz- 
traukti kai jo ranka paslydo ir 
jis ja ant smert perdure. Jo 
žmona buvo 25 metu amžiaus.

Susiedai sako kad jis buvo 
baisiai piktas ant savo žmonos 
ir vis intarinejo kad ji su kitais 
užsideda. Jiedu tankiai susigin- 
czydavo ir susipeszdavo. Keli 
menesiai atgal jis buvo suaresz-

yisi. Sovietai NorėjoSusirūpino --  i 
Korėjos Gyventojai Bi
josi Kad Ju Krasztas 
Ve! Bus Muszio Laukas 
Tarp Rusijos, Ameri

kos Ir Anglijos 
---------- \

WASHINGTON, D. C. —
Kai Sovietai pradėjo mandra- 
vuoti ir artintis prie Turkijos 
ir Perzijos, tai visi susirūpino.

Dabar Amerikos valdžia ke- j 
tina vis imti jaunus vyrukus in- 
vaiska ir isz naujo statyti savo

Atidėti Taikos, 
Konferencija

į «

Rusijos Kareiviai Iszsikraustys
Isz Irano; Amerikos Valdžia

• ♦

“Atom” Bombos AtidejoTyrin- 
ejimo Diena; Taikos Konferen-

tuotas už tai kad jis grasino sa
vo žmona nužudyti.

Katinas Neturi Jokiu
Teisiu

MT. BETHEL, PA. —Vienas

Cairo mieste, Egypti studentai sukilo ir reikalauja kad 
Anglai ir Anglijos kareiviai iszsikraustytu isz Egypto. Jie 
beveik visa miestą uždege ir daug bliedies padare. Pana- 
sziai kiti studentai padare Aleksandros mieste kur randasi 
didelis Anglijos kariszkas uostas. Valdžia visai nesikiszo 
ir nieko nedare apsaugoti Anglijos reikalus.

medžiotojas nuszove ukininkio 
i(farmerio) katina, kai jis užti
ko ta katina neszantis papjauta 
zuiki. Ūkininkas Kyle baisiai 
inpyko ir nuėjo in teismą ta me
džiotoja apskusti ir pareikala
vo kad jam butu užmokėta už 
ta jo katina.

Bet nuejas in teismą jis da- 
žinojo kad katinas neturi jokiu 
teisiu, kad niekur ant instaty- 
mo knygų nėra paraszyta kad 
kas gali kate ar katina laikytis ■ 
namie. Reiszkia, jeigu Susie
das tavo katina nudėtu ar pa- 
szautu, tu negali ji apskunsti. 
Ne taip yra su szuniu. Del szu- 
nio galima gauti pavelinima 
“License” ir tada tas szuva yra 
tavo nuosavybe ir nieks negali 
tavo szunio kibinti. Žinoma 
turi ji ant lenciūgo ar ant vir
vutes laikyti kai iszleidi ji ant 
ulyczios. Bet, savo daržo szu
va turi teises. Katinas negali 
tau prigulėti, nepaisant kiek tu 
už ji mokėtai ar kaip tu ji 
mylėtai.

Žmona Perdure Savo 
Vyra

PHILADELPHIA, PA. —
Agnes Donnelly su savo vyrui 
iszejo in saliuna iszsigerti. Jie 
tenai kiek laiko pabuvo, kelis 
iszsigere ir pargryžo namo. Na
mie jiedu susipesze: jis jai per 
ausi ir per žanda, o ji už peilio 
ir jam in krutinę. Žmogelis, 
Terrence iszbego ant ulyczios ir 
tenais suklupo. Policijantai ji 
nuveže in Episcopal ligonbute.

Jis ka tik isz vaisko pargry
žo; buvo ant karo lauko Pran
cūzijoje ir Vokietijoje ir svei
kas gyvas iszliko, dabar namie 
jo žmona jam užtaise.-

Skaitykite ‘’Saule”

Nori Liktis 
Draugais

Su Rusija
NEW YORK. — Amerikos 

Sekretorius Byrnes pasakė pra
kalba Airisziams ir vieszai pa
skelbė kad jam ir visai Ameri
kos valdžiai labai rupi palaiky
ti draugiszkus santykius su Ru
sija. Jis prižadėjo kad Amerika 
nedarys jokiu kariszku sutar- 
cziu su Anglija, bet kad ji nori 
su visomis tautomis per Taikos 
Konferencija susitaikinti, ypa
tingai su Rusija.

Ners jis vardu nepaminėjo 
Churchillio, bet visa jo kalba 
buvo taip nustatyta ir nukreip
ta, kad apsakyti Churchilliui ir 
pasakyti Stalinui kad mes grei- 
cziau Stalino klausysime negu 
Churchillio.

Churchillis kalbėjo kaipo pa
prastas Anglijos pilietis. Visi 
radijai skelbe jo tas prakalbas 
per visa svietą, visi laikrasz- ■ 
ežiai pilnus puslapius prirasze 
apie ka Churchillis sake. Vieni | 
sutiko su Churchilliu, kiti prie- 
szinosi, vieni ji gerbe, kiti ji ko- 
liojo, bet visiy kaip draugai 
taip ir prieszai jo prakalbos 
klausiesi. Kai Amerikos Sekre
torius Byrnes kalbėjo, tai tik 
koki du tukstaneziai Airisziu jo 
klausėsi. O Churchillio, kuris 
nei savo valdžios neatstovavo, 
milijonai klausiesi.

Sekretorius Byrnes labai 
daug baisiai svarbiu dalyku 
mums per tas prakalbas pasa-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

RUSAI STABDO
PERZUS -

TEHERAN. — Raudonoji 
Armija neleidžia Perzams, Ira
no gyventojams užimti miestus 
ir vietas isz kur Sovietai ren
giasi iszsiraustyti. Perzu armi
jos rengėsi užimti tvirtoves ir 
pati Teherano miestą, nes So
vietai prižadėjo kaip ana Suba- 
ta iszsikraustyti. Perzu Taryba 
dabar pasiuntė viesza protestą 
paežiam Stalinui.

Sovietu Karo Sztabas sako 
kad Raudonoji Armija iszsi
kraustys kai viskas bus sutvar
kyta ir ne pirmiau. Anglija ir 
Amerika pasiuntė laiszkus Sta
linui reikalaudami kad Stali
nas greitu laiku pasiaiszkintu. 
Bet kol kas, nieko negirdeti.

RINKIMAI
GRAIKIJOJE

Athens — Graikijoje bus lai
komi rinkimai, bet maža ko ga
lima tikėtis isz szitu rinkimu,' 
nes Graikija yra dabar maiszto' 
ir sukilimo sūkurys. Nors per 
rinkimus nebus jokiu pesztyniu 
ir sukilimu nes per daug Ame- 
rikiecziu ir Anglu tenai bus pri
žiūrėti rinkimus. Rinkimai bus 
teisingi, bet mažai kas eis bal
suoti.

Graikai dabar viens kitam 
nepasitiki, brolis priesz broli 
stoja, szeimynos suardytos ir 
visi žmones subuntavuoti. Kovo; 
(March) 31 bus rinkimai, bal-' 
savimai. Bet da jokios tvarkos 
Graikijoje nematyti.

600 Graiku Republikonu bu
vo nužudyta nuo to laiko kad 
taikos sutartis buvo pasiraszy-'
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armijas.
Turkijos valdžia labai atsar

giai prižiūri visus svetimtau- 
czius ir Komunistus kad jie ne
sukeltu kokius buntus ir duotu 
Sovietaas priežastį prisikabin
ti, taip kaip Hitleris darydavo 
su mažomis tautomis.

Kinijoje Koumintango Tary
ba pranesza kad negalima susi- 
szneketi ar susitaikinti su Rusi
ja kaslink Manchurijos.

Korėjos gyventojai dabar isz 
baimes dreba. Jie bijosi kad jie 
atsidurs tarp replių, kad ju 
krasztas vėl bus muszio laukas; 
szita syki tarp Rusijos ir Ame
rikos ir Anglijos.

Argentinoje, laikraszcziai 
kaltina Amerikos valdžia ir sa
ko kad Amerika dabar elgiasi 
taip kaip Naciai elgesį.

Vieni sako kad Rusija nenori 
kariauti, bet ji žino kad ir mes 
nenorime kariauti, už tai ji taip 
drąsiai savotiszkai viską daro. 
Rusija tikisi kad mes labiau bi- 
jomies karo negu ji.

Ta paskola Anglijai apie ku
ria dabar eina derybos Wash
ingtone gali būti pirmas ir 
reikszmingas atsikirtimas Ru
sijai. Ta paskola Anglijai paro
dys visiems Sovietams kad mes 
viena ranka laikome su Angli
ja.

“ATOM” BOMBOS
TYRINĖJIMAS

ATIDĖTAS

cija Prasidėjo Hunters Kolegi 
joje Bronx, New Yorke

Viskas szitam tyrinėjimui 
buvo prirengta;zbet, “musu Dė
dei Stalinui nepatiko, tai Ame- jau taip Vokieczius spaudžia kad moterys pra

dėjo sukurti ir viest sukilimus priesz valdžia ir 
sanvaieziu. ’ ’ Stalinas sako kad, į dabar vagia maista kur tik gali. Daugiausia 
“mes norime ji iszgazdinti.” , f . i • « t . . i
Tai kad Stalinas galėtu sau ra- vagyscziu randasi dabar tose vietose kur 
miai miegoti, mes tos bombos; Anglijos valdžia valdo- Sztorai, buezernes ir 
nepaleisime, į . , .

traukiniai yra dabar apvogiami. 150 moterų 
insilauže in duonkepio sztora, biekerne ir viską 
isznesze. 200 tokiu paežiu szeimininkiu visa 
maišia isznesze isz freit-kario nakezia. Beveik 
visi sztorai dabar turi užsidaryti, nes bijosi kad 
ir juos neapvogtu. Vokiecziai dabar ant uly
czios krinta isz nusilpnumo nuo bado. Kai 
žmones turi vogtis duonos kąsni, tai jau gresia 
visam tam krasztui baisus pavojus. Toks pa
vojus dabar gresia visiems Vokiecziams. Už 
tai dabar ir musu valdžia susirupinus kaip nors ir 
kiek nors tuos Vokieczius nuo bado iszgelbeti.

rikos valdžia atidėjo to tyrinė
jimo diena, del kokiu szesziuį 
sanvaieziu,
“mes norime ji iszgazdinti.” 
Tai kad Stalinas galėtu sau ra-

MINKSZTOS ANG
LIES MAINIERIU
STRAIKOS BALAN

DŽIO (APRIL) 1D

WASHINGTON, D. C. — 
Viskas buvo jau prirengta deb 
isztyrinejimo tos sprogstan-j 
ežios “Atom” bombos Pacifikoi 
vandenyse Gegužio 15-ta diena:! 
Laivai buvo jau pasiunsti, ero- 
planai, bomberiai ir kiti greiti 
pesztukai jau buvo pasirenge 
iszlekti in Pacifika ir ta sprogs- 
tanezia “Atom” bomba paleis
ti.

Szitie tyrinėjimai buvo ren
giami pažiūrėti kiek jiegos ta 
sprogstanti “Atom” bomba tu
ri ir kiek bliedies, žalos ji gali 
padaryti, ir asz kariszkus lai
vus ji gali nuskandinti.

WASHINGTON. — Minksz- 
tos anglies mainieriai, anglia
kasiai sako kad jie iszeis ant 
straiku pirma ateinanezio me
nesio. Mainieriai vargiai szitu 
straiku nori, bet jie ežia visai 
be balso. John Lewisas sako 
straikuoti ir jie kaip avinėliai 
straikuoja, seka savo bosą.

Mainieriai gerai žino kad jie 
negaus to ko John Lewisas rei
kalauja, bet jie negali prieszin- 
tis. Pirmiau kompanijos valde 
darbininkus, dabar unijos bo
sai taip pat tuos darbo žmones 
valdo. Szitos straikos bus tik 
pradžia ir kitu straiku, nes už' 
menesio ir kietos anglies mai
nieriai taip pat savo boso 
klausys ir straikuos.

ZINUTĖS

HAMBURG, VOKIETIJA. — Tikras badas

WASHINGTON. — Sovietai norėjo kad 
Taikos Konferencija butu del keliu sanvaieziu 
ar menesiu atidėta pakol jis apsidirbs su Perzi- 
ja ir Turkija. Jie sako kad dabar ne laikas eiti 
in derybas kai randasi visokį nesusipratimai 
tarp Rusijos ir Perzijos. Reiszkia, Sovietai sa
ko: “Per anksti apie taika kalbėti, palauktie, vy- 
rucziai pakol mes savo prieszus sukulsime, tai 

-Įpaskui ir apie taika galėsime pasiszneketi!” 
Kita priežastis, kuria Rusija duoda, tai kad ji 
visai nesitikėjo kad Perzija pasiprieszins, ir už 
tai dabar Rusai nesuspėjo viso dalyko tinkamai 
iszaiszkinti. Ir Sovietai labiau nustebo kad 
Anglijai ir Amerikai josios pasielgimas nepa- 
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pa-

PHILADELPHIA, PA.
Baldwino iszdirbystes Straikos 
pasibaigė, apie 12,000 darbinin
ku sugryžo prie darbo Panede- 
lije.

HAMBURG, VOKIETIJA- 
Czionais kilo didele verta, ir 
gyventojai panesze dideles ble- 
des.
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~1 priži urėti kad visikas nepa

Kas Girdei I viliams kurie to reikalauja.
Kovo menesyje, Raud. Kry

žius praszys pinigu, netik laiko 
ir kad jis "ž RAUDONA KRYŽIŲ ir klU0RD™kitc- ,

, — Am. Red Cross, Wash, D.C.

V" gta „ J _ ij i brangtu dabar savo draugams v K.AIP
1 M. v* t I nusiskundžia kad visas jo dar- ŽMONES REMIA 

-- ! bas eina niekais,
------- f keliu menesiu pasitrauks isz tos 

Anglijos Ambasadorius in ’ vietos.
Vokietija, Sir Neville Hender-j --------"-------
son, 1939 metuose, savo knygo-| Bulgarija pradėjo mokėti sa- 
je “Failure of a Mission” Mi-( vo skola Graikijai; ji pasiuntė 
sijos nepasisekimas, rasžyda- dcszimts mulu isz kuriu asztuo- 
mas Lenkijos užpuolimo iszva- ui buvo jau taip nudviese, kad ryžimo padėti viens kitam kaip 

parodo ju prisidėjimo prie Rau- 
..___ j donoje Kryžiaus veikimu per

Pirmiau automobiliu kom- Antrąjį Pasaulini Kara.
Jie aukavo savo pinigus. Pra

eitais metais Raudonasis Kry
žius prasze $200,000,000 toliaus 
tęsti savo namini ir užsienini 
karo laiko programa. Žmones 
sudėjo $235,030,000.

Jie aukavo savo krauja. Ka
da Raudonasis Kryžius 

brango; stiklo reikia automobi- kraujo ginkluotoms .
žmones tukstaneziais 
Raudonojo Kryžiaus

į Raudonasis Kryžius yra pa- 
reiszkimas žmonių noro viens 
kitam padėti. Ir nėra geresnis 
inrodymas j u iszgales ir pasi-

Dul-dul-dul-dul Dulde-1 
le, TuszCzia Alaus 

Baczkele
karese, pastebėjo szitaip: i Graikai turėjo juos nuszauti.
; ‘ ‘ Dalbai“ tik galima turėti vil
ties kad kada nors ateityje pa-
aisžkes ar Stalinas su Hitleriu panijos rokavo kad žmones rei- 
isz pat pradžios susitarė ir isz kalaus apie 15,000,000 nauju 
vieno dirbo, ar gal ežia buvo tik automobiliu. Bet dabar jau 
kitas planas Stalino supjudyti tos paezios kompanijos prisi- 
Vokietija su Anglija ir paskui pažinsta kad mažiau negu puse 
pats viską pasiimti. Asz ežia tiek pirks kai pamatys kiek jie 
pasakycziau kad Stalinas inejo kasztuoja.
in derybas su Anglija ir su Vo- Plienas pabrango,; plieno rei- 
kietija ir paskui sau kaip kati-. 'hia automobiliams—stiklai pa
nas tupėjo ir lauke. ” 1 _ .

Ambasadorius Sir Neville Hams—gumas pabrango; gumo z 
Henderson szita pastebejima ’ reikia automobiliaus ratams— 

pelitas’’kvartia pabrango;

NEW YORK. — Kai buvo 
1 trumpa cigaru ir cigaretu, mes 
vyrai nors pykome, bet nieko 
nesakome, iszsitraukeme savo 
prasmirdusias pypkes ir sau ty
liai durnavome ir cziulpeme. 
Nors buvo pikta pamatyti kai 
merginos ir bobos nustverdavo 
cigaretus ir pusiau surūkytus 
numesdavo. Bet prisiminėme 
kad ežia laisve kaip kas nori I 

' daro. Mes niekam nieko nesą-! 
! kerne, tik sau pypkes pipsėjome' 
' ir laukėme gražesnio rytojaus 
■ kai 'žmogus vėl gales sau ciga- 

! r etu nusipirkti ar in gera ciga- 
Isz' ra dantimis insi'kabinti.

siuntė priesz Lenkija, žinoda-' biliu darbininku algos pakilo, szalies visu daliu pereita meta’ Kai pritruko mėsos, tai ko
mas kad Stalinas nieko nedarys J bet visu tu kurie dirba ar daro atvyko daugiau kaip du ir ket-( b°s pyko, bet mes vyiai vėl ty 
ir nieko nesakys.

Dalbar mes matome kad tas 
Anglijos Ambasadorius jau ta- ' i ‘ da pramatė Stalino planus, 

u Jeigu isz ilgu paliaubų nielko 
neiszeina, tai tam krasztui jau 
karo pavojus gresia. Visuose 
krasztuose daibar tilk paliaubos, 
nes taikos da nematyti.

parasze kai Stalinas pasirasze
sutarti su Vokietija ir kai Hit-1 jos negali automobiliaus pa
kris savo ’galingas armijasbaigti. Ir ne vien tik automo-

prasze 
goms, 
lanke 

kraujo 
. centrus ir davė suvirsz 13,030,- 

000 puskvoreziu kraujo.
Jie aukavo savo laika.

s visu daliu pereita meta

Zegliniai Laiveliai

Skaitykite “Saule

bažnyiczio del naujos Koply- 
czios. Taipgi, Kun. J. V.Skrip- 
kus pasakė trumpus pamokslus 
apie reikalu. Koplyczios. Taipgi 
Szv. Juozapo mielaszirdingi 
parapijoms sudėjo net iki 700 
doleriu.

Už tokia .gausia auka, Szv. 
Pranciszkaus Seserys ii- Kuni-

Tie mielaszir- 
! dingi darbai bus amžinai atme- 
Inami nužemintomis maldomis 
taip ilgai, kaip Szv. l’rancisz- 
kaus Vienuolynas stoves.

Lai Dievo malone bus ant Vi
dos toje parapijoje, ir lai 

Szv. Juozapas Patronas ir glo- 
. kojas tas parapijos laiko gera- 
jo kleboną ir darbszto Kun. K. 
Rakauska savo szvento globo 
ir užmoka šimteriopai Jiem ir 
ger a sz i r džiams pa ra pi jo n ams.

Dėkingos Szv. Pranciszkaus
Seserys ir !

Kun. J. V. Sikripkus. j

Tas kuris laukia, visiko susi
laukia, jeigu jis belaukdamas 
nesnaudžia.

Jeigu krasztas nori su jiega 
ir per kąra atsiekti savo tikslą, 
tas krasztas turi būti galingas j 
bet jeigu tas pats krasztas nori 
ta pati atsiekti per derybas, jis 
turi būti da galingesnis.

Visi žmones turi tokia val
džia, kokia jie užsitarnavo, ir 
visi Vdkiecziai dabar turi pri
sipažinti atsakomybe už szita 
bara sykiu su savo vadais, ku
riems jie taip lengvai pasidavė.

ta galeži, tuos stiklus, ta guma virdalis milijono motinu, žmo-, Ljonic, mums bulvių su kopus- 
ir ta tkvarba. Už visus szitus1. nu, tėvu ir vaiku, dalyvauti1' užteko, ir da szalta barsz-
pabrangintuš daigtus ir visas Raudonojo Kryžiaus programoj cziu buvo.
tas didesnes algas, žmogelis už- Moterys, dauguma isz kuriu tu-
mokes kai pirksis sau nauja au- rejo patarnauti savo szeimy- kiniu nusipirkti, 

noms ir atlikti savo namu dar-' juokeme ir senais nesziojome ir 
! sau dainavome ta dainele: “Be

tomo'biliu.
Jau dabar matyti kad nebus ba, pristatė daugiau kaip 680,-

Čolumbus mieste, Ohio, saliu 
ninkas Sam Barkan mielu noru 
;atidare savo saliuno duris kai 
jau jis buvo visiką užsirakęs del 
juakties, nes malža ir graži mer- 
gaituke sake kad ji nori savo

- , • > J V . \
motina ant telefono paszaukti. 
ITž toki mielaszirdinga darba 
jis neteko $125, nes su ta mer- 
gaituke buvo du burliokai va
giai kurie nabaga saliuninka 
..apvogė.

Kai negalėjome nauju marsz- 
mes tiik nusi-

Paprastai viduryje žiemos bagoežiai surengia Zegliniu 
laiveliu “Sail Boats’’ lenktynes prie Los Angeles kranto. 
Karo laiku nebuvo szitu lenktynių, bet sziais metais visi ba- 
goeziai savo laivelius gražiai hzpuosze, isžrenge ir paleido 
in lenktynes. Septynios-deszimts penki szitoki žegliniai lai
veliai buvo lenktinėse.

pigaus automobiliaus kuri dar- 000,000 bandažu ir daugiau Marszkimu!” 
bo žmogelis galėtu sau pirktis, kaip 1,000,000 rubu invykdinti
Žinoma, daug žmonių pirks au- Raudonojo Kryžiaus paszalpos! sznapso bonkutes skaityti, mes 
tomobiliu ant iszmo'keszczio ir programa. Vyrams užsienyje 
sausa duona valgys bile gales liuOsnoriai darbininkai paiga-' 
kai ponas sau važiuoti. Bet' mino 6,000,000 “kit bags,” ir 
protingesnis 'žmogelis, kuriam karo belaisviams Raud. Kry- 
dar liko kiek proto, pirmiau in1 žiaus savanoriai

Kai valdžia pradėjo musu

1 da ir tada per daug nesupyko- 
i me. Juk kas nori gerti sau vie- 

L. has namie už pecziaus. Saliune 
J prie baro buvo ir gardžiau ir 

....... - - ... i.. • sudėjo beveik maloniau. O saliuninikas vis isz 
savo kiszeniu pasižiuręs ar jam113,000,000 belaisviams pakietu. (bur ten iszkrapszte viena kita 

Kada tvanas, viesulą, .gaisras 
ir panaszios nelaimes užpuola | 
vieta, patys 'žmones eina in tal-

jo kiszenius pavėlins tiek pini
gu ant naujo karo padėti.

i buteliuką. Nors buvo jau beda, 
Į bet vis da gerai kad geriau ne- 
1 galėjo būti.

Kai mums valdžia pranesze 
kad nebus galima pirktis vy
ri szku apatiniu tai ir da mes 
nieko nepaisėme: juk apatiniu 
niekas nemato, tai tie'k to. Mes 
„ ___ ___ , sau dainavome:

Virszutiniai del gražumo; 
apatiniai del meilumo.”

Moterims paneziaiku pritruko 
bet tai joms beda ; mes nieko ne
paisėme, nes jau ir taip buvome 
pripratę žiūrėti in pusnuoges 

J merginas ir bobutes. O panezia- 
.1 Kryžiui prižiūrėti sužeistus,'kos tai mažas daigtas, ju ir ne-

Tabako lapai del cigaru pa-’ka. Jie padėjo Raud. Kryžiui 
szielusiai 'brangsta. Valdžia perkelti gyventojus, 'baldas, gy- 
ketina vėl nustatyti kiek 'bus vulius, ir t.t., in naujas vietas, 
galima už cigarus imti ir kiek T. . J„ T . .... . .i Jie vairavo automobilius irmolketi. Jeigu tas atsitiks, tai 
vėl bus cigaru visur trumpa.
Gal prisieis prie to kad žmoge
lis turės su savo žmonele mai- 
nikauti jis jai eis jieszkoti tu 
“Nylon” paeziaku, o ji jam ci
garu.

i visais budais padėjo iszgelbeji-! įr tada da 
mo darbui. Jie pagamino ir da
lino maista. Karos metu Raudo
nasis Kryžius padėjo 504,000 
auku 869 nelaimingiems atsiti
kimams.

--------::-------- Ligoninėse visoje szalyje
Pragyvenimas jau dabar pa- žmones padėjo Raudonajam 

brango, bet daugiau pabrangs.' Kryžiui prižiūrėti f 
Valdžia saiko kad'koki asztun-1 serganezius ir mirsztanczius. 
ta nuoszimti pabrangs: reiszkia' 
tas jusu doleris jau ir taip ma
žai vertas, bet jis da asztuoniais ’ 
centais žemiau nupuls.

Chester Bowles, 'kurio darbas
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Szirdingiausia Padėka Szv. Juozapo parapijos klebo
nas, Mahanoy City, Pa

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS graborius

Laidoja kūnus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeraa 78.
820 W. Centre St., Mahanoy City

’PITTSBURGH, PA.— Kovo 
(Mar.) 10 diena, Didžiai Der
biams Kleboną Kun. P. Czesna,

., suteik- 
te labai didele parama Szv.! 
Pranciszkaus Sesutėmis pada- 
rydamas rinkliava savo gražio

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

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

Popierinei apdarai. oOc 
Prakeiktu, meilingas kri- 

apraszymas, 202 pus. 36c 
Vaidelota, apisaka isz 

puses szimtmeczio, isz-

...ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col. 
Tiktai, 10c.
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No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas da’gtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu...............20c

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 148 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas 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 .................................15c

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

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuo galis. 82 
puslapiu............................................15c

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stermfield danguje; Pabe 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 nnnlanin 1

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

No. 160 Keturiolika istorijų 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugava- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Api<a 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunuu, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 2Sa

No. 161 Keturios istorijos apie Antį 
prapulties kranto; Mistras ir Krepą- 
azius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 2£1

No. 162 Trys istorijos apie Bais* 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ..........  10a

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma> 
’kiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus..............................   15e

No. 170 AsztuonioB istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
n u slapiu ...........................  25a

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

No. 172 Dvi istorijos api® Dūktu 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
pv’lapiu .........................................

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15d

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

—_ J

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu.

No. 102 
tninaliszka

No. 103 
pirmutines
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. 25e

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi 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

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

matyti del tu ilgu ir lankszcziu 
kojų.

I Bet Ikai valdžia susimislino 
isz kviecziu duona daryti o ne 
alų, tai jau vyrueziai, musu 
kantrybe iszseko, jau pasiekė 
paskutini laipsni. A erezini, mu- įsįį nog sniert; Apie Szv. Kristupą; 
SU kantrybe iszseko, jau pasie- Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
1 • tt • liukninai einiki ir kiti szposelei. 20cke paskutini laipsni. Verozuui No 116 btOTijs tple slerBta. 
mums be duonos gyventi, O ne'puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c 
be aluezio. Jau nebeliko del ko' No- 119 Keturios istorijos apie 

... . Garžia Haremo nevalninke: Tj«oszis:
gyventi jeigu negali m sahuna Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
nueiti ir kelis alus iszmaukti.162 puslapiu ...............  15c
|vt- p • j n • i No. 120 Dvr istorijos apie Valu-v įsokis ten sznapsas, konjakas,1, . ko
i 1 . ’ d . ’ kas Isz girrios ir Ant nemuno. 58

Kiti savanoriai Raudonojo szampanas ir skoezius tai tiems' puslapiu ..........................................15c
No. 128 Septynios istorjos apie 

Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
»; Kolera; Sene

gal ir reikia del tuo skystaus su Ha; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 
purvynu sumaiszytu hajoriszko' g°^8'

gero, czysto, Doras gyvenimas; 
raudono 
alaus ir

Tukstancziai savanoriu, po 
priežiūra Raudonojo Kryžiaus 
sztabo darbininku, aukavo lai
ka Armijos, Laivyno ir civiliu 
ligoninėms, atliktdami visokius 

Kiti tarnavo 
savanoriai darbininkai 

' prie Raud. Kryžiaus Home įSer- 
' vice, jiems pavesta tyrinėjimai 
visokiu naminiu nesupratimu, 
kuriuos kareiviai griže namo 
ras.

A-Lg, VlllU^lllCj Ct 11

Manraurijoje, Austrijoje ir patai.navimus. 
Vengi!joje Raudonos Armijos 
kareiviai sunaudoja visa ta 
maista kuri Suvienytu Tautu' 
Paszelpos Administracija siun- 
ezia del tenai gyventoju. Da
bar Albanija praszosi pagelbos 
ir paszelpos, bet Albanija yra 
Komunistu valdoma. Ar ir te-1 
nai mes Komunistus szersime? Kryžiaus rekrutuoti karo metu, kuriu gyslose tas skystas ba-

_____ .._____ i padėjo kareiviams po ilsio cen- joriszkas kraujas teka. Jiems kabelis; Drąsus szuo
Labai lengva atjausti ir pa- ruose’ ligoninėse ir iszvykimo ir roillrin. rlol tnn sLvsfnns sn lis: Vara-o saunas ir 

gelbos ranka isztiesti savo kai- uostuose- Kiti prisidėjo prie 
mynui, kai jam nesiseka ar kai vietiniu ligoniniu kaip Raud. kraujo. Bet mums 
jis in vargapapuola; bet baisiai Kryžiaus slaugiu (nursiu) pa- tiiszto i* ------
sunku jam nepavydėti kai vis
kas jam geriau sekasi negu 
mums.

Sieniniai Kalendoriai, 23%

• ir karsztai 
gelbininlkes ir savanoriai stabo kraujo vyrams reikia 
pagelbinirikai.

Milijonai žmonių aukavo lai
ka, kad tik iszpildyti Raud. 
Kryžiaus milžiniška karolaiko

da daugiau alaus.
i Kur ten Lietuvoje girdėjau 
kad “Geri vyrai geroj girioj 
gera, gira gerai geria
Amerikoje ir alaus uzibonas da
bar sunku gauti.

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

Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus aunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu: Peleniute: Du brole’ 
Varputis ir Skunutis. 60 pus...15c 

bet ežia “ "

coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po programa ir padėti sukelti pini- 
35c arba 4 už $1.00, Adresas: Į gU invykdinti ta programa.
SAULE PUBLISHING OO.»
Mahanoy City, Pa. - U.S.A

SKAITYKIT
“SAULE”

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00

Taikoje kaip ir kareje Raud.
Kryžiaus milžiniszka kadolaiko
mia Raudonąjį Kryžių vis au-^pie Žydu Tikybos Prisaky- 
kauja. Savanoriai vis dirbo Ii-‘ mus> Labai užimanti Apysaka.

Tiktai 15<£ ::

“Talmudo Paslaptys”

SAUDE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

kauja. Savanoriai vis dirbo Ii-' 
goninese ir prisiruosze padėti 
nelaimėms užpuolus. Kažkurio- j 
se vietose savanoriai vis aukau
ja krauja per Baud. Kryžių ei-

ISTORUE apie Gregoriua 
-------- --------- ISZ Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 254 ::

SAULE PUBLISHING CO 
Mahanoy City, Pa., U. S. A. SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Adresas: 1
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.



’■SAULE” MAHANOY CITY, PA.
-t.1 neužilgo iszrautas isz žemiszku* alpusia. motina paguldyti ant ežios gyvasties.

nelaimiu, vaikszcziosi szalije^ lovos. Pasisekė jai ant galo, pa- Motina užmigo, 
Dievas Nekaltųjų 1M oiOrinio Įamžinai laimingu dvasiu.” tope rankas ir smilkinius apal-

i Kunigas paliovė kalbėjos ir' pusios rugpyve ir su džiaugs
-......... ...... • teiraujancziai pažiurėjo in nu- niu pamate ženklus pargryžtan-

Delko toks _4-; lindusi Edvardu

o
sėdėjo prie lovos ir 
ant valandėlės apie 
padėjimą,
paszvensdama sergancziai mo-'dates in

Spaudėsi czion daugybe žmonių
Marijona in szonine ulyczaite.
užmirszo; “Kas ten tokio atsitiko,”
Edvardo klausė .Marijona, kuriai viskas

visa rūpestingumo instabiai rodėsi: “'ko taip gru-,Krasnos parapijos, Vartų kaį- 
tamsia ulyczaite ?”, mo> Jisai gyvena Amerike.

Pajieszkojimas
Pajicszlkau savo broli Petrą 

Ramaikio, gimęs Lietuvoje, isz

(Tasa)

Da syki szirdingai apsikabi
no, o paskui tuo jaus Verner’isl 
atsitolino, nes buvo jam per 
troszku tarp keturiu sienų ka
lėjimo. Po nekurio laiko sugry-' 
žo su popiera, plunksna ir ra- 
szalu, pastate viską antskuo-Į 
mes ir tuojaus vėl iszejo. Ed
vardas trumpai pasigalvo jes: 
paėmė plunksna in ranka ir 
sziuos žodžius parasze in savo 
seseri: į

‘ Miela sesyte! ’ ’
I

“Isz valios Visogalinczio tu-1 
riu neužilgo su jumis persislkir- I 
ti. Pirm negu persikelsiu isz į 
czion in amžinasti, geidžiu da! 
su tavim syki paszne’keti. Kada 
vienok pamanstiju, kad turė
tum motina be priežiūros palik
ti, tada ir tos paskutines mano 
valios iszsižadu. Po trijų dienu 
nebus jau manes tarp gyvųjų. 
Pasakyk, praszau Tavęs, moti
nai, kad mirsztul nekaltas, kas 
yra taip teisybe, kaip szaukiuos 
pagelbos paskutinėje valando
je mano gyvenimo. Prislegiu 
tau, kad mane nekaltai apsu- 
dinta. Pasveikyk ii’ szirdingai 
apsikabink motina ir pasakyk 
jai, kad ja su gailescziu perpra- 
szau už neviena negerumą kuri 
jai per savo karsztuma pada
riau. Moki darbuotis, prižiūrėk 
ja o ant Verner’io gali tikrai 
pasitikėti. Esi szvelni mergina; 
.saugokis nedoru apgaviku tavo 
nekaltybes, praszyk Dievo, kad 
saugotu Tave nuo apgavimu. 
Tikėk man Maryte, kad kur gy
vena biednys'te, ten turtingas 
nesitiki jokio pasiprieszinimo, 
dūmodamas savo niekysteje, 
kad auksas viską pergali. Sau
gokis tokiu nedoriu piniguo- 
cziu, toki žmones nėra ponais 
paežiu saves ir apgauna pa
prastais ir nedorais meilumais 
neviena nekalta mergaite, kuri 
tiki saldiems viltaviliams (pri
silaižyto jams), o paskui panie
kinta pabunda isz lepinanczio 
ja miego. Traukis nuo tokiu 
garbintoju platina jie nuodin
ga, sėkla tarp jaunu augalu, taip 
kad neseniai szviežias kvietkas 
suvytęs pradeda kristi. Nesyun 
karsztai meldžiaus isz visos du
slios, praszydamas dangaus pa- 
gel'bos del Tavęs, kad neinkliu- 
tum in akylai užspęstas slaistas 
apgavingu siekiu. Maldauk ir 
Tu Dievo su manim, kad man 
suteiktu pajiegu prie paskuti
nio sunkaus žingsnio, kuris už
baigs mano žemiszkus kentėji
mus. Nors ne kaltai mirsztu, 
sziurpuliai mane ima ant vieno 
pamanstinimo apie kruvina re
gėjimą (igrzyslko). Negailauki t 
manes; laimingu galima vadin
ti ta, kuris 'be sunkios kaltes ta 
svietą apleidžia. Kad galeeziau 
numirti už savo tikėjimą arba 
ievyne, noringai kraują savo 
isztekincziau, bet kad turiu 
mirti kaip žmogžudys, gal ne 
nuo vieno prakeiktas, tas tik 
vienas man smerti apsunkina. 
Pasiliki! sveikos, geresniam 
sviete pasimatysim. Nuo Ver
ner ’io gausi ant atminties 
kuokszta plauku nuo mano gal
vos, tegul Tau primins tavo Ed
vardą, kuris nekaltai numirė. 
Pasilik sveika, melskis už ma-

nulindęs, sunau?” Suszuko ant 
galo, imdamas ji už rankos.

“Kupinuos apie motina, nes 
i uždarbio sesers neužteks ant 
i užlaikymo ligones/ o prigulet 
t/k nuo kitu malones yra tai' 
tikrai nesmagu senai ir prieg- 
lam ligūstai moteriszkiai, ir 
dėlto tik 'bijausi smerties.” 
Akyse kunigo pasirodė aszaros 
sugraudintas padavė ranka ge
ram suirai ir kalbėjo toliaus ra
mindamas: “Motin tavo, mie
las Edvardai, aprūpinsiu kieik 
Lik mano pajiegos daleis o ir 
Marijona nealks. ’ ’ Edvardas 
puolė priesz dievobaiminga ku
nigą ir bueziavo isztiestas prie 
jo rankas. Nei žodžio padėka-' 
vones negalėjo isztarti, nes at-j 
sitikimai tos dienos perdaug ji; 
in viskino.

'“Dabar pasilik sveikas, rei
kalauji pailsio, o rytoje vėl at
lankysiu.” Tai isztares padėjo 
ranka ant galvos Edvardo ir 
ramindamas, palaimino ir tuo
jaus iszejo.

Edvardas likes vienas, kal
bėjo, po trumpo tylėjimo, pats 
su savim: “Taigi mano myris 
bus pagelba likusiai motinai ir 
seseriai, su didžiausiu noru da

ne, ligirik motina, nes asz del bar mirsiu, kada, žinau, kad bus 
jos nieko negaliu padaryti.” 

Apsilpes sudribo ant stalelio 
daug kartu sukepusiomis lupo
mis bueziuodams laiszka ir ap- 
liedams ji gailiomis aszaromis.

“Kunigas klebonas tuojaus 
czionai ateis,” apgarsino inejas 
Verner’is.

“Labai yra man geistinas,” 
atsake Edvardas tvirtai, ati
duodamas Verner ’ini laiszka 
del užpeczetijimo ir nusiuntimo 
in paskirta vieta. Verner’is pri
žadėjus kuogreieziausiai tai pa
daryti, o kada artinosi prie du
riu, inejo inkalejima kunigas. 
Buvo tai senelis su sidabriniais 
plaukais ir pavartauna stovyla. 
Kada pažiurėjo in akis stovin- 
cziam su pasidavimu jaunikai- 
cziui, suszuko regimai sujudin
tas: Tokios akys nerodo žmog
žudžio. ’ ’

‘ ‘ N e esu 'žmogžudžiu, ’ ’ tarė 
su slkaudum nusiszypsojimu 
Edvardas: “Tik sunkus pa
žvelgimas mane slogina,” ne
turiu liudininku ant patvirtini
mo mano nekaltybes, tokiu bu- kele isz lovos prisiartino prie; 
du nekaltai, priesz svietą vie- dukters, o matydama, kad ta ■ 
nok kaipo kaltininkas, turiu;pamaži atgauna jausmus, pa-i 
numirti. ’ ’ ' eme nuo žemes laiszka ir skaitė

Perimtas pasigailėjimo, atsi-1 ja su kas syk labiaus pastiru- 
sedo klebonas prie nublanlkusio siomis akimis.
jaunikaiezio, ji iszspaviedoti.

“Noringai tam tikiu,” rami
no nelaiminga, po pabaigtai 
iszpažincziai nuodėmių dva- 
sisžkas tėvas: “Apleidžiu tave, 
kad daryti ar jau nieko negaliu 
del tavęs gero padaryti. ’ ’

Guodotinas kunigas atsitoli
no, Edvardas vėl pasiliko vie
nas ; saule leidosi už kalnu, o 

I jis liūdnai žiurėjo in gestanezia 
I jos szviesa. Po keliu adynu su- 
gryžo klebonas.

“Viskas veltuo, sunau, vis
kas susitarė priesz tave, turi 
numirti. Bet lengvas turi būti 
tokis myris, nes jis perkelia at- 
mainingu žemiszku turtu in am
žina šventa pakajinguma. Žmo
gus gema, kad numirti, o lai
mingas tas, kas gyvendamas' 
manstija apie smerti. Gyveni-! 
mas mielas Edvardai, yra tik' (Atminimas isz keliones in Lė

Valdžios
Po-Sekretorius

Majos General John H. Hill- 
dring isz New Rochelle, N. 
Y., buvo Prezidento Trumą- 
no paskirtas Valdžios Sekre
torių* už pagelbininka. Ge
nerolas Hilldring per kara 
buvo direktorius namie. Ne- 
inia ar jis turės gabumu del 
savo naujo ir tokio svarbaus 
darbo.

a prupintos. ’ ’ Atsiklaupęs pas
kui padekavojo Dievui už Ap- 
veizda ant nelaimingu ir prasze 
pagelbos savo padėjime. Už va
landėlės užmigo, o linksmas 
juokas ant jo veido liudijo apie 
saldžius sapnus, kurie ji ap
siautė.

9.
“Miela motin! Edvardas in 

mus raszo,” kalbėjo nudžiugus 
Marijona, kuria vaikszczias 
laiszka nuo (brolio padavė. Su 
džiugum pasiskubinimu pra- 
plesze laiszka, drėbenti motina; 
pasikėlė ir dabotirigai temijo in ■ 
skaitaiiczia dukterį, nes žingei
dumas apie sūnaus padėjimą 
labai ja užėmė. Marijona vos 
peržiurėjo kėlės eilutes, kada 
staiga iszleisdamas isz rankos 
laiszka, lyg paralyžiaus užgau
ta, negalėdama isztarti nei žo
džio puolė ant keliu prie moti
nos lovos.

Greitai persigandimas algai-! 
vinimo ant valandėlės susilpne- Į 
jusias motinos pajiegas. Atsi-!

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
įaikraszczio. PASKUBINKITE 1 1 I

Kaip tik Marijona pamate 
laiszka motinos rankoje greitai 
priszoko, prijausdama kad bus 
dabar reikalinga. Motina su
drėbėjo, pasviro ir griuvo lyg 
lavonas in glebi dukters.

(Persigandus Marijona turėjo 
statyti visas pajiegas, kad ap-

Pasiskaitymo Knygeles
Trys Istorijos apie Irlanda 

arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 200

Isz keliones sugryžau, 
Daug telegramų gavau ir 

nusiste'bejau,
Net pikta man pasidarė, 

Kad musu moterėles
■ neapsimalszina, į

Isz doraus kelio iszeina,
Net ir .graudu man skaityti, 

Ir apie jias rasziyti.
Nors jau karta nustokit,
O tada jus neužkabines, 

Ir in laikraszti neraszines.
Jau žmonim nubosta skaityt, 
Kad vis apie jus turiu raszyt. 
Nuolatos rugojaut ant manes,
Ba ta užsipelnet del saves, 
Bet jeigu husite szvarios,

Ir geros,
Niekas ant jus nemigos, 
Visi vyrai jus paguodos, 
Bet niėko negelbes, turiu 

žiūrėt,
Ir vis tai svietui garsyt, 

Jusu darbelius apraszyt.
* * *

Vienoje vietoje arti Skrentono, 
Grinczioje vienoje,

Pikta dvasia įgyvena, 
Ėdasi per nakti ir diena.
Kliiksmai dideli darosi, 

Rodos kad žvėrys ėdasi,
Negražiai darote,

Jeigu toki gyvenimą varote, 
Dievas jus neapleis, 
Nesmagumais užleis, 
Jeigu nepaliausite,

Mano žodi paminėsite.
* * *

Kur ten Baltimore, 
Gilukis atsimainė, 
Per daug bujojo,

Kol galo nedasigrabalojo,
Da truputi palauksiu, 

Kol daugiau žinių isz ten 
negausiu.

* * *
O vyrueziai negerai,

Užeis ant jus dideli vargai, 
Jeigu nepamesite savo 

papratuma, į
Ir naktiniu laukiniu 

staugimu.
Kada pakauszius užpilat, 
Savo akis guzute aptemat, 
Nes taip ilgai negali būti, 
Ateis laikas, reiJke mirti, 

Palikti viską paskui save.
Nesigailės niekas tave,

Ka gero ant svieto padarai?
Ar vargszams aszaras 

apszl uostai ?
Ar sierateliams prigelbejai,

! Ant užlaikymo pinigėli davei? 
Gyvenimą savo praleisi,
Ant ana svietą nueisi, 

Niekas tavęs nesigailės,
Nei po smert poterėlio 

nesukalbės,

Penkios Istorijos apie Burike 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko

PAJIESZKOJIMAS

tinai. ‘‘O dangau!’’ Szauke lie-; “Galima ten matyti žmogžudį,i Asz dabar esiu jo vienatine sė
dama aszaras: “Ka man dabar kuris rytoj bus nužudytas,” at-'sj0 (kita sesio mirė pereitą 
daryti, gydintojas neateis nors Sake viens isz praeiviu, i Rugsėjo (Sept.) menesio 1945 
jo ir praszycziau, o taip gal mo- j ‘ ‘ Kur? ’ ’ paklauso Marijona be- j metuose). Turiu svarba reika- 
tina jau niekad nepabusti isz veik be kvapo. “Ten sztai anam Jeigu kas žino apie ji arba 
savo silpnumo. ’ ’ ! juodam triobesije ant antro gy- tegul pats atsiszauke pas:

“Miela Morta! Užeik pas venamo po kairiai rankai yra jo I Mary Zubavitch,
mus ant valandėlės! motina ma- kalėjimas eikit ti'k paskui žiu- 452 Lewis St Minersville Pa. 
no greitai apsilpo!” Szau'xe per geidžius, o negalėsit pas ji nu-! ______________ _
Įauga in kaiminka, kuii jau ne ^kl\sti. 1 1a tai dailus jaunikai-> pjrkie U. S. Bonus SziaJldion! 
syki gelbėjo pavargusia szei- tis, bus jumi 
myna. Dora senuke pasiskubino na.”
,u nepoilgam inejo in grineziaj Nelaukdama pastarųjų žo- 
, “ O Dieve mano! Suszuko per- j jziu, nubėgo Marijona kuogrei-! 
sigandus, matydama ligone su cziausiai prie parodintojo na-į 

‘ atverta burna iszgeltusiu veidu TO0> Skurdžiai žiurėjo ne vienas 
ir trumpu uvepavimu: “ Czia kalinys pro sztangas savo lan-i 
reikia pagelbos!” |g0> nes daugumas sėdėjo czion

Marijona iszpradžiu negale-tokiu, kurie neturėjo tu muru 
jo surinkti savo mineziu, niekad neapleisti, jei tik del to, 

į abiem rankom užsidenge akis ir , kad patirti tai, ka rengiama ry
davę valia inkaitusiai vaidintu- toj Edvardui, 
viai. Staiga atsirado tvirtas už- 
si'brožimas jos duszioje; paszo- 
ko susiraminus prie veidrodžio1 
sujieszkojo už jo žiedus, pa žiu- £ada j 
rejo in juos galingai ir svėrė 
juos drebanezioje rankoje. “Ju 
gales užtekti ant pargabenimo t 
gydytojo isz miesto ir ant nu-, 
pirkimo vaistu del kenezenezios1 
motinos.” — “Kuo szirdin-' 
giausiai miela mergaite,” atsa
ke susigraudinus senute: ‘ ‘ kad 
galeeziau, nereikėtų, i 
duoti tu žiedu. Imk tai, kalbėjo 
toliaus gera senute, kada tuom 
tarpu isz jos akiu ritosi per 
ruokszletus veidus aszaros ir 
indejo dvi-auksini in Marijonos 
ranka. Su džiaugsmo aszaromis 
dekavojo duktė, pabueziavo 
szaltu prakaitu apipiltas moti
nos rankas ir leidosi smarku m 
žingsniu linlkon miesto. Baime 
ir kudikiszlka meile pridavė jai 
sparnus.

Žibanti boiksztai

jo gaila, mergi-<

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
■■ ■

Velnias
Marijona persiskverbe per 

minia žmonių, kurie tovienio 
grūdosi prie kalėjimo langu.

l jau stovėjo pryszakije pa- 
, mate dauguma smelkensziusi 
: prie mažo langelio. Ir ji ilgai 
grūdosi, bet veltuo: negalėjo at- 

i sispirti grudimuisi vyru. Ilgai 
į stovėjo neiszpasakytoje baime- 
i je staiga pamate tarpa greitai 
i juom insispriaude, pasistiepė 
ant pirsztu ir pamate per lange- 

au par stovyla savo brolio sedinezio
greta su kunijgu, ant suolelio.

‘Edvardai! Edvardai!’ szuk- 
tele griūdama ant slenksczio 
keli greta stovinti prikėlė varg- 
sze, bet ji visai nekrutėjo, nes 
buvo visiszkai apalpus. Durys 
kalėjimo atsidarė, nes Edvar
das iszgirdo 'baisa savo sesers 
ir prasze kunigo, kad atidary
tu.

“Marijona,” szauke kalinys
(kuorai) priimdamas apalpusia nuo ran- 

jau: ja sveikino, ji susirupinusaplink stovineziu. “Maryte, 
vis smarkiau ženge. Jau artino- i nemirk!” szauke balsu perdem 
si prie areziausiu namu priesz szirdi perimaneziu. “Ka moti- 
vartus, kada patemijo antyiesz na darys jai ir tave skausmas 
kelio susirinkusia žmonių dau
gybe. Nežinodama, kas ten de
dasi, 'bego ir gi ten traukiama 
vidurines prie jautos in vieta, 
isz kur davėsi girdei plaktuko 
tauszkinimas. Akies mirksnije 
prisiartino prie minios žmonių. 
Dailydis sukinosi statydami ka 
tenais, o nesuprantanti Marijo
na užklausė vieno isz žiūrėtoja, dino aplink stovinezius, ir nieks 
ka jie ten stato. “Stato prietil
ti, daili mergina, del žmogžud
žio, kuris rytoj turi būti nukirs
tas. Kas tau pasidarė?” Suszu- 
ko užklaustasis ir tuoj stvėrė
apalpusia in savo glebi. Minia'žiurėjo in vaikus, viens kito 
žmonių apsupo mergina, kuri gailincziuosis.

i ant lovos paguldys! ’ ’ Tai gir- 
! dedama Marijona pravėrė akis, 
I lyg stebuklinga s via atgaivin- 
; ta. Bet kaip tik pamate isz- 
blyszkusi brolio veidą, tada ne- 

; iszpasakytam gailestije apsika- 
' binus ji, prisiglaudus prie jo 
' krutinės pradėjo kareziai verk
ti. Tas regėjimas giliai sugrau-

atidengus akis lyg miegodama 
aplinkui dairėsi. Vienas dirste
lėjimas in szona kur buvo prie
tiltis, jai visiką iszaiszkino, pa- 
dekavojus už atlikta prisitarna 
vima, begu prie vartų miesto.

iPajieszkau Kazimiera ir Va
clovą Vitkų isz Lietuvos paeina' vena

TIKTAI

USF5 Tie kurie prisiunezia 
laiszkus arba postel-kartes in 
“Saules” redakcija, lai prili
pina reikalingas pacztines mar
kes, nes kitaip tokius laiszkus 
nepriimsime. Postkartes reika- 
lauje marke už 1 centą; laisz- 
kaip po 3 centus ;special delive
ry po 16c., o registravoti laisz- 
kai reikalauje 23 centu.

NEUŽMIRSZKITE!— jeigu 
siuntinesite tokius laiszkus be 
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai markiu 
ant lais^ku, tai iszdavysta ne
priims tokes post-kartes 
laiszkus nuo paczto!

nepertrauke tylos, kaip tik de
javimai ir gailus skundas Mari-1 
jonos, kuri atsidavė neiszmas- 
tuojamam jam skausmui. Giliai 
susigraudinęs senelis kunigu**

—BUS DAUGIAU—

Valdys Italija

ir

Ant Gavėnios

Graudus verksmai arba pasi- 
budinimas prię apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris-' 
tušo, pagal senoviszka būda, 
10c. Stacijos arba Kalvarija V. 
Jėzaus Kristaus 100. Laiszkas 
arba muka musu Iszganytojaus 
Jezuso Kristuso 50. Tretininku 
Seraphiszkas officium 100. No- 

Stebuklingo Medalikox įClUVcb V 1 Ulk U. ISZ* U1U L U. V Ub pctvlllcl \ Clld O LC U

pasaka); Užliekos isz; Senoves. į&Zi Kauno redyibos, Szauliu ap- Dievo Motinos Garbei 100. Is 
Padavimu; Peary ant Žemgalio s]<rįczį0 įr Gedvyždiu kaimo.

mėginimu, tuojaus ji užbaigsi, dinius Krasztus). 96 pus. ..250 ajreso.
ir jau tavęs laukia gausus už-! 
mokesnis. Dėlto neabejok visai

Saule Publishing Co, 
Mahanoy City, Pa.

Į torija apie Amžina Žydą, jo ke- 
Praszau atsiszaukte, ant lione po svietą ir liudymas apie 

Jezu Kristų 200. Maldų Vaini- 
Mrs. Z. Cesnukiene, 1740 Re- kelis knygute 750.

becca St., New Kinsington, Pa. Saule, Mahanoy City, Pa.

Kunigaiksztis Vittorio Di 
Savoia, Italijos karaliaus 
anūkas gal valdys Italijonus. 
Karalius apleido savo sostą 
ir dabar kelias in sostą szi- 
tam jaunam anukui yra ati
darytas. Jo tėvas yra kuni
gaiksztis Umberto.

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai. ■ 1

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai. 
Kalendorius.
Maldos Rytmetines. 
Vieszpaties malda. 
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas. 
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles if 
Gailesczio.
Maldos vakarines.

Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos. '
Psalme 45. 
Giesme Szventos Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramęnta. 
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. ' a
Garbinimas Szv. Sakramento*. 
Malda
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
Malda ’ -
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus varao* 
Maldos po palaiminimo Szv. Salt.

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

Szv. Tamosziaus.

,1
j.]

prie Panos Szvencziausio*.
Szv. Bernardo prie Szt.

4

Saule Publishing Co., j 
MAHANOY CITY, PA.



Žinios Vietines bažnyezios ir palaidota parapi
jos kapinėse. Velione paliko šu
nų ir du anukus, taipgi seseri.

* *— Utarninke pripuola Szv. 
Ludgerio; Seredoj Szv. Jono 
Damaskieto taipgi pasninkas; 
Ketverge Szv. Jono Kapistra- 
PQ.

■ — Serofine Mažeikas, isz 
miesto, turėjo operacija Locust 
Mt. ligonbuteje.

— Pennsylvania Power and 
Light Elektros kompanija per 
1945 metuose sunaudojo net 2,- 
330,000 tonu kietos anglies.

■ —- Laike darbo prie Locust 
Summit kasyklose ekspliozija 
kylo nuo gazo, du darbininku Ii’ 
Los apdeginti, Robert Phillips, 
31 metu amžiaus isz Shamokin 
ir Leroy Snyder 59 metu am
žiaus isz Danvilles. Randasi 
Shamokin ligoributeje.

Pittston, Pa. — Szv. Kazi- 
mierio parapija rengia dideli 
koncertą kuris atsibus Gegužio 
(May) 8-ta diena West Pittston 
High School Auditorium. Daly
vaus artise Polyna Stoszkiute 
ir prie programos prisidės ir 
parapijos choras.

t Pranas Barsztis, nuo 309 
Sussex Uly., Old Forge, numirė 
Kovo 15 d. Palaidotas isz Pitts- 
tono Szv. Kazimiero bažny
ezios, kūnas likos palaidotas 
parapijos kapuose. Velionis pa
liko paezia, 7 vaikus, 6 anukus 
ir seseri. — G.

Sovietai Norėjo Atidėti 
Taikos Konferencija

11 S A U E E T < MAHANOY CITY, PA.'

Finlandijos Vadai AL* IT* AL*
Nubausti U£ Mill

FINLANDIJA. — Komunis
tu teismas apsudijo Finlandijos“ sziaurine j e puseje Korėjos tai 
augsztus žmones ir vadus, ku- niekas nežino ir negali žinoti, 
rie taip didvyriszkai kariavo ir! 
savo kraszta gynė nuo Sovietu^ 
užpuolimo. Finlandijos buvusis 
Prezidentas, Rysto Ryti ir sep
tyni kiti valdininkai buvo ap
sūdyti ant deszimts metu prie 
sunkaus darbo.

KOREA. — Kas ten darosi

Minersville, Pa. (Tasa Nuo 1 Puslapio)

tos puses, gal Sovietams visai 
nerupi, nes vargiai kas Rusijo
je turi gana pinigu sau radijo 
nusipirkti.

Perzijos Premjeras
Tikisi Taikos

Svecziavosi Rusijoje 
nes Sovietai tenai nieko neinsi-į 
leidžia. Jau net nuo Rugsėjo 
(Sept.) menesio jokiu žinių isz 
tenai negauname, už tai kad 
Komunistai Amerikos žurnalis
tu ir raszytoju visai nei isz tolo 
neprisileidžia.

Jie yra kaltinami už tai kad 
jie pradėjo kara priesz Rusija, visur 
Amerikos valdžia dažinojus 
apie tai visai nieko nesake ir 
nei pirszto nepakele pasiprie- 
szinti.

TEHERAN, IRAN. — Pre- ! 
mieras Ghavam sako kad jis ti
kisi kad Rusijos kareiviai iszsi- 
kraustys isz Irano, Perzijos, 
pirm negu Taikos Konferencija

SAULE” YRA
GERIAUSIA 
DOVANA!

WASHINGTON, D. C. — 
i CIO darbininku unijos atstovai 
: svecziavosi per kelias dienas irnas posėdžiauti. Jis sako kad
Rusijoje ir dabar parvažiavę 
mums pasakoja kaip gerai ir 
gražiai tenai darbininkai sutin
ka su fabrikantais, kaip tenai

dabar yra vilties kad viskas 
bus iszaiszkinta ir sutvarkyta 

į be karo ir be kraujo praliejimo/ 
I Jis taipgi užsigynė ir sake

O Komunistu korespondentai visi dirba, daug nuveikia, koki kad visai ne tiesa kad daugiau 
laisvai zulinasi po ta dideli ir geri fabrikai dabar v^e^u kariuomenes buvo pa- 

kraszta kur Amerikiecziai vai- visko gamina, stato ir daro. Jie ?iunsta Prie rubežiaus ar kad 
do. Ji net paežius Amerikie- 
czius niekina ir isz j u juokiasi. 
Komunistai net ir tiesiog me
luoja ir kritikuoja augszcziau- 
sius musu generolus. O jiems 
nieko nesako.

— Dabar, po Maizvilles Ke- 
turdeszimtes, Minersvilles pa- 
Tapijieczįai szvenezia ir ap- 
vaifezczioja savo parapijos Ke
turios Deszimts Valandų atlai
dus. Kunigas Juozapas Vasz- 
!kas, Marijonu Seminarijos Rek
torius sako pamokslus per vi- 
6U3 vakarus ir kasdien isz ryto 
per Keturdeszimte. Kunigu 

■ ' svecziu czia Minersville suva
žiavo isz arti ir toli. Matyti kad 
klebonas Kunigas Klevinskas 
.turi gera varda ne tik pas savo 
parapijieczius, bet ir pas visus 
gerus ir pažangingus kunigus. 
JSvecziu kunigu. pribuvo ir isz 
kitu diaceziju ir isz tolimesnių
jų miestu, nes Kunigo Klevins- 
ko lietuviszkumas ir tikras lie- 
tuviszkas vaiszingumas yra vi- 

‘ siems žinomas. Ir isz kitos pu
ses, visi parapijos vaikai, sū
nūs, kurie yra dabar kunigais 
atvažiavo in atlaidus in savo 
teviszke.

Minersvilles lietuviams yra 
kuomi pasidžiaugti ir pasidi
džiuoti, nes niekur nerasi kad 
tiek parapijos sūnūs butu in- 
szventinta kunigais kaip Mi- 
nersvilleje, gali eiti skersai ar 
iszilgai visas Amerikoje Lietu- 
yiu parapijas.

tinka. Rusija dabar norėjo 
daugiau laiko visiems tiems 
klausimams atsakyti, ir už tai 
prasze kad Taikos Konferenci
ja kelias sanvaites palauktu.

Tai kur gražus protavimas! 
Kuriems velniams mes ir sutve
rėme ta Taikos Konferencija, 
jeigu ne susitarti ir pasiszneke- 
ti?! Jeigu Rusija nori visus 
klausimus iszaiszkinti ir su vi
sais susitaikinti, tai ta Taikos 
Konferencija turėtu ankscziau 
prasidėti. Taikos Konferenci
ja turėtu tuoj aus susirinkti ir 
posėdžiauti kai tik kur nors isz- 
kyla koks tarptautinis klausi
mas. Bet Rusija sako, kad ji 
dar neprisirengus del taikos, 
‘nes ji turi savo kara užbaigti.’

SOVIETAI SZOVE IN 
AMERIKIECZIUS 

SARGUS

Pottsville, Pa. — Gerai žino
mas advokatas George Ellis, 
Esq., 72 metu amžiaus nuo 221 
Mahantongo Uly. Numirė War- 

-me ligoributeje. Advokatas sir
go beveik visa meta. Paliko 
paezia, sunu ir duktere.

Pittsburgh, Pa. — $500,000 
bled les padaryta Pittsburgh^, 
Petnyczios ryta,, kada ugnis nu
ūžia ve apie 12 namu nuo 1st iki 
4th Avė., prie Golden Triangle 
vieta. 14 ugniagesiai likos su
žeisti. Daug bledes padaryta 
prie Pittsburgh ir West Virgi
nia geležinkelio.

Frankfurt, Vokietija. — 
Anglijos armijos valdyba pra- 
nėsze kada naujas Vokiecziu( 
Kardinolas Clemens August 
Count von Galen numirė Petny- 
ezioj 5-ta valanda vakare. Kar- 

' dinolas turėjo szirdies liga.

Wilkes-Barre, Pa. — Gerai 
■ žinomas vargoninkas Juozas 
; Stulgaitis, isz Szvencz. Trejy
bės parapijos staigai susirgo. 
Ligonis randasi po daktariszka 
priežiūra.

Nanticoke, Pa f Petronėle 
Bartuszkiene, 60 metu amžiaus, 
nuo 1207 Prospect Uly., numirė 
Kovo 14 ir palaidota 18-ta die- 
Wa isz Wanamie Szv. Marijos

Tik keli metai atgal mes visi 
gyreme Finnus ir net jiems vi-j 
šokiais budais gelbejome ir juos 
drąsinome gintis nuo prieszo! Bet ana sanvaite, Komunis-
Ruskio. Mums net dyvai buvo tai gavo savo pyrago paragauti 
kad tokia maža tauta drysta ke- kai Leitenantas Generolas John 
lia pastoti tokiam milžinui. Bet 
kaip dabar viskas pasikeitė, 
persimainė. Mes dabar tuos pa
ežius Finnus smerkiame ir Ru
sija in padanges keliame.

Ir Komunistai nesisarmatina 
dabar sakyti kad tokia maža ir 
silpnutėlė tauta juos užpuola. 
Ir taip sklandžiai jie gali me
luoti. Jie dabar sako kad Fin- 
nai paskelbė kara ant Rusijos, 
kai visas svietas žino kad naba
gai Finai isz pat paskutinuju 
gynėsi nuo to užpuoliko Rus- 
kio. Bet nauji laikai, nauji 
draugai ir nauja gadyne. Dabar 
Ruskis szventas, o visi kurie 
jam prieszinasi yra razbainin- 
kai, žulikai ir žmonių isznaudo- 
tojai.

R. Hodge pradėjo 
tams taip daryti, kaip jie mums] 
daro. Kai Komunistu laikrasz- 
cziu sztabas pasiuntė praszyma 
kad j u korespondentai butu in- 
leisti in Amerikiecziu valdoma 
Korėjos dali, jis jiems stacziai 
atkirto: “Mes priimsime jusu 
korespondentą Poną Varshow- 
sky, czia in musu eiles, kai 
Amerikos korespondentai gales 
laisvai eiti in jusu valdoma Ko
rėjos dali.“ Tuomi ir pasibaigė 
derybos. Komunistai nieko ne
atsake, nes jie nepaprate ki
tiems nusileisti ir visai nesiti
kėjo kad kas kitas jiems kelia 
kur nors drystu pastoti.

Anglija Siunczia

Rinkimai Graikijoje
Naujienas In Rusija

- - — , siunsta prie rubežiaus ar kad
pastate įaįuš ir gerus gele-l Augiau kareiviu perženge ru-' 
žinkelius ir turi gerus ir grei-lbežiu,in Perzib- J* sake kad 
tus traukinius. Viskas tenai Perzijos Ambasadorius Wash^ 
kaip ant sviesto.

Bet tie musu atstovai mums !
nepaaiszkino apie tuos darbi-'kad Taikos Konferencija tuo- 
ninkus: kiek jiems mokama? iaus imtu szita klausima spręs- 
Kaip ir kodėl jie dirba? Ar jie

i gali sau darbus pasirinkti? Ar
UlčtS d Olllli ..... ... . . '. j darbininkas gali viena darba
Komums-; pamesti įr ijeszkotis? Irano Premieras gal po prievar-

Ar straiku tenai nėra ir kodėl'ta ar isz baimes taiP dabar aisz' 
nera? Kas nustato kiek darbi-!kinasi- Jei^ jis nereikalaus 
ninkas turi dirbti ir už kiek?,kad ^usija pasiaiszkintu tai 
Trumpai sakant; mums rupi ži-! Amerika reikalaus.
noti apie darbo žmogaus gyve
nimą; apie darbininko teises ir Liktis DfHU^'čtis 
laisve. į

Paskui mums nieko nepasake 
apie tuos darbininkus kurie 
yra vergai ir vergystėje dirba, 
apie tuos kurie isztremime, Si- 
beryjoje po prievarta ir po bo
tagu dirba.

Matyti kad tie musu darbi
ninku atstovai tik tiek mate,

' kiek Sovietai norėjo kad jie 
matytu. “Jie butu daug dau
giau dažinoje, jeigu jie butu pa- 
sisznekeje su paprastu, kad ir 
nemokytu Lietuviu, kuris gyvu 
kailiu paragavo viso to 
jaus!“

ing’tone prasiszoko ir per grei
tai iszsigando kai jis reikalavo

ti.
Bet visi szitie pasiaiszkini- 

mai nieko mums nereiszkia, nes

ro-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Su Rusija

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

FRANKFURT. — Vienas 
oficierius isz Amerikos Karisz- 
ko Sztabo Vokietijoje pranesza 
kad Amerikiecziai jau ne karta 
susipesze ir susikirto su Sovie-, 
tais prie rubežiaus rytinėje Vo
kietijos puseje. Bet ana diena 
Sovietai pradėjo szaudyti in 
musu sargus. Karo Sztabas 
greitai visus sutaikino ir nu- 
malszino. Bet toki susikirtimai 
vis daugėja, nes dabar ne tik 
politikieriai ir dipliomatai ne
sutinka, bet jau ir kareiviai ima 
pesztis. Kai kareiviai susipesza 
tai jau ne baikos, nes jie visi ne- 
sziojasi revolverius ir szautu- 
vus.

ta. Tie, kurie eina už Karalių 
George II, visus kitus in kalė
jimus kemsza ar žudo. Esamoji 
valdžia inmete in kalėjimus 
daugiau negu 17,000 žmones 
kuriu politika skyrėsi nuo val
dininku. Apie 150,000 Graiku 
slapstosi kalnuose nes jie žino 
kad valdžia ju jieszko, meszke- 
rioja. O kiek valdžios užtarėju 
buvo iszžudyta tai niekas ne
gali pasakyti. Czia, Graikijoje 
tikra ir baisi brolžudyste dabar 
visu savo žiaurumu siauczia.

Hooveris Pas Popiežių
ISZ RYMO, ITALIJA. —
Amerikos buvusis Preziden

tas Hooveris, kuris dabar atsto
vauja Prezidentą Trumana ir

Kairieji ir Komunistai nenori 
szitu rinkimu ir jiems prieszi- 
r.asi. Rusija taipgi prieszinasi. 
Szitie rinkimai bus pirmutiniai 
in deszimts metu. Daugiau ne
gu milijonas Graiku badu nu
mirė ir sziandien mirszta.

Graikija atsidūrė tarp baisiai 
dideliu replių: Rusija nori czia 
inlysti ir valdyti, Anglija neno-i 

iri Rusijos insileisti. Tai dabar“
prižiurineja musu maisto orga-: kad ir taikos metu, Graikijosj 
nizacijas visuose krasztuose, I krasztas karo muszis, klu< 
pasiszenekejo su Popiežiumi, - - i
Rymoje.

Hooveris jau ne jaunas žmo
gus ir szitas sunkus darbas ji 
baisiai vargina, bet jis tam lab
darybės darbui pasiszventes ir 
dirba, keliauja diena ir nakti. 
Jis sake kad Popiežius ji labai 
gražiai priėmė ir parode savo 
užuojauta del badaujaneziu ir 
prižadėjo kad jis pats asmenisz- 
kai darys ka tik jis gali, ir už
tikrino kad viso pasaulio Kata
likai taip pat prisidės.

dvi galingos vieszpatystes susi- i 
kirto. O del to muszio vien tik 
Graikai nukentės.

Žmones Graikijoje dabar be 
darbo, ju pinigai niekam never
ti, maisto beveik negalima gau
ti, apie 90,000 namu sugriauta, 
ūkiai, farmos sunaikintos ir pa
tys Graikai nežino kur kreiptis 
prie ko prisiglausti: vieni stoja' 
už Rusija ,kiti už Anglija, ir- 
taip brolis broli žudo ir visi ba- 
da kenezia ir badu mirszta.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

LONDON, ANGLIJA. —
Anglai atidarė nauja radijo sto
ti, isz kurios jie siuns radijo 
programas ir visokias žinias 
stacziai in Rusija. Viskas bus 
Rusiszkai kad visi Kuškiai su
prastu. Anglija sako kad szi- 
taip ji gales visiems Rusijoje 
praneszti kas darosi po pasauli 
ir paaiszkinti kur Anglija stovi 
ir ko j u valdžia nori.

Sovietai da nieko nesako apie 
szita programa, bet aiszkus da
lykas kad jiems nepatiks, nes 
svetimas krasztas ims muži- 
jie savo žmonėms nieko nepasa
ko, nieko nepaaiszkina, o dabar 
kams apie kitus krasztus ir ki
tus žmones pasakoti. Bet isz ki-

Ant Pardavimo

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

i ke. Tarp daug kitu svarbiu da
lyku jis pasakė kad:

1— Amerika jokiu sutareziu 
su kitais krasztais nedarys. 
Reiszkia nei ne su Anglija.

2— Nieko nedarys kad užpy
kintu ar in pavoju pastatytu

I Rusija ar musu sutarti su Rusi
ja.

3— Amerika rems ir darbuo
sis del Taikos Konferencijos.

4— Visa musu kariszka jiega, Burtininke Isc;

Namas, del dvieju szeimynu, 
(puse tuszti del greito ikrausti- 
ino), 2 akriu žemos, namas sta
tytas 1923 metuose. Karszto 
vandens, sziluma, szaltino van- 
du. Namas turi slate stogą. Prie 
gero kelio bosas eina. In mies
tą apie 6 mylies. Taipgi randa
si 2 visztininkai, kiaulininkas, 
Ikaru ,'garadžius, 15 medžiai 
(obeliu ir grusziu). Viskas par- 
siduodasi tiktai už $7,500. Ra- 
szylkite tuojaus pas:

Wm. Aglan, 
Route 2 - At Harmony

Phillipsburg, N. J.

Maszina Stato Stubas

Szita nauja maszina, kuri iszrodo tokia gramozdiszka 
dabar in viena diena pastato viena gatava narna. Dabar rei
kės tik sau lota nusipirkti, patelefonoti in szita maszina at
važiuos ir tau visa narna in viena diena pastatys. Szitokiu 
maszinu kelis tukstanczius padaryti. Tada namai ims dygti 
kaip pavasaryje grybai. Bet žinios kad darbininku unijos 
jau dabar protestuoja ir stengsis uždrausti toms maszinoms 
kams nebus darbo. s bizni sugadins ir darbinin-
namus statyti. Mat jos kitiem

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, celuloidos virszais 
$1.75. Vainikėlis, maža maldų kny- 

(g'ele, misziu maldos su paveikslais, 
'paprastu apdaru 65c. Istorija Seno ir 
'Naujo Testamento 25c; Kabalas su 
! Saliamono Nosia 10c; Dangus, Saule, 
Žvaigždes 10c; Sapnas Marijos ant 
Kalno Alyvų 15c., Burtininkas ir 

; Girtuokliu Gadzin- 
kuri sziandien randasi ir kuria kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pa
ketiname ateityje susitverti 2ary,mas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 

. i . _ .. Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka
yra ir bus paszvesta palaikyti Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti 
Taikos Konferencijos nusista-!^kane®nĮ valgiai ir visokį kepiniai $1; 
tymus.

5— Nors mes norime ir jiesz- ligoniams knygele apraszio api^350 
kome taikos, vienok mes nieko visokiu vaistiszku žokliu 25c; Pralo- 

nesibijome ir žinome kad mes 
galime atsilaikyti.

kinimo inrankiu 30c; Celibatas ar-
6— Nusiginklavimas visados ba kokis neženotu kunigu gyvenimas 

yra pavojingas, nes tada ki- 80c; Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugo-
. ti 30c; Paparczio Žiedas, kas szi žie-

tiems krasztams iszxyla pagun- Ja turesįs visada viską žinos savo ir 
da svetimo Žemes ar turtą pasi- kitu laimes 20c; Raktas, knyga viso- 

savinti. Už tai, Amerika negali 
dabar nusiginkluoti.

7— Kad mes butume ir taikos
metu galingi, mes tuojaus, nie- APie I5 skirtingu pasveikinimu pa- 
, . , . . , . . . . puoštos su kvietkelems, 12 už 40c, 3ko nelaukdami turime, kad ir tuzinai už $1; Prova Detroito katali. 
taikos metu, imti visus jaunus ku lietuviu su socialistais už dalinimą 
vyrukus in vaiska po prievarta. laPeIlu PJ-ie baznyczios, su paveiks- 

J Jais 35c, Dzian Bambos spycziai ir pa-
Jis paskui prikaisziojo Rusi-įokslai’j žmogus pareina isz bež-

.. . ..... dziones 3oc, Raginis visokiu gražu pa
jai kad jie da vis kariauja ir jai saku 35c, Ar Szventas Tėvas yra tik- 
svetimus krasztus nori paverg- ras kristaus inpedinis $1.50; Aficie- 

ti. Bet jis tuojaus atsiprasze ir gharodija 15c; Dainu knyga apie 107 
pasiaiszkino kad tai supranta- 

i mas dalykas, nes Rusija da sa
vo kariszko ūpo nenusikrate. raudnosio su paveikslais 35c; Patare- 
Jis užbaigė savo kalba pa- l‘as vyrams ir moterims apie lyties da- 

1 ... , , , ..... lykus ir szeiminiszka gyvenimą su pa-'reikszdamas kad visa jo viltis veitslais $2 60. Laime ir plaMtu isa. 
randasi in ta Taikos Konferen- dėjimai raszant paikutes 25c; Saules 
cija, kur jis tikisi visi klausi- ir planetu kebas su paveikslais saules, 

žvaigdžiu ir kitu visu planetu, kaip 
mai bUS iszriszti. jos veikia musu skrituoli žeme 50c.

____________________ _ i ŽOLES ARBATOS FORMOJE
[Nuo veneriszku ir Vėžio ligų $2.25;

Lafayette Fish MarketN“ irodos iszberimu $1.25; Tyra Mostis 
204 W. Centre St., Mahanoy City, Pa. nuo pajliu, Rožes, Vėžio ir bile kokio 

niežulio $1.25; Nervu ir nuo sutuki
mo po 85c; Inkstu arbata, varo akme
nėlius 60c; Kraujo Valytojas 60c ;Ko- 
sulio, Kokliuszo ir Dusulio po 60c; 
Vandenines ir Szirdies Ligos 60c; Pa
taisymui Vyriszkumo 85c; Nuo Užsi- 
senejusio Kataro (hey-feaver) 85c; 
Nuo Cukrines Ligos (diabetu) 85c; 
Nuo Pražilimo ir Paiskanu 60c; Ne
malonaus kvapo isz burnos 85c; Reu- 
matiszku sausgėlų 60c; Palasgos Tre- 
jankes (stambios) 60c; nuo surugu-

Eustakijusas apysaka isz pirmu am
žiau kriksczionybes arba iszganymas 
Szv. Kryžiuje 128 pus., 35c; Sveikata

tas, darbai ir nuopelnas su meiluzos 
paveikslu 25c; Pekla kur ji yra ir 

j kam reikalinga?, su paveikslais kan- 
1.1 1 ~ n Ofin* 1i H r\ 4- o C! n Y*—

• kiu laimiu ir turtu nuo tavęs užslėp
tu, atidaryk duris su sziuom raktu, o 

i tu atrasi kalnus nuo tavęs paslėptu 
turtu ir gyvenime be apsivedime lai
mes 75c; GROMATOS in Lietuva,

rus ir Kareivis. Tak vese visokobla-

gražiausiu lietuvos dainų 75c; Naujas 
Savizrolas su paveikslais juokingi 
skaitymai 50c; Gyvenimas Stepuko

Atidarytas: Seredoje, Ketverge ir
Petnyczioje. Visiems draugiszkai

:: patarnauja ::
Mes parduodame visokiu Zuviu, Lobs
ter tails, Crabmeat, Fresh Shrimp. 
Clams, Scallops ir Hard Shell Crabs.

Ousterius pristatome in namus.
Turime ir geriu Silkių. Telefonas 273 s^° pilvo (heart-burn), Pailiu arbata

______________________ . !85c. Adresas:
.. I M. ŽUKAITIS,

Pirkie U. S. Bonus Sziandien! !336 Dean st., spencerport, n.y.


