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Randasi 2,7 OO.OOOBedarbo
Isz Amerikos s7riX“E Yakar Didvyris, Sziandien Daug Raszytojuv

Koks Tėvas, Toks 
Ir Vaikas

WASHINGTON, D. C. —
Kai isz Moskvos iszejo žinios 
kad Sovietai pasižadėjo Frau-

Iszdavikas
PHILADELPHIA, PA. — 

Vaikas labai greitai pasimoki
ną isz savo tėvo ar motinos pa
vyzdžio, o da greicziau jeigu 
tas pavyzdys yra blogas. Visos 
ezitos straikos ir darbininku su
kilimai dabar atsiliepia ir in 
musu vaiku pasielgimus.

Czia, Philadelphijoje ir ki
tuose miestuose jau ir vaikai 
iszmoko kaip straikuoti. 700 
vaiku sustraikavo ir neeina in 
mokykla už tai kad du mokiniai 
buvo nubausti. Jie neeina in' 
mokykla ir reikalauja kad tie1 JįeSzko To VyfO 
du prasikaltėliai mokiniai bu
tu ąjtgal in mokykla instatyti ir 
kad mokytojai butu nubausti.

Szitoks vaiku prasiszokimas 
tai visai ne baikos. Jeigu vaikai 
jau mokyklose pradės ožius va
rinėti ir, sekdami savo tėvu pa
vyzdžius, ims eiti ant straiku, 
tai jau visas musu vaiku moks
las, lavinimas ir ateitis eina 
velniop. Szitiems vaikams rei
kia kailis gerai iszpilti, kad jie 
per kokia sanvaite negalėtu at
sisėsti. ir nebutu pro szali j u tė
vams panasziu gyduolu gerai 
iszpilti. Jau gana kad tėvai 
durnavoja, bet kai vaikai ims 
isz tokiu tėvu pasimokinti, tai 
jau per daug!

cuzams duoti net 600,000 busze- LONDON, ANGLIJA. — į Czetnikus ir priesz Generolą 
Ii u kviecziu, tai visas svietas. Generolas Draja Milhailovitch Milhailovitch. Amerikos meile 
nustebo. Prancūzai neturėjo ga-1 buvo suimtas ir suaresztuotas: atszalo, visi kiti greitai veid-'
na laivu tiek kviecziu parsi- 
veszti. Amerikos valdžia tuo
jaus stojo in pagelba ir pasiun
tė savo laivus tuos kvieczius 
Prancūzams parveszti. Kai 
Amerikos laivai nuplaukė in 
paskirta vieta, Sovietu valdi
ninkai pasiaiszkino kad jie nie

Kovo, (Mar.) 13. Ji Komunis-j mainingai pasipiktino isz tu 
tiszka valdžia ir armija suėmė tautos mylėtoju ir pradėjo 
kalnuose, kur jis slapstiesi per! szokti Stalino kazoka. 
du metu.

Sziandien jau žmones užmir-
szo Generolą Mihailovitch. Jis 
su savo Czetnikais kareiviais

Stalinas visomis galiomis rė
mė Jugoslavijos iszdavika Mar
shall Tito, tai visi kaip koki pa
samdyti muzikantai eme gar-

400,000 Be Darbo 
New Yorke

P rie Taikos 
Konf erencij os

Rusijai Nesiseka Konferencijo
je; Suvienytu Tautu Paszelpos

drąsiai kariavo už savo kraszto' bint“ s"talin0 padnpcrika, Tito iA. dminist T 00110 lOVOS GeTOSUe
ko apie nieką nežino ir kad te- jlaisve priesz Vokieczius ir Ko-J įr smerkti anos dienos didvyri 
nais kviecziu visai nėra. munistus. Jam ir Anglijos ir iyri]hailoyi.tch. 

j ________________ Amerikos valdžia stojo in talka
■C!l1 sHaiinn iv Cnvwt.i karei- Jį • w 'A •

Draa mas Apie Irano Gal Bus Ati rasuo- JKuris Ja Suvedžiojo

CHICAGO, ILL. — Kai mes 
sakome kad mes einame gry
bauti, tai reiszkia kad mes ei
name grybu jieszkoti. Viena po- 
licijante, Betty Dobry, 35 metu 
graži gy vanaszle dabar vyrau
ja, reiszkia ji vyro jieszko. Ir 
ne bet kokio. Ji jieszko to vyro 
kuris ja suvedžiojo ir paskui 
apleido ir paliko. Ji dirba prie 
policijos, ir dabar policija jai 
uždavė darba savo vyra sujiesz- 
koti. Ji sake kad ji savo darba 
su mielu noru atliks ir ta vyra 
sujieszkos. Nabagas vyras da
bar tikrai bėdoj: Jis ne tik nuo 
savo pacziutes turi slapstytis, 
bet ir nuo policijantes, kuri yra 
ta pati jo pacziute. Jam jau tur
būt visai nėra vilties iszsisukti.

ir pagelba. Amerikos armija 
net kelis savo geriausius gene- 

1 rolus pasiuntė padėti jam ir pa
tarti. Amerikos ir Anglijos ero- 
planai jo kareiviams maisto 

i pristatė. Visi žmones, visos lais
vos tautos ji in padanges iszke- 
le kaipo savo kraszto didvyri.

Bet kai Sovietai stojo in kara 
ir tapo musu draugais, tuojaus! 
buvo matyti kad Generolas Mil
hailovitch nepatiko. Stalinui. 
Tuojaus baisi propaganda isz- 
kilo priesz visus patriotingus

Su Stalino ir Sovietu karei 
viu pagelba Generolas : 
Milhailovitch su savo drasuo 
liais buvo sumusztas ir pats Ge
nerolas Milhailovitch kalnuose 
s.lapstiesi. Kai ji Kovo (Mar.) 
trylikta sugavo, buvo tik vie
nuolika kareiviu su juo.

Nėra jokios abejones kad da
bar Komunistai labai greitai ji 
apsudys ir suszaudys kaipo isz
davika. Dabar ir Anglija ir 
Amerika, ir žeme pardavė tyli. 
Stalinas taip nori!

Tvarka Pabėgėliams; Klausi

dėtas Iki Balandžio 10 Diena
Szveicarai Taikosi i NEW YORK, N. Y. — Rusijos atstovas

Su Sovietais'Gromyko du sykiu gavo ragus gerai apdaužyti
Taikos Konferencijoje ir dabar grasina kad jei-BERN, SZVEICARIJA. —

Szveicarija atnaujino draugisz- gu RUSįja negaUS ko ji HOH, tai ji ISZ KOilferCIl- 
kus santykius su Rusija. Visi .. . . , ..
santykiai buvo nutraukti 1924 cijos visai pasitrauks. Bet, Francuzijos advo- 
metuose kai Rusijos diplioma- vįsus su(aiĮūno ir SU(jare RuSU-FrailCUZU-

Sovietai Austrijoje Apsisaugojimas

NEW YORK. — Valdžia da- A
bar paskelbė kad New York 
mieste randasi daugiau negu 
400,000 žmonių be darbo. Ir szi- 
tas skaiczius kasdien auga ir 
didėja. Visoje Amerikoje dabar 
randasi apie 2,700,000 darbinin
ku be darbo.

Bet tai nėra reikalo per daug 
nusigąsti. Pernai szitu laiku, 
tie kurie turi apie tokius daly
kus žinoti pranaszavo kad 
sziais metais szitu laiku bus 
apie 8,000,000 be darbo. Daugu
ma bedarbiu sziandien arba 
mainosi darbus, arba jieszko 
geresnio, arba nenori tokio dar-

Nauji Automobiliai

WASHINGTON, D. 0. — 
Valdžia nustatė kad automobi
liai turi but parduoti už ta pa- 
czia kaina, prake, kiek jie kasz- 
tavo 1942 metuose, ir nevalia už 
juos daugiau imti, pakol val
džia nustatys kiek galima juos 
pabranginti.

Tai, rodos, geras ir protingas 
nusistatymas. Bet, tikrumoje 
nieko panaszaus nesimatyti. 
Naujas automobilius pirktis 
sunkiau negu paparczio žiedas 
rasti. Bet jeigu turi gana pini-

bo kuris yra jam siūlomas.
Žinoma, tuose miestuose kur 

buvo daug kariszku fabriku, 
dabar bus ir daugiau žmonių be 
darbo pakol visi fabrikai savo 
piaszinas permainys ir pradės 
gaminti daigtus kurie dabar 
yra reikalingi.

Isz kitos puses, daug karei
viu, kurie parėjo isz vaisko da
bar nei nejieszko darbo. Jiems 
Užtenka tos dvideszimtines ku
ria jie gauna in sanvaite isz val
džios. Kiti slapta kur dirba, bet 
vis ima tuos dvideszimts dole
riu isz valdžios ir taip jie yra 
skaitomi prie tu kurie neturi 
įčlarbo.

WASHINGTON, D. C. —
Daktaras Eduard Benes paaisz- 
kina kad jau antro pasaulinio 
karo klausimas galutinai isz- 
risztas. Jis sako kad Rusija 
“Nenori svetimu žemiu ar sve
timo turto; ji tik nori isz visu 

i pusiu apsisaugoti. ’ ’ Daktaras

VIENNA, AUSTRIJA. — 
Sovietai užgrobė daugiau negu 
104,253 hektarus žemes Austri
joje ir paėmė du apskriczius 
Austrijoje, nepaisant tai kad 
Suvienytu Valstijų Sanjunga ir 
Amerika su Anglija prieszinosi. 
Sovietai aiszkinasi kad jiems
reikia žemes tenai javams pase-i su visu savo mokslu pamirszo 
ti del maisto, bet kaip jie gali mums pasakyti kur ir kada Ru- 
iszsiaiszkinti kai jie tukstan-j sija save apsisaugos ir kur su- 
czius hektaru paėmė kur vien 
tik girios ir vynuogynai.

Bažnyczios žemes da liko, So
vietai ju nepaeme. Daugiausia 
tos žemes prigulėjo Žydams isz 
kuriu Naziai jas atėmė, o dabar 
Sovietai pasisavino. Austrijos 
valdžia pareiszke savo pasi- 
prieszinima.

stos. Reiketu dabar paraszyti 
gražu ir mandagu laiszka Sta
linui ir papraszyti, kad kai jis 
isz visu pusiu apsisaugos, kad 
pavėlintu mums susirinkti nors 
trupinius kurie atliks.

tas buvo nužudytas Szveicari- 
joje, ir nuo to laiko iki dabar 
nebuvo jokiu santykiu ar rysziu 
tarp Szveicarijos ir Rusijos.

Pernai Szveicarai norėjo už
vesti derybas su Rusija, bet So
vietai visai neklause JDabar pa
tys Sovietai pradėjo" užmegsti 
tuos draugiszkus santykius.

Szveicarai buvo pirmutiniai 
pripažinti Sovietu valdžia kai 
Caras buvo nuo sosto nuvers- o
tas, bet santykiai tarp Sovietu 
ir Szveicaru niekados nebuvo 
geri ar draugiszki. Dabar gali
ma tikėtis kad ir prekybos san
tykiai bus sutvarkyti tarp Ru
sijos ir Szveicarijos.

Skaitykite “Saule”
Naujas Automobilius

Unijos Prezidentas

Fabrikantai Atsikirta
gu ir j u nesigaili, tai gali sau 
kad ir sziandien nusipirkti gra 
žu ir nauja automobiliu. Dides
niuose miestuose tie kurie par
duoda naujus automobilius tau 
nauja automobiliu mielu noru 
parduos, jeigu tu jiems pakiszi 
tūkstantine daugiau, negu tas 
automobilius kasztuoja! Rodos 
czia baisiai daug pinigu del 
kysziaus, bet yra tokiu piniguo- 
cziu dumiu kurie nepaiso kiek 
jiems sziandien kasztuoja. Ir 
kaip tik del tokiu kysziu ir to
kiu piniguocziu paprastas žmo
gelis turės da ilgai laukti pakol 
jis gales sau nauja automobiliu 
nusipirkti.

Priesz Darbininkus
STAMFORD, CONN. — Yale straikuojanczius darbininkus 

and Towne Manufacturing fab-' iszskirstyti ir nuvaryti, bet ne- 
rikantams jau taip insipyko pasisekė. Dabar fabrikantai vi-
straikuojancziu darbininku pa
rodos ir protestai ir visokį su
kilimai, kad jie stacziai pasakė 
kad jie in jokias derybas nestos 
ir savo atstovo nesiuns, pakol 
darbininkai patys nusimalszins 
ir apsispakajins. Darbininkai 
dabar kasdien susirenka prie 
fabriko vartų ir neleidžia nieko 
ineiti.

Valdžia kelis sykius stengėsi

ATLANTIC CITY, N. J. —
Walter P. Reuther buvo isz- 
rinktas nauju Automobiliu

sai atsisakė derybose dalyvauti 
pakol darbininkai in protą 
ateis ir tvarkingai ims derintis. 
Darbininku unijos vadai su- 
szauke susirinkimą derintis, 
bet fabrikantai visai neatėjo ir 
sako nieko gero nebus pakol 
darbininkai iszsiskirstys ir ims 
žmoniszkai derintis ir taikin
tis.

Amerikiecziu Komitetą, kurie stengsis kaip 
nors viską sutvarkyti Kai Amerika innesze 
Irano ir Rusijos klausima in susirinkimą, tai Ru
sijos atstovas tuojaus pasiprieszino ir pareika
lavo kad klausimas visai nebutu priimtas. Isz
ejo ant balsu. Isz vienuolikos balsu, devyni 
Rusijai buvo prieszingi. Kai nepasiseke klau
sima visai iszmesti, tai Rusijos atstovas Gromy
ko tuojaus kita inneszima davė: “Kad visas 
klausimas butu atidėtas iki Balandžio (April) 
10.” Czia vėl iszejo ant balsu devini prieszin
gi tuojaus pasirodė. Vien tik Rusijos ir Lenki
jos atstovu rankos buvo pakeltos patvirtinimui. 
Reiszkia ir czia Rusija nieko nepeszus turėjo 
nutūpti. Jeigu szitaip visi laikysis vienybes, tai 
da galima tikėtis kad kas gero iszeis isz tos ■ 
Konferencijos.

darbininku Unijos Prezidentu. 
Jis dabar užima vieta Preziden
to R. J. Thomas. Walter Reu
ther buvo visu-szitu ilgu strai
ku vadas ir už tai kai kurie bi
jojo kad jis nebus iszrinktas,! 
nes jie sake kad darbininkai!

NEW YORK. — Apie 800 koresponden
tu, raszytoju ir redaktorių pribuvo pirma diena 

i kai tik Taikos Konferencija atsidarė New York 
dabar visi pyksta kam taip ii mjes(e< Laikraszcziai ir žurnalai isz visu pa-
gai tos straikos užsivilko. Bet 
kaip tik atbulai iszejo. Net tie 
kurie ir dabar straikuoja bal
savo už Walter Reuther. Reisz
kia darbininkai tu straiku norė
jo ir nori.

SKAITYKIT
= “SAULE”

šaulio krasztu siunczia savo ko
respondentus ir raszytojus in 
szita konferencija. Yra czia in- 
taisyta geriausi radijai ir daug 
didesniu laikraszcziu inside j o 
savo telefonus kad žinias grei
cziau gautu.

Korespondentas viens kitam 
padeda ir dalinasi žiniomis ir

paveikslais kuriuos jiems pasi
seka nutraukti. Telegramų 
kompanija pasirengus iszsiuns- 
ti kelias milijonus žodžiu kas
dien. Viskas gerai sutvarkyta 
ir prirengta. Dabar tik reikia 
laukti ir tikėtis kad tie atstovai 
ka gero nutars ir kad bus kokiu 
žinių visiems praneszti,



f

"SAULE" MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
ba negu 1940 metuose dirbo. 
1940 metuose 46 milijonai dir
bo, sziandien 50 milijonu dirba.

nioketi federalius ineigu tak
sus, ant algas, uždirbtos tarny
boje ?

At. — Ne. Bet turi iszpildyti 
blanka. Kongresas pravedė in- 
statyma paliuosuojant tarny
bos algas nuo taksavimo.

Kl. — Kada kareivis aplei
džia tarnyba be leidimo ar jo 
szeimyna vis gauna savo pasky
rimu (piniginiszka) ?

At. — Ne. Paskyrimas susto- 
į ja ir nebus vėl mokamas pakol 
jis negryž prie pilnu pareigu 
stovio.

Kl. — Mano sūnūs baigė mo
kykla Birželio (June) men., in
stojo in laivynu Liepos (July) 
men. Ar jis gali praszyti toles
nio mokslo pa-gal GI Biliaus? 
Jis nebuvo Laivyne reikalauja
mu 90 dienu prie karo užbaigi
mo ?

At. — Sūnūs gali praszyti ko- 
: legijos mokslo. Instatymas pa
rūpina, kad vyras ar moteris 
privalo tarnauti 90 dienu priesz 
karo pabaigos ir Prezidentas ir 
Kongresas da nespaskel’be kad 
karas baigtas. Jam priklauso 
vienas metas mokslo, pridedant 
viena meta del kiekvieno isztar- 
nauto meto.

PASTABA: Valdžia vis siūlo 
Pergales Bonu ir ragina visus 
kurie turi Karo Bonu ar Perga
les Bonu juos laikyti, nepa
keist. Pirkite daugiau bonu ir 
laikykite tuos kuriuos turite.
—Path. War Vet., 602 Empire 

State Bldy., New York.
♦

BAJORAI cieriai gali pasimokinti, 'bet ir
m KOT'jtizai kurie savo bajoriszkus 
llV ožius' da. varinėja, ir savo to jau

seniai isz mados iszejusiu 'bajo- 
riszku krauju didžžiuoja>i.

VETERANAMS
PAGELBA

galėsi gauti valdžios apdraudos 
certifikata.

Į Pabaigoje sziu metu Ameri-i 
ko jo bus per mažai darbininku,' 
bus daugiau darbu negu darbi-1 
ninku. Visiems visko reikia, vi
si pinigu turi, visi visko reika
lauja. Svetimi krasztai daug 
visko nori pirkti. Kai tik fabri- 

j kai atsidarys, kai tik valdžia 
j nustos kiszusi savo nagus in įszliauc|otojo gyslose teka tai 

\ Daug žmonių dabar ibe dar-, daibminku ir darbdaviu i*eika-|jig jau ne kaip kitp Jei.g.u ,bajo_ 
bo ne už tai 'kad jie’straikuojapus, kai tik valdžia pavėlins,ras pasįgeria> taį jis tik pli;ks 
ar kad jie neturi darbo, bet už fabrikantams tarp saves lenk
tai, kad jie negali diibti del j ty nioti ir pesztis, tada vėl vis-

- - - ■ ........ i Ras eis kaip isz pypkes.

Didžiausias skirtumas tarp 
Rusijos ir Amerikos, tai yra 
szitas: Svarbiausias 'žmogus 
Rusijoje tai yra Stalinas; o 
svarbiausias žmogus Ameriko
je, tai yra paprastas darbo žmo
gelis.

WASHINGTON, D. C. —
Kaip Lietuvoje buvo baisus 
sus skirtumas tarp bajoro ir 
mužiko, taip musu armijoje yra 
da didesnis skirtumas tarp ofi- 
cicriaus ir kareivio. Jeigu jau 
bajoriszkas kraujas Iko'xio ne
mokyto, nenaudėlio, žmonių

JUOKAI

Mielaszirdingas

strailku kituose fabrikuose.

Dabar, kai parvažiavo musu 
delegatai isz tos Taikos Konfe
rencijos Londone ir gavo proga 
ne tik pasitarti, bet ir be jokiu i 
suvaržymu savo mintis iszsi- 
reikszti, visi mes geriau su
prantame Rusija ir matome kur 
ji eina ir ko ji Kori.

Stalino prakalba, spyezius 
Vasario (Feb.) 9 visiems mums 
aiszkiai parode prie ko Rusija, 
rengiasi.

Dabar n-ieikas negali sakyti 
kad Rusijai rupi tik savo rube- 
žius apsaugoti, ar kad ji nori 
prie saves pritraukti tik tuos 
krasztus kurie randasi ant jos 
rubežiaus.

Darbininkai dabar reikaląu- 
1 ja 18% daugiau algos. Kita me
ta jie reikalaus da 15% dau
giau. Už tai ir kta meta bus 
straikos!

Kita meta visiems taksos gal 
bus mažesnes. Mat kita meta 
bus svarbus rinkimai, taipgi 

1 kita meta rinksime Prezidentą. 
I 1 Demokratai norės visiems pasi- 

gerinti. Už tai ir taksos bus ma
žesnes ir lengvesnes.

_ w 'KS-
i mas poniutis, bet jeigu papras
tas žmogelis viena per daug isz- 
sitraufkia, tai jis tikras girtuc'k- , 
lis mužikas ir paskutinio kur-' 

'piaus skarmalas. Bajoras kad ir ', 
į nemoksza, visigi ponas ir gana.

Armijos oficieriams nevalia 
draugauti su kareiviai:-, jficie- . . Iriai ganu sznapso, degtines 
kiek tik jie nori ir kiek tik ju1 
galveles panesza ar ju pilvelis 
isznesza. Kareiviams visai ne
valia gerti; jie turi sau susi- 
jieszkoti saliuna kur trigubai' 
užsimoka. Visi geresni saliunai 
ir visos geresnes valgyti vietos 
turi plikatus: “Tik O'ficie- 
liams.” Vieszbucziai kuriuos 
armija užėmė yra vien tik ofi
cieriams; 'kareiviui nevalia, nei 

jiems atsako- kojos ežia inlkelti.

Ubagas — Esmių tėvas pū
kelio vaikeliu, apteik mane 
poneli, o tuom nuszluosztysl 
ne viena aszara.

Ponas — Nueik pas mano 
paezia, ji duos tau kėlės se- 

, nas skepetėles del nuszluos 
tymo aszaru. 

-------------

Ne Viszta

i Klausimas— Kaslink “So-! 
ciales Apdraudos” ar laikas 
praleistas tarnyboje priskaity- 
tąs prie reikalingu, 40 bertai- 
niniu inmckejimu?

I Atsakymas— Veteranai ne
gauna jokio kredito del laiko 
praleisto tarnyboje kaslink 
“Sociales Apdraudos.” Reikė
tų pravesti priedą prie “Social

Kl. — Ka. tik paliuosuotas 
veteranas nori žinoti ar turi

Prancūzai Protestuoja

Daktaras — Ne turi duoti 
savo vyrui nieko mesiszko, 
tiktai padek jam pora kiau- 
sziniu.

Misis — Kad dsz daktare 
ne viszta, — kiausziniu nede
du.

Teisybe
Trumanas vis giliau ir giliau 

in’klimsta kai jis pasirenka sa
vo draugus kaipo pagelbinin- 
kus ar pąskirie
iningas vietas valdžioje. Patys

Rusija griežtai nusistaezius Demokratai dabar liūdnai gal- 
veržtis! in visa svietą ir visus v as krato ir nežino ka daryti, 
užkariauti ar pavergti. Mes! --------■■--------
Lietuviai ta jau seniai žinojome 
bet dabar ir visi kiti ima susi
prasti.

Stalinas savo žmonėms ne- 
prižadejo nei maisto nei lais- ... . . > .ves; jis jiems prižadėjo tik pra
kaito, aszaru ir kraujo. Reikia 
Rusijai didžiausios ir galin
giausios armijos, reikia laivyno 
reikia ginklu, reikia kareiviu, 
reikia karo pabūklu, reikia ero- 
planu, reikia plieno, reikia ka- 
riszku fabriku. Visko reikia del 
karo, bet darbo žmogeliui, pa
prastam mužikui jis nieko ne- 
prižadejo, nieko ir nedave.

Rusijai reikia galingos armi
jos Pabaltijos krasztus palai- mes negu visa Trumano admi- 
k y ti vergijoje, Vokieczius, Len- nistracija.
kus ir kitus palaikyti po kruvi
na nagaika. Reikia galingo lai-

— Ar ežia svieka apylin
ke?

— O, labai sveika! Per de- 
szimts metu tiktai vienas 
žmogus mirė.

— Kuom jisai užsiminėjo?
— Buvo daktaram.
— Isz kokios ligos numi

rė?
— Isz bado!

Vokietijoje oficieriai gali' 
parsivesti merginas, niergpa-'j 
laikės ir panaszaus plauko 
džiaugsmo ir pasilinksminimo 
paneles ir su jomis visa nakti 
praleisti, o kareiviai, kaip ko
kie parszukai in tvarta suvary
ti.

Kareiviui nevalia, su armijos Giesmių Knyga Arba

bzi pa tvarkymą. Bet veteranai 
turi atsiminti, kad jiems pri
klauso kitokiu paszalpu jeigu 
isztarnavo 90 dienu arba dau-

i glaus ginkluotose jogose ir gar
bingai paliuosuoti.

Kl. — Ar veteranas kuris isz
tarnavo daugiau kaip 90 dienu 
Armijoje pagal Selective Ser-

' vice priesz Perlu l ošto invytdu 
gali gauti pirmenybe del Civil

! Service darbo?
At. — Pirmeny be gauna tik 

tie, kurie instojo po paskelbi
mu Karo deklaracijos Gruodžio 
(Dec.) 7 d., 1941 m.

Kl. — Veteranas nori žinoti 
ar gali atnaujinti jo Pirmo Pa
saulinio Karo apdrauda? Jis 
jau seniai nemoka mokszczius?

At. — Jeigu gali iszlaikyti 
fizini egzaminą, kuris yra ly
gus komercijiniu kompanijų,

ar laivyno slauge (niirše), susi
draugauti; jos vien tik oficie- Kanticzkos, $2.00

SKAITYKIT 
=“SAULE”=

Prancūzai visuos miestuo
se marszuoja ir vieszai prote
stuoja priesz Ispanijos val
džia ir reikalauja, kad Gene
rolas Francisco Franco butu 
paszalintas. Paryžiuje buvo 
dideles parodos ir visi Komu
nistai sukurstė Prancūzus 
reikalauti kad j u valdžia pri
verstu Amerika ir Anglija 
panasziai nusistatyti priesz

Ispanijos valdžia.Lewisas reikalaus angliaka
siams mainieriams, pakelti al
gas apie 30%, bet susitaikins 
del mažiau, kad ir del puses. 
Reikalaus kad visi bosai ir bo
seliai ir formaliai prigulėtu 
prie unijos. Bet vargiai jam
ežia pasiseks. Kompanijos rei- riams yra laikomos, 
kalaus kad joms butu leidžiama 
pabranginti anglis deszimtuka'eina ir tenai stovi oficierius; tai 
ant tono. Anglys jau ir taip per į ar vienas ar kitas turi, pasi- 
brangios! | traukti.

Po visu szitu straiku pasiro-| — • • - ■ •
dys kad John Lewisas liksis ga
lingiausias i 
nas. Jis su savo darbininkais' 
turės daugiau jiegos ir intek-

Jeigu kareivis prie baro pri-
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa.

Ant Pardavimo

Dajbar per daug žmonių nori 
•vyno palaikyti Susisiekimus su ineiti in koki bizni. Atsidaro 
Kuriles Salomis, kurios randa-1 Per daug nauju kromu, sztoru, 
si kaip tik ant Amerikos kelio' nauju ibuczerniu, nauju krautu-i 
in Rytus; reikia didelio laivyno viu, nauju saliunu, nauju biz- 
insisukti in Dodecanese ar Cy -' n*u- Jie kiekviename miestely- j 
renaica Salas ir
kur randasi Anglijos laivyno 
pati szirdis.

Dabar galime laukti ir tikėtis 
kad ne tik musu atstovai in ta 
Taikos Konferencija, bet ir mu
su Senatoriai ir Kongrešmonai 
ims kitaip žiūrėti in Rusija. Jie 
dabar ima susiprasti kad ežia' 
ne 'baikos.- <

Kongresas greitai iszleis in- 
statyma kaslink tos sprogstan- 
ezios “Atom” bombos, kad Ru
sija,i jos paslaptys nepatektu.

Armija ir armijos generolai 
f turės baisa Kongrese ir Kon- 

gresriionai ir Senatoriai ne tiek 
szukaus ir reikalaus kiek klau
sys.

Galima dabar beveik tikrai 
sakyti kad valdžia inves insta- 
tymakad visi jauni vyrukai tu
rės, eiti karo musztra del vienu 
ar dvieju metu.

Musu atstovai parvažiavę isz siuntė Kinijos valdžia asztru 
Konferencijos biski pagazdino Jaiszka, kuriame jis pasakė kad 
musu valdininkus, bet Chur- Kiniecziai turi tarp saves susi- 
chillis visus juos taip iszgazdi- taikinti pirm negu jie gali tikė
lio kad jiems net ir blusos nu- tis pagel'bos isz Amerikos. Tie 
mirė. Ir visa tai bus visiems 
mums in sveikata.

Prascziausias oficierius gali 
nubausti geriausia ir seniausi 

ir didžiausias po-pkareįvjt Kareivis niekados ne-, 
gali oficieriu ins'kusti ar l§ž 
oficieriaus teisingumo reika
lauti.

Jei kareivis prasikalsta, ji 
tuojaus apsudija ir nubaudžia 
be jokio teismo. Oficieriu gali 
teisti tik tam parinktas oficie
riu teismas. Ir retai kada ofi
cierius buna nuteistas. Jie viens 
už kita, (kaip žydas už žydą sto- 

Ija.
I Oficieriaus kaip to bajoro, 

J gyslose ibajoriszkas kraujas te- 
ka; o kareivis tai tik bernas.

Oficieriaus moteris irgi jau- 
Viename deszimtuka sztore cziasi kad ir josios gyslose toks 

Brooklyne, kur yra plakatas' pats isztyses ir sugedės 'bajo- 
prikaibintas kad nieko ežia nėra' riszfcas kraujas teka. Ji su ka-

I , • . v ■ . .■ reivio žmona visai nei neszne- 
kes nei neužsides, mat prasmir
dusi bajoryste turi savo garbe 
ir varda palaikyti.

Kareivis turi oficieriaus ne 
vien tik klausyti, ‘bet jam kaip 
tikras vergas patarnauti.

Bet, jau gana tu prilyginimu. 
Jeigu norite daugiau dasižinoii 
apie musu armijos oficierius, 
tai tilk pasiklauskite kareivio 
kuris dabar jau isz vaisko yra 
paleistas. Jis jums tokiu daly- tarnauja. “Saule

r vandenynus Je dygsta kaip pavasaryje gry
bai. Jie, kaip tie grybai greitai 
ir pranyks, eis “bankrut, 
nebus gana kostumeriu.

Namas, del dvieju szeimynu, 
(puse tuszti del greito krausti- 
mo), 2 akriu žemes, namas sta- 
itytas 1923 metuose. Karszto 
vandens, sziluma, szaltino van- 
du. Namas turi slate stogą. Prie 
gero kelio bosas eina. In mies
tą apie 6 mylios. Taipgi randa
si 2 visztin inkai, kiaulininkas, 
Ikaru garadžius, 15 medžiai 
(obeliu ir grusziu). Viskas par- 
sidupdasi tiktai už $7,500. Ra- 
szykite tuojaus pas:

a Wm. Aglan,
Route 2 - At Harmony 

Phillipsburg, N. J.

PRANESZIMAMS!*

raus u valdininkus,

brangiau už deszimtuka, gali 
gauti stiklą alaus už vienuolika 
centu.

Visi tie intarinejimai ir tar
dymai dažinoti kas buvo kaltas 
del Pearl Harbor užpuolimo da
bar visai ne vietoje ir netinka. 
Del karo jau per vėlu, o del rin
kimu savo prieszus szmeižti da 
bis'ki per anksti. Už tai nieko 
isz viso to neiszeiš. Jie dabar, 

. kaip tas žydas su žydelka 
szasi “Nei už szi, nei už ta, 
duonos szmotuka. ’ ’

pe-
už

Prezidentas Trumanas pa

Kiniecziai T rumunui galėtu pa
sakyti :1 -‘-Vagie! Kepure dega! ’ ’

Bet nepaisant visu tu straiku, 
šiandien ĄaugiajĄ aiU9hiu,di£- ( Skaitykite “Saule”

ku pasakys kuriu mums nevalia 
lai'krasztyję spauzdinti.

Jeigu musu valdžiai taip rupi 
daugiau jaunu vyruku prikal
binti in vaiska ir in laivyną, ne
būtu pro szali pirmiau savo ofi- 
cieriams ragus aplaužyti kad 
jie pamirsztu savo bajoryste ir 
taptų žmonėmis. Lietuvoje ar 
kitur Europoje toks skirtumas 
gal ir gali but 
bet ežia Ameril 
IUį ĮjoUS’

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

50c., o atlaikysite knygas per paczta.
Adresą vokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

404 
50c 
kri- 
35c 
in? 

isz- isz-

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 

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

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs! sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
bos bobos, Teip-gi juokai. Rodos, 
trumpi paeakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu............................................. 16c

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,
Jeigu kas isz musu skaityto- puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c . j No. 119 Ketunos istorijos apie 

JU turi savo draugu ar gimimu Garžia Haremo nevalninke: T^szis: 
adresa Lietuvoje, galite jiems Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
užraszyti "Saule.” Kaip juS|62N(>pu1l*p'”Dvutorij»8'.pie' 
ežia skaitoties “Saule” taip ir^kae isz girnos ir Ant nemuno. 58 
jusu draugai ir gimines mylėtu puslapiu ■ . . ..........  -15c
J ° ° No. 123 Septynios istorjos apie

Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene-

tenai Europoje pasiskaityti.

Saule tai yra vienatims Į|8. Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 
Lietuviszkas laikrasztis, kuris5 gonus. 45 puslapiu.................... 15c
nesikisza m jokius partijų gm- Doras gyvenimas. Pr:ver3ta links- 
CZUS ar barnius, ir nepaiso nei mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 

I partijų nei sroviu, bet visiems užeiktoa karaliaus dukters; Jonukas 
I J kuris buvo protingesnis uz savo poną
Lietuviams kaip tarnavo taip ir 61 pUSiapi0 ......................... 15c

skelbia ži-! No. 127 Trvs istorijos apie Duk- 
. .. ,. , te pustyniu; Peleniute: Du broleimas isz Amerikos lietuviu gy- Var(rutia ir skuputis. 60 pus.-. .15c 

venimo, kasdienines visos Ame-' ——---------------------------- —
rikos žinuteles, paaiszkina kaĮ SKAITYKIT
kiti laikraszcziai sako ar raszo ?
ir paskui teiraujasi dasižinoti SAULE ,
kas net paežio j e Lietuvoje da-! 1
rosi; nors ežia sunku ka tikra ISTORIJE apie reg°nu* 
, .. „ . . . . 1--------------- Isz Numirusiudažinoti nes Sovietai visus zi- _ . 4
niu kelius užkirto. I

Tai geriausia dovana isz 
pateisinamas, Amerikos in Europa, taipgi ir 
kur vyras vy- in Kanada musu draugams Lie- 
3 vien tik ofį- tuviams yra “Saule.’1 į skaitykit “saule” platinki!

.----------------- Isz Numirusiu
i Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis. 

25?! :: -

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirias prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nUxiPrifnUna‘ 58PUslaPiu...........15c

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

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos anie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vdrgdienis, 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; Osieczns. 40 puslapiu 

....................... 15ę
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. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A’zt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61'' puslapiu .................................ISn

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

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

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu .............................. .......... 16c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyr®; Prigautas vagis 
60 nurianiu 1

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

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

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

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

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

No. 166 Trys istorijos Sunua Ma- 
ikiaus; Iszklausyta malda vargazo; 
Geras Medėjus................................. 15a

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaiaias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslepiu ............      25«

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

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..........................................15«

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

No. 175 Pasiakaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudru 
Plemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaiiriecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai;
Preke

Keikta Juoką ir Paveikslo.
............................................ .Ill

Adresas: - 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
1
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j Marijona pažiurėjo jam in Pietų vejas in visus szonus miestą, kad būti liudininkais delio prasikaltimo pate Dieva in 
|akis ir atsisėdo spakainiai ant barstė smulkias smėlis, kurios kruvino regėjimo. amžina laimingumą.” Su jau-
' sofkos. Ignotas iszsieme pugi- krito tankioje pakalniu migio-i Pastiprintas tikėjimo, ir ap-, trumu suspaudė Edvardas ran- 
liaresa, iszeme isz jo žiedus ir je, ir viską aplinkui denge lyg si prates suminto apie • smerti ka padoram kunigui, kuris su 
inspaude juos in ranka Marijo- kokiu audimu.- Seni ir jauni-isz lauke Edvardas _ su tvirtumu džiaugsmu iszikaite isz spakai- 
nos. Iszsigandusi mergina nore- artymu kaimeiu rinkosi ni valandos, kurioje paszauks ji nu ir giedriu akiu, kad Edvar-

(Tasaj

“Esu nekaltas,” ramino ja 
Edvardas: nesirūpink taip, Ma
ryte; ant ano svieto vėl pasima
tysim, o ten niekad nekankys 
mus ’baime persiskyrimo. ’ ’

“Delko tave užmusza, kad 
esi nekaltas?” skundėsi Mari
jona: “Negal tavęs užmuszinet 
asz to nedaleisiu, o kad tave ne
atmestinai norės užmuszti, tai 
asz pasikabinsiu ant tavo kaklo 
kad ir mane drauge nukirstu.”

‘ ‘ Geras kūdiki! ’ ’ Tarė brolis 
bueziuodamas in aszarotas 
akis: “o kas bus su serganezia 
motina? Tie žodžiai insmigo jai 
in szirdi. Czionai brolis apsūdy
tas ant smerezio, tenai ken- 
czianti motina, ką tur daryti ? 
‘ ‘ Ak broliai!! ’ ’ Atsiduso perim
ta nepergalimo sopulio: “da- 
leisik mums visiems su tavim 
numirti, kaip asz, taip ir moti
na, vos myri pergy vesim. Isz- 
praszyk aname sviete pas Die
vą, kad ir mus isžliuosuotu isz 
tos aszaru pakalnes.

“Taip Dievui patinka,” ra
mino kunigas: “nenustok vii-’ 
ties, nelaiminga mergina ir pri
žiūrėk serganezia motina, tai 
yra pirmiausia ir szveneziausia 
tavo pareiga. Pavydek broliui, 
kad jis mirszta tokia dailia 
smerezia. >

Priesz duris kalėjimo stovėjo' 
lieknas jaunikaitis, jo drabu
žiai ir stovyla liudijo apie ge
ra jo iszauklejima. Szluostesi 
aszaras nuo akiu, kad jo veidas 
buvo dikeziai inikaites. Brolis 
su sesere da syki apsikabino. 
Marijona atsisveikino broli pa
skutiniu syk ant szio svieto1 
szirdingu pasibueziavimu, pa
simeldė ir iszejo, palaiminta 
guodotino klebono. Iszženge.už 
slanksczio ir nulipo susirupi- 
mus nuo laipsniu, prisilaikyda
ma turėklą. Jaunikaitis regimai 
invyskintas seke paskui ja ne
kuriam atstume. Mergina su
stojo priesz krautuve aukso- 
riaus, inkiszo drebanczia ranka 
in prikysztes Ikiszenuka, iszsi
eme žiedus, pabueziavo juos 
(buvo tai atmintis po mirusio 
tevo) ir inženge in krautuve. 
Jaunikaitis dabotingai temijo 
visus jos pasijudinimus ir pri- 
sijudinimus ir prisiartino (ne
vagos norėdamas ka iszsirinkti 
sau) prie lango krautuves, kur 
perregimos dežese buvo suka
binti auksiniai brangumynai. 
Isz ten gerai buvo matyt, kas 
dedasi vidurije.

Drelbanczia ranka padavė 
Marijona savininkui (krautuves 
brangius jai žiedelius; tas juos 
peržiurėjo, o persitikrinęs apie 
tikruma aukso, padėjo ant 
svarstyklių. Sumurmėjo ka ten 
po nose, ka negalėjo dagirsti 
stovintis už lanko jaunikaitis, 
lingtelejo galva apsiverkusiai 
merginai, iszeme kiek sidabri
niu pinigu, perskaitė juos ant 
skonies, o szi, susižerus juos, ty
lėdama iszejo.

Kaip tik Marijona iszejo isz 
krautuves, nepažinstamasis ten 
inejo, klausdamas, už kokia 
preke mergina žiedus pardavė.

“Už tris sidabrinius, meilin
gas tamsta,” atsake su guodone 
užklaustasis.

Kuogreicziausiai iszsieme ne
pažinstamasis pripildė maszna 
mete tris auksinius pinigus ant 
murmulinio stalo ir prasze už

Kuiliu Medžiotojai

Beis-bolininkai, James 
Lynn su Benny Warren ren
giasi ir manksztuosi del beis- 
boles loszimo szia vasara. Jie 
dabar randasi ant Catalina 
salos, Calif., su savo losziku 
Chicago Cub rateliu. Czia jie 
del invairumo eina medžioti 
kuiliu kuriu daug randasi 
ant szitos salos.

jo ka sakyti, bet negalėjo, sėdė
jo nei pastirus ir nejucžioms 
paliko koki laika savo drebair 
czia ranka tarp delnu jaunikai- 
czio.

Ignotas 'buvo žmogus szvie- 
'sus, ilgai važinėjęs po svetimas

(prie paskutinio,

iiu nusiminimo. “Edvardai!’* 
szauke sprausdamasi in rata 
apstota kareiviu, o jaunikaitis 
gerai pažinstantys ta baisa, nu
lipo greiti nuo trepu ir prispau
dė drebanczia isz baimes taip

merginos akis, 
pajiegos jausmu, 
sziol nežinojo, o 
jam saldu buvo

(prie paskutinio, o sunkaus; das be dvejojimo užeis ant prie- 
žingsnio. Puolė ant keliu, o tilezio.

i karsztai užsiėmęs malda, liepa-.... • .temijo ineinanczio kunigo, ku
ris, pabaigus Edvardui maldai 

’ padėjo jam ant galvos ranka i r 
j palaiminės1 prie savo jautrios 

! krutinės prispaudė.
j “Ramina tai mane sunau, 
į kad tave maldoje randu, veidas 
' tavo yra giedras ir 1 
prie smerezio prisitaisiusiu isz- i 

Įrodo. Laikykis stipriai tike j i- 
jriio, o bus lengvas persiskyri
mas su svietu, kurio.- erszke-

Žmones veržėsi viens per ki
ta už vartų ir labiaus grūdosi galima buvo 
prie prietilezio.

“Eiksz su mumis,
luninke! ’ ’ Szauke viens isz žin-

brangia jam sėseri prie* savo 
krutinės. “Marijona!’”' — 
‘‘Broli! ’ ’ buvo tai viskas, ' ka 

girdėti, krutinę
prie krutinės laikėsi drueziai 

pone ma- apsikabinę. Garsus verksmas
pakilo aplinkui; “dovanoti, do-

geidžiu ruda ji maliy.iinka, kuris vanoti!” pakilo isz visur balsai, 
iszbales kaip smertis szuolia (Teisdarys stovėjo nusiminęs, 
’.zovada) leke isz miesto in kai-(tik žandarai ir kareiviai sulaikė 

visiszkaihua, nežiūrėdamas ant szauk'-Į stipru veržimąsi innirszusiu1
> arklius ir žmonių.

juos žiedu, kuriuos jam nusiste-1 
bejos auksorius atidavė. Žiūra' 
szio buvo smarki, dėlto greit su-1 
jieszkojo akimis Marijona.mi
nioje žmonių. Kada jau ja neuž
ilgo turėjo dasivyti, ėjo paskui 
ja iszleto nekuriam atstume, in 
ja tik temydamas, nekarta atsi- 
muszdamas in praeivius.

“Kur czia gyvena ponas 
daktaras? Paklausė Marijona 
senyvos moteriszkes; bet m. toji 
nesuspėjo atsakyti, kaip prisi
artino prie Marijonos nepažins- 
tamasis, pasikloniojo szauniai, 
ir apsiėmė su neiszpasakytu 
szirdingumu parodyt gy venimą 
gydytojo. Gėdinga (kukli) mer
gaite užkaito, kada dirstelėjo in 
dailu ir drąsu veidą jaunikai- 
czio. Sumiszus žiurėjo in ji, ne
galėdama nei žodžio isztarti. Ta 
valanda aiszkiai garsino atei
nanti likimą giminingu ir pana- 
sziu in save dusziu. Marijona 
ėjo paskui meilinga sadrauga, 
kuris priejas pirma vieszbuti, 
melde jos, kad teiktus inžengti. 
Inejo abejodama. Tarnas iszejo 
priesz jaunikaiti, o kada tas i 
jam liepc, kad tuojaus kinkytu į 
arklius, skubiai atsitolino. Po-j 
ras Ignotas, nes taip ji nuo sziol 
vadinsim, atidaro duris Marijo
na inejo su baime, ir durys vėl 
užsidarė.

“Praszau tamstos sesti,” ta
rė szirdingai ponas Ignotas im
damas ja už rankos, nebijok 
tamsta nieko, asz moku guodot 
dorybe padorios merginos.”

Ant Gavėnios

szali'S, pagryžo vėl in tėvynė ir
I #

nusipirko sau ūke vienoje isz 
gražiausiu apygardžiu. Gimdy- 

i tojai jo seniai jau ilsėjosi ka
lniose, o jisai dvideszimts pen
kiuose metuose savo amžiaus 
buvo ncaprubežuotu poną savo 
valios, ant kiek vietines tiesės 
daleido. Marijona padare ant 
jo dideli inspudi; kada prie jos- 
sėdėjo ir kada dirstelėjo iii 
aniuolisz'kas

: persigando 
kuriu sulvg 
vienok taip
jiems atiduoti.

‘ ‘ Delko tamsta tokia nepa'ka- 
jinga,” paklausė szvelniai jau
nas vyras merginos: juk asz ži
nau, kad tamsta tik del motinos 
žiedus pardavei. Priimk juos 
tamsta isz mano rankos, kaipo 
ženklą mano guodones del pasi- 
szvenezianezios dorybes, mal* 
dingos ir taip kudikiszkai my- 

I linezios dukters, kaip tamsta.
iSztai jau užkinkyta ir, jai 

tamsta leisi, drauge važiuosim 
su mano gydytoju pas sergan- 

I czia tamstos motina. Jai galy- 
■ be žmogaus gali ka padėti, 
gebsnumas mano gydytojo tik
rai sugražins gyvasti ligones, 
apie kuria tamsta rūpinies. 
Guodoju asz ta jausmą, nelai
kyk tamsta savo aszaru, nes 
tankiai lengvinus buna sužeis
tai szirdžiai, jai kokia esybe 
tuos kentėjimus dalinasi.

“Nuo nekurio laiko priguli 
man kaimelis ant kranto ežero 
Vierwaldstaedto, kur tamstos 
motina gyvena, ir tikėk man 
viskas kitaip butu buvę, kad 
bueziau gavės nors mažiausia 
žinia apie tamstos motinos pa
dėjimą. Ka. laikas sudarkė, 
stengsiuos kiek galėdamas pa
taisyti; maeziau tamsta brolio 
kalėjime, o skausmai giliai su
judino mano duszia.

Del Edvardo, ant nelaimes, 
nieko negaliu padaryti, kaip 
tik gailėtis. Tamsta matai ma
ni je žmogų, kuriam justi liki- 

nemenkai rupi, kuris 
iaugtusi, kad jam tamsta ar- 

cziau susipažinus, duotumei bi- 
cziuolio (prieteliaus) varda. 
Pas'kutinieje žodžiai, kuriems 
draugavo jautrus ir pilnas už- 
sitikejimo dirstelėjimas, stip
riai sujudino Marijona, o dirs
telėjimas, pilnas dekingystes, 
kuriame visa jos tyro duszia at* 
simusze, buvo viskas, kuomi ga
lėjo dabar atsilyginti savo nau
jam pažinstamam. • Neužilgio 
važije užkinkytame pora 
smarkiu arkliu, važiavo szuolia 
in kaima Marijona Ignotas ir 
gydytojas.

10.
Puse biaurios nakties pergy- Į 

veno Edvardas nesumeikes' 
akiu, ant galo miegas taip stip-Į 
riai ji apniko, kad užmirszda-! 
mas viską, sukankintas ilgu bu-

Graudus verksmai arba pasi- 
budinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- 
tuso, pagal senoviszka būda, 
10c. Stacijos arba Kalvarija V. 
Jėzaus Kristaus 100. Laiszkas 
arba muka musu Iszganytojaus
Jezuso Kristuso 50. Tretininku dėjimu, griuvo ant guolio. Tik 
Seraphiszkas officium 100. No- velei iszryto varpai miesto Lu-

Medaliko cern’o mieganti iszžadino. Ve- 
Dievo Motinos Garbei 100. Is- jas pute tovienio, o pilni peri 

kunti debesiai szliauže virszum 
kalnu. Pradėjo auszti, kruvina'

In Wilkesbariu po Velykų 
pribusiu, 

Bet moterėliu nekolosiu, 
Nes visas paszokysiu,

Tiktai laukiu pakvietimo, 
Nuo savo prieteliaus artymo. 
Ant tojo puikaus vakarėlio, 

Gražiaus pokylelio, 
būti, 

Nes po Velykų ‘badai ketina 
Ant kurio asz su kuinu 

ketiniu pribūti.
* * *

Ana sanvaite su biliu in 
Mont Karmes važiavau, 

Ant valandėlės vienam miesteli 
gazo pirkti sustojau, 

Dvi paneles ten paregėjau, 
Kurios skersai ulyczia ėjo.

Iszsižiojo kada mane paregėjo, 
Rodos pasmaugti norėjo.

Girdėjau taipgi kad tenaitines 
mergos ant lietuviu nenori 

žiūrėti.
Nei su jais kalbėti, 

Tiktai angliams dantis rodo, 
Sako kvailios mergicos, 

Be proto ir aklos, 
Imkitės prie darbo, 
O neturėsite vargo, 

Galėtumėt seniai iszteket, 
Bet slankinate kaip pelių 

maiszai, 
Ir niekad neturėsite gerai.

* * *
Apygardoja vienoja, 

Skulkino alaus bedavoja, 
Kad bobeles ten blaivos, 

Nusilakia visados. 
Daro visiems geda, 

Kaip in krūva susibėga, 
Gere be jogios cienios, 

Ir tai visados.
Viena girta kambarija gulėjo, 

Kita tokia inejo,
Da guzutes užpundino, 
Ir suvis svaiguli gavo.

Vyrelis josios negali iszsižioti, 
Nes turi nebagas* tylėti, 
Ba tuojaus pas skvaijeri 

1 nutemtu.
Ir fainos užmokėtu, 
Tai rūteles negerai, 

Jeigu lėti vyrai,.
Tegul nors gerai in kaili 

duotu,
O kad in lakupa pasodytu, 

i Tai nors ramybe turėtu.
* * *

Gavau laiszka isz Konetiketo, 
Nežinau nuo ko,

Ir perskaityti negalėjau, 
Nuo ko svaiguli gavau, 
Laiszka in szali padėjau.

Kaip pasitaisysiu, 
Tai vėl skaityt paimsiu, 
Ant sziandien bus gana.

inio, labiaus užkirto
■ tuo jaus buvo už miesto.

Paskirtoji valanda prisiarti
no. Kalėjimo prasidėjo didelis 

cziuotus kelius taip jaunas pa- judėjimas, su tranksmu atidari- 
žinai. Atsimink visa savo gyve-(nėjo ir uždarinėjo duris, dažiu- 
nima, isz kur pažinsi, kad ai
trus kentėjimas žingsnis' in 
Žingsni eina su pralekianeziu 
džiaugsmu. Ir taip: piniguo- 
czius yra valdžioje tovieninio 
persimainanezio likimo, arba 
lengvai pamirszta, kad isz dul
kiu paėjo ir kad vėl sugrysz in 
szalta prieglobsti žemes. Ne 
vienas nelaimingas turtuolius 
pasmerksią isznyikstancziuose 
pageidimuose ir visu ragauja 
saldumu, kad užglumyti gram 
žianti ji kirminą, o kada iszsi- 
žadina isz tuseziu svajonių, pa
sijunta baisios grabines nakties 
glebije. Paskutine vilti turi gy-1 Žmones nusistoveje 
dytojuje, kuris turi suvytusiam 
atnaujinti smegenis ir uždegti 
isz naujo kibirkszti gyvasties 
jau inirsztanczioje krutinėję. 
Bet czia pasibaigia buklas (dai
lu, sztuka) o visogalis pirmiaus 
savo apjakime, nusimena nuo 
papurtymo galvos vieno žmo
gaus. Ka jam dabar padės pini
gai? Ka galės jo vilta viliai? 
Patsai vienas tiekti nesurami- 
namas Svajonėje be vilties ir 
laužo smegenis,-ar.y r a kokia at- 
cite, ar vėl ir ant ano svieto yra 
taip tusezia, kaip jo mirsztaii- 
ėzioje krutinėję. Baugingai 
abejodama iszleidžia ant galo 
dvasia neiszsilkelusia niekad 
augszicziaus smaguriavimo 
jausmo ir neatsigryžusia nie
kad ant szeszelio praeites. ir 
taip nuleis ji iszkilmingai in 
sutrandijusia žeme, kur viesz- 
patauja amžina lygybe, kurios 
gyvendamos niekad nepripaži
no. Toks smertis turi būti bai
sus. ’ ’ Kunigas klebonas atsisė
do prie Edvardo ir primine jam 
Kristų, kuris nekaltai nesze 
sunkiai kryžių ant kalno Golgo
tos ir ant jo savo dvasia szventa 
iszleido.

Tie priminimai nebuvo reika
lingi, nes Edvardas jau apsirū
pino su sziuom svietu buvo jis 
krikszczioniu,

Ant galo Marijona atsipeikė
jo, uždėjo vainiką isz baltu ra
dastų ant galvos brolio ir pra
sze teisdario, kad jai daleistu 
užeiti drauge su Edvardu ant 

| reto jai sukinosi pp karidoriu, o prietilezio. Po trumpam dvejo- 
! žandarai sulaikė grudaneziuo- jnnui daleido tai teisdarys, ku
šins žmones. Atsivėrė ir durys ris isz veidu susirinkusiu j u isz- 
Edvardo kalėjimo, uredninkai, kaitė neprielankumą del saves, 
kareiviai ir žingeidiejie grūdo
si prie jo o po inženginiu sūdo 
apeigų, perskaityta jam da syki 
is'Ztarme (dekretą). Spakainiai 
szypsodamasis klausė isztar- 
mes smerties pasirasze ant jos 
tvirtai pabrauikdams plunksna 
ir drąsiai ėjo paskui urednin- 
kus.

Apaczioje lauke jo vežimas 
juodai nudažytas, pora juodu Į menys krito ant kareiviu, o 
arkliu, apsuptas žandarais, dangaus kassyk labiaus niaukė

si, lyg peikdamas turinezia nė-x 
užilgo atsitikti scena.

Tas szauksmas iszžadino Ed
vardą, 'kuris patemijo abelna 
sumiszima, atsistojo surinkęs 
pajiegas ir suriko garsum bal
su: “Paliaulkit, paszeleliai, ka 
noris daryti?”

Lyg užkerėti žiurėjo karei
viai ir žmones in skaistu jauni
kaiti. - ■■

‘Ar norite ginti žmogžudį?’ 
Suszuko da garsiaus, matyda
mas labai gerai, kad daeitu prie 
abelno pjūvio, ka kad sulaikyti, 
isztare žodžius, nepaeinanežiuš 
isa szirdies. - ‘ -

Kunigas suprato kiltinga 
jaunikaiti ir nusistebejes spau
de jo ranka. Marijona gi bepa

kyla skyrė sau kelia prie jauno liovos szauke: “neklausykit, jis 
draugo ir suriko balsu liūto: nekaltas!” Vienok szaukimas 
Palaukit terionys! Palaukit, ne- Edvardo buvo pasekmingesnis, 
žudykit nekalto jaunikaiezio žodžiai Marijonos negirdimi 

r jus nepatiktu rūstybe Į buvo per baisu riksmą ir pama- 
Panevali tik ži gryžo pirmesne tyla.
miniose pa

davęs! girde-' ant stalelio, užriszalas vėl aki; 
tis saujausmo balsai, Edvardas pridengė. Sesuo atsiklaupė sža- 
vis kalbėjo su kunigu, kuris' le jo, šlepe inkaitusi savo vei- 
pats regimai stiprinos, kad pa- da sudėtose ant krutinės Ed- 
slėpti nuo jo didinantys! sopuli, vardo rankose, kuriose tas lai- 

Ant prietilezio jau stovėjo, ke paveiksią 
budelis pasiraitojąs rankoves 
su žvilgancziu kardu. Nekan
triai ir kailiai lauke artinan- 

su likimu moti- ^cziosi isz miesto pulko. Apa- 
nos buvo pakajingas ir nesibau- ežioje pas prietilti stovėjo gra- 
gino myrio kuri turėjo nekaltai bas isz prastu lentų sukaltas, 
paneszti. Valanda smerties ant kurio antvožo buvo nutep- 
tuom tarpu vis artinosi. Szau- Įlotas juodas kryžius. Vienas 
kiniai ir prislopęs sznabždeji- isz budeliu laike juoda užrissz- 
mas, kuris valanda nuo valau- |.a, kitas barstė lentas prietil- 
dos vis didinos insiverže net in’ežio pelenais.
jo kalėjimą. Szaltas drebulys 
pereme visus jo sąnarius.

! Vėl užstojo grabine tyla. -
Bet kada Edvardas, paeihes 

seseri už rankos antru syk ant 
prietilezio užlipo ir kada jam 
drąsi mergaite juodu užriszalu 

' akis užriszo, ir kada skesda- - 
mas sopulije asztuonesdeszimt- 
metis kunigas rankomis užsi
dengė akis tada pradėjo szaukti 
ir keikti susirinkusi minia. Ak

pradėjo 
grūstis labiaus, o kada Edvar
das iszejo isz tamsaus triobesio 
sykiu su pražilusiu kunigu, ne 
vienas isz susirinkusios minios 
atsidūsėjo Edvardas sėdo in ve
žimą, prie jo užėmė vieta dre
bantis kunigas, ir taip pamaži 
slinko skurdus pulkas, prie bal
so taip vadinamo smerties var
pelio.

“Pasilik sveikas! ’’ szuktele
jo pasirėmęs in mūra Verner’is 
su neiszpasakytu sopuliu atsi- 
tolinancziam Edvardui, o isz- 
tiesdamas prie jo rankas, pra
dėjo gailiai veikti. Kada jauni
kaitis atkreipė in ji galva, ne
galėjo padorus Verner’is il
ginus susilaikyti. Milžiniszka O V

kad ir 
teisingo Dievo!” 
austume Verner’i, 
kilo neramumas,

vena Stebuklingo

torija apie Amžina Žydą, jo ke
lione po svietą ir liudymas apie
Jezu Kristų 200. Maldų Vaini- saule pasirodė rytuose per tau-Į
kelis knygute 750. kius ukus, kurie palengvele

Saule, Mahanoy City, Pa. ' prasiplėtė ant visos apielinkes. ’
kurie palengvele

negirdimi

Edvardas antrusyk atsisėdo
.3

Iszganyfojau's. 
Budelis pakele dabar kalavija, 
veidas jo buvo mirtinai isz- 
blyszkes, krutinę kvėpavo, lyg 
užslogyta kokiu sunkumu, ir 
nuleido kalavija be jokio smer- 
telno smūgio. Kas galėjo sulai
kyti inpratusi budeli? Pasiry
žęs nusiminusiai pakele vėl in 
augszti kalavija, szvystele per 
orą, vienok pirma nei pasiekė 
Edvardo kakla, griuvo neg per
kūno trenktas ant žemes.

A y •

“Kas tai?” szuktelejo nusi-

Vis Tas Pats

— Duokite švara duonos.
— Ar baltos ar juodos?
— Vis tas pats. Tai del 

aklo žmogaus, jisai nematys 
ar tai balta ar juoda.

Vežimas sustojo pas trepus
prietilezio', o aplinkui tokia ty-

Neapleisk manes g.eradeji,’ laužstojo, kad kiekvienas jaute Įstebėjęs teisdarys ir nubėgo liu- 
szauke glausdamasis prie kimi- muszima savo Susiedo szirdies.Įlipęs nuo arklio su keliais kh- 
go: ’ 

i gimdo mano krutinėję slkaus- į 
i ma, lyg peiliu mano szirdi per
veria. ’ ’

“Atitolink nuo saves baime, 
sunau,” tarė iszkilmingai ku
nigas: “Laikyk save laimingu, 
kad gali nekaltai numirti ir pe
reit po trumpos kanczios be di-

: “baisus tas sznabŽdejimas Edvardas pirmiausiai iszlipo i ei viais ant prietilezio, kad af 
isz vežimo ir paskui padėjo pa- S * *
siremianeziam ant jo kunigui. 
Nuvedė ji paskui in g 
prietilcziu padaryta, 
nukirpo plauku. Durys grinte-

gaivinti apalpusi budeli’. -Ed
vardas vėl nusiėmė nuo akiu 

grintele po apraiszala ir pamate žmogų; fu- 
kur jam rejusi jam užduoti mirtina siiiii- 

_ _ gi (kirti), gulinti ant -žemes, 
les atsidarė, o isz jos iszejo Ed-' Budelis po valia atsigavo, pa-

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 

Jaikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti

vardas su ramuni veidu, prilai- jkele apsunkusia galva ir apsa
komas kunigo ir užėjo tvirtu
žingsniu ant prietilezio. Per mi- mas kas su juomi stojosi.
iria žingeidžių žiūrėtojų gaudo
si daili, iszblyszkus mergina su
palaidais plaukais ir veidu pil- Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

I daire aplinkui, atsigvoszeda-

—BUS DAUGIAU-

t
■
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Žinios Vietines
— Petnyfczioj, Kovo (Mar.) 

29 diena, 18 vyrukai iszkeliavo 
in Philadelphia, Pa., ant da'kta- 
riszko peržiūrėjimo in kariuo
menes tarnysta. Visi iszkeliavo 
ant boso 7-ta valanda ryte.
Mahanoy City, Pa.

Szeimyna Susirinko Isz Italijos Kai Kristus gimė, Szventas 
Rasztas sako kad ant viso svie
to vieszpatavo taika. Bet ta tai-

New Philadelphia, Pa. —, 
Studentas Dijaikonas Silvestras 
Sužiedėlis, sūnūs ponios Jevos 
Sužiedelienes, 83 Water Uly., 
staiga mire Panedeli ryta, Szv. 
Karolio Boromejo Seminarijo-

Įjosėph P. Bakalar, John C. je, Overbrook,, Pa. Velionis hu- 
Ljjeberman, John M. Stitzer, tu buvęs in kunigus inszventin-
Steven J. Fongotch, George V. 
Killian, John J. HumanickJ 
James L. Sticher, James H. j 
Redcliffe ir Frank J. Szemato- 
wicz.
Morea:

{Nicholas Mellon ir Metro 
Stetts.
Silver Creek:

John J. Hudock ir Joseph E. 
Zordy.
Cumbola:

\ Donald O. Ney . ;
Middleport.

Bernard S. Skripata.
Kaska*

Edward E. Spotts.
Lancaster, Pa. ■

Clemens S. Burke.
Philadelphia, Pa.

JVallace F. Biltz, Jr.
j — Jonas Sikora, nuo 413 
5V. Mahanoy Ave. mire Utar- 
ninke, 2:45 valanda rytė, Potts- 
yilles ligonbute, po operacija. 
Velionis gimęs Austrijoje, at
vyko in Amerika 44 metu adgal. 
Jisai dirbo prie Tunnel Ridge 
kasyklose. Prigulėjo prie Sla- 
yoku (Lutheronu) parapijos., 
Paliko paczia, sunu, dukteri ir 
broli visi isz Mahanojaus. Ora
torius L. Trasikauskas laidos.•• .

U- Subatoj pripuola Szv. 
Jopo Klimako; kita sanvaite, 
Nedelioj 4-ta Nedelia Gavėnios; 
Panedeli pirma diena Balan
džio (April), taipgi Szv. Hugo; 
szįs menesis paszvenstas ant 
gąrbes “Kristaus, Musu Atpir- 
kejaus;” Utarninke Szv. Pran- 
ciszkaus Paulieto; Seredoj Szv. 
Rikardo; Petnyczioj Szv. Vin
cento; Subatoj Szv. Celestino.

-— Panedeli turime pirma 
diena Balandžio (April), nesi
duokite apsigaut.
t Jeva Stankevicziene, mi

re Seredos ryta 8:30 valanda, 
namie, sirgdama per septynes 
ęanvaites. Pribuvo isz Lietuvos 
1903 metuose ir per ta visa lai
ka gyveno Mahanojuje. Josios 
Vyras Antanas mirė 21 metai 
adgal. Prigulėjo prie Szvento 
Juozapo parapijos ir prie Szv. 
Pranciszkaus, Szv. Magdalenos 
ir Ražancžiavos draugijų. Pali
ko trys dukterys: Adele, namie; 
Marijona, pati Juozapo Czer- 
niausko ir Leokade, pati J. Ya- 
czerio, mieste; du brolius Anta
ną ir Jokuba Aponikai ir seseri 
A. Laukaitiene visi isz Maha- 
iiojaus, taipgi du anukus. Lai
dotuves atsibus Su'batoje su 
Szv. Miszomis Szv. Juozapo 
bažnyczioje 9 valanda ryte ir 
bus palaidota parapijos kapuo
se. Graborius L. Trauskauskas 
laidos. .;

— Petnyczioj Kovo (Mar.) 
29-ta diena, iszkeliavo 5 vyru
kai in Philadelphia, Pa., 7-ta 
valanda ryte, kurie bus priimti 
ih tarnysta., 
Mahanoy City:

• William A. Donella ir An
drew J. HudOck.
Mahanoy Tunnel:

Thomas S. Buike. <
Park Place:

(Robert A. Gill. \ ; ■ • 
Silver Creek:
, Francis J. Shapella.

tas Gegužio (May) 30-ta diena 
1946 metuose. Velionis paliko 
dideliam nuliūdime savo myli
ma motinėlė, broli Mykolą ir se
sute Dorota. Iszkilmingos lai
dotuves atsibuvo Ketverge, 
Saldžiausio Jėzaus Szirdies 
bažnyczioje 10-ta valanda ryte. 
Kunigai laike Szventas Miszias 
nuo puse po szesziu ryte iki de- 
szimtos valandos kada Semina
rijos Rektorius Monsignoras 
Vincent Burns atlaike Iszfcil- 
mingas Gedulio Miszias. Pa
mokslą graudinga pasakė Kun. 
Juozapas Graudinskas. Visi a. 
a. Silvestro draugai klierikai ir 
dijaikonas dalyvavo pamaldose. 
Jis buvo palaidotas parapijos 
kapinėse. Daug kunigu, gimi
niu, patinstamųjų ir veliono 
draugai isz Szv. Karolio Baro- 
mejo Seminarijos dalyvavo lai
dotuvėse. Gra'borius A. J. Želio- 
nis laidojo.

Shenandoah, Pa. t Juozapas 
Yurkonis nuo 412į4 E. Arling
ton Ulyczios, numirė namie, Se
redos ryta 5:45 valanda. Buvo 
narys Szvento Jurgio parapi
jos. Paliko paczia Agnieszka, 5 
sūnūs: Blada, Vinca, Juozapa, 
Klarenca, ir Feliksą visi namie, 
dvi dukterys: Wm. Czerneckie- 
ne ir Al. Arnunavicziene. Taip
gi trys seserys: Helen Butka vi- 
cziene, Ona Kisieliene isz 
Kingston, Pa., ir J. Taczkorai- 
tiene isz Frankfort, Ill. Laidos 
Su'batoje su apiegomis Szv. 
J urgio bažnyczioje 9-ta valan
da ryte ir bus palaidotas in pa
rapijos kapinėse. Graborius V. 
Menkeviczius laidos.

— Martynas Miszkunas, nuo 
W. Centre uly., likos sužeistas 
laike darbo Hammond Coal Co., 
kasyklose. Gydosi Locust Mt. 
ligonbute.

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? (Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianczius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti. 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

I L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kūnas numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeraa 78. 
620 W. Centre St., Mahanoy City

Lafayette Fish Market
204 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

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

Szita szeimyna atsižymėjo per kara kaipo garsinga ir karinga szeimyna isz Chelsea, 
Mass. Tėvai L. Ostleriai ežia su savo vaikais, kurie visi isz karo sugryžo iszimant vyriau
si sunu, kuris žuvo Italijoje. Vaiku vardai: Roland ir Robertdvynukai; Richard ir Lawre
nce dvynukai; George, Donald, Howard, Leon, ir sesele Marilyn prie piiano.

Apsvilintas Sziuninkas Atsižymėjo

RYMAS. — Visoje Italijoje 
dabar Italijonai viens nuo kito 
vagia. Razbaininkai po visus 

s kalnus ir slėnius marszuoja ir 
i ant savo žmonių puola. |

Florencijoje visai paprastas 
dalykas ir atsitikimas pamatyti 
kai viena Italijonu gauja su ki
ta susikerta iszsiszaudo ir pas
kui po pusrycziu vėl eina in 
pesztynes.

Sicilijoje brolžudyste yra pa
prastas ir kasdieninis dalykas. 
Czia net visos armijos susikerta 
ir iszsižudo. Czia bagoti ir ga
lingi bajorai paperka razbai- 
ninkus ir paskui ant savo Susie
du užpuola ir žemes atima.

Kur tik pasisuksi, vieszkeliai 
iszardyti, namai sugriauti ir 
žmones bastosi kaip tas pieme- 
nelis vargdienėlis. Visur badas 
kyszo.

Negana kad visos karo nelai
mes paklupdino Italija, bet ir 
pati gamta koja pakiszo. Ana 
meta Italijoje lijo kaip isz vied- 
ro per penkis menesius. Viskas 
supuvo. Sziais metais nei laszo 
isz dangaus nekrito. Viskas isz-

ka buvo vergyste. Rymos impe
rija buvo visa svietą užkaria
vus, visi buvo vergai ir už tai 
buvo taika, vergu taika. “To
kios taikos mes nenorim ir ne
priimsime!”

Dabar iszsigalvo j o parduoti “Hot Dogs” in maszinas, 
kur indedi deszimtuka ir už puses minutes tau iszszoka jau 
gatavai padarytas ir apsvilintas sziunukas su musztarda, ei 
buliais ir visais kitais gar durnynas, Szitas iszradimas dabar 
sutaupins daug laiko ir nereiks tiek daug darbininkių ir pa
tarnautoju.

GRAŽUOLE 
ISZDAVIKE SUIMTA

Karo Sztabas Siunczia
In Amerika

BERLYNAS, VOKIETIJA. 
— Karo Sztabas suėmė Mildred 
Gillars, kuri per kara dirbo Vo- 
kiecziams. Ji per radijo kalbėjo 
in Amerikieczius kareivius ir 
juos ragino pasiduoti; jie musu 
kareiviams aiszkino kad jie tik
ri durniai kariauti kai kiti vy
rai j u merginas ir moteris na
mie pasisavina. Ji taipgi daug 
žinojo apie musu armija. Ji per

radijo pasakydavo kur randasi 
ta. ar ta Amerikos divizija, ir 
nusijuokdama pasakydavo: 
“Jus szi vakara esate ten ar 
ten, bet ant rytojaus jusu kaulu 
niekas nesuras.

Karo Sztabas ja dabar siun
czia in Amerika kur ji bus apsū
dyta kaipo savo kraszto iszda- 
vike. Ji pareina isz Portland, 
Maine. Jos tėvai kadaise gyve
no Pottsville, Pa. Ji ir dabar 
nuduoda linksma ir sako kad ji 
nieko nepaiso, nors ji gerai ži
no kad ji už savo iszdavyste gal 
bus ant smert apsūdyta.

Skaitykite ‘ Saule”

Jack Robinson, 18 metu 
amžiaus jaunuolis isz Fort 
Werth, Texas atsižymėjo 
krepsziasvaidinio, “Basket
ball” loszime, su Baylor Uni
versiteto rateliu. Jis daug ža
da savo rateliui ir savo Uni
versitetui sziais metais.

Darbsztumas
Neužsimoka

FALL RIVER, N. Y. — Ana 
sanvaite szitoks pagarsinimas 
pasirodė in laikraszti “Herald 
News ”: “ Didžiausias tinginys 
nori lengva darba kur nereikia 
per daug dirbti. ’ ’ In tris dienas 
penkios deszimtys darbdaviu ir 
fabrikantu jam pasiulino dar
bus. 0 tame paeziame miestely
je randasi daug darbininku be 
darbo. Pasirodo kad darbsztu
mas jau isz mados iszejes ir ne
užsimoka.

Pirkie U. S. Bonus

džiūvo.
Suvienytu Tautu Paszelpos 

Administracija pristatė ir da
bar pristato daug maisto, bet 
visiems neužtenka.

Italijai dabar labai reikia 
apie 600 milijonu doleriu kad ji 
galėtu ant savo kojų atsistoti, 
bet sunku pasakyti isz kur ji 
tiek gaus! '

Italijos valdžia negali savo 
žmones suvaldyti. Italijonai ka
reiviai pargryžo isz vaisko ir 
dabar darbo jieszkosi ir negali 
rasti.

Visi Italij onai mato ir žino 
kad ilgai szitaip negali būti, vi-1 
si jau tikisi ir laukia kad neuž-' 
ilgo vėl kraujas prasileis. Ko-S

1 . . Imunistai czia nemiega bet visus 
buntavoja ir kursto prieszintis 
ir sukilti.

STALINAS NORI
TAIKOS

PRANCŪZAI
KREIPSIS PRIE

SOVIETU

PARYŽIUS, FRANCIJA.— 
Francuzijos Užsienio Ministe- 
ris Georges Bidault duoda 
Amerikai žinoti kad Prancūzai 
kreipsis prie Sovietu jeigu 
Amerika neateis jiems in pagel- 
ba. Prancūzai praszo paskolos, 
kad galėtu savo kraszta atsta
tydinti.

Prancūzai sako kad jie ne
paiso isz kur jie gaus pasisko
linti, bile tik gaus. Jie pirma 
kreipiasi prie Amerikos, bet 
jeigu Amerikos valdžia jiems; 
nepaskolins tai jie kreipsis prie 
Rusijos. Jeigu taip atsitiktu, 
tai galime būti tikri kad Ko
munistai ir visa Francuzijos

ISZ RUSIJOS. — Stalinas 
dabar sako kad visas svietas | 
nori taikos, ir Rusija ypatingai j 
nori taikoje gyventi. Jis toliau 
aiszkina kad Taikos Konferen
cija yra geras daigtas ir kad 
Rusija szita Konferencija re
mia ir rems kiek tik ji gales.

Tai labai linksma ir net džiu
gu iszgirsti kad Stalinas jieszko 
taikos. Bet linksmiau butu jei
gu tas Stalinas su savo gražiais 
žodžiais derintųsi. Jis apie tai
ka ir ramybe szneka, jo armijos 
vis kariauja. Mes jaueziu laiko
me už ragu, o žmogų už jo žo
džiu.

Stalinas gražiai ir lipszniai 
apie taika, bet kas jeigu ne Sta
lino atstovas, Molotovas visa 
Taikos Konferencijos tvarka1 
arde ir ardo? Tokios taikos, ku
rios Stalinas nori mes visai ne
norime.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
reddy kilowatt ..,. Stads to Re-Wire .

1

BUT THEY WILL NEED 
NEW WlR.ES BEFORE 
THE JOB l£ DONE .

.WELL SPOT NEW OUTLETS 
Bves’/where - and now 

i JOBS BEGUN .

THE MORE CIRCUITS M 
THE HOUSE, THE EASiER

HEDDY HEEDS WiRES
WUGH SO HE 
ST TO HE 
FAST/

ABOUT CIRCUITS g

valdžia paims in savo rankas.
Nei mes nei patys Prancūzai 

to nenori, bet Užsienio Ministe- 
ris pasiaiszkino kad jiems pa
skola taip reikalinga, kad jie 
turės Rusijos praszytis in tal
ka.

Frackville, Pa. f Ona Zu'brie- 
ne, mirė Nedelioje, 8:30 valan
da vakare, namie, 301 N. Centre 
Uly. Velione turėjo szirdies li
ga. Gimė Lietuvoj. Kitados gy
veno Gilberton ir Shenandorije, 
16 metu adgal persikraustė in 
Frackvilles miestą. Josios vy
ras Adomas Zu'bris mirė 33 me
tai adgal. Velione po tėvais va
dinosi Ona Leskiute. Prigulėjo 
prie Apreiszkimo P. M. parapi
jos. Paliko dukteri Helena, pati 
Ant. Benash mieste; seserį Ve
ronika Bigeliene isz Chicago, 
111., anūke Ona Benash namie ir 
Beimonda Benash kur jis tar
nauja armijoje, Camp Lejoine, 
N. C. Laidotuves invyko Ket- 
v erge 9:30 valanda ryte su isz- 
kilmingomis Szv. Miszomis ku
rias atlaike Kunigas S. J. Nor- 
butas, celebrantas; Kun. P. P. 
Laumakis, diakonas ir Kun. S 
J. Mažeika Sub-Diakonas. Pa
laidota Szv. Jurgio parapijos 
kapinėse, Shenandoah. Gra'bo
rius Vincentas Bartaszius lai
dojo.

t Ona Kvederavicziene, mi
rė Panedeli 8:15 valanda ryte, 

' pas savo dukteria W. Grabaus
kiene, nuo 230 So. Wylam Uly. 
Velione sirgo trumpa laika. 
Pribuvo isz Lietuvos 11 metu 
adgal. Prigulėjo prie Apreiszki
mo P. M. parapijos. Paliko savo 
duktere W. Grabauskiene, bro
li Kazimiera Suibaczia isz Shen- 
andoro ir du anūkus. Laidotu
ves atsibuvo Ketverge 11 valan
da ryte. Szventos Miszios atlai
ke Kun. S. J. Mažeika ir pa
mokslą sake; o prie szoniniu al
torių Szv. Miszios atlaike Kun.
J. Szukeviczius ir Kun. A. J.
Alauskas. Kūnas palaidotas pa
rapijos kapinėse. Graborius F. 
Na ja laidojo.

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

20 Centai. •
Saule, Mahanoy City, Pa. j

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!


