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angos Iszžude 17 6
Isz Amerikos1 Maistas Yra
Anglys Sumaiszytos Su 

Akmenimis
PHILADELPHIA, PA. — 

Žmones ima ruguoti ne vien tik 
Philadulphijoje, bet ir paeziose 
mainose, kad dabar jie perka 
tona anglių ir gauna koki puse 
tono anglių ir kita puse darto ir 
akmenų.

Kitos szeimininkes sako kad 
jos daugiau in pelenu isznesza 
negu anglių in pecziu inpila. 
Anglis visai prasta ir neduoda 
nei szilumos,

Gera Politika
WASHINGTON, D. C. —

Amerikiecziai dabar daug ko 
iszsižada ir mielu noru paauko-' 
ja kad musu valdžia galėtu dau
giau maisto pasiunsti badau
jantiems Europoje. Mes isz sa
vo mielaszirdystes duodame ir 
jokio užmokesezio nesitikime. 
Tenai Europoje politikieriai 
pasiima visa ta maista ir pas
kui savo žmonėms arba parduo
da arba už balsus, votus maino.

Mes szimtus tukstaneziu tonu

visiems 
“Žiure- 
geri yra

primins

nei karszczio. maisto visai už dyka nusiunte- 
Mainu kompanijos pasiaiszki- me Vengrijos gyventojams. Ko-' 
na kad czia ne j u kalte, bet pa- munistiszka valdžia vis a ta

• V* • « • « • Iežiu žmonių kurie perka isz- 
bootlegeriu, kurie nepaiso ko-’, 
kia angli jie parduoda.

Isz kitos puses czia galima 
kaltinti ir tas kompanijas ku
rios dabar angli ima nuo žemes 
virszaus ir nekasa giliai po že
me. Ta anglis kuri randasi pa- 
virszumi yra labai prasta ir la
bai pigiai iszkasama. Tokios 
anglies dabar randasi baisiai 
daug, bet ji niekam neverta.

RUSIJA UŽSIMOKA
SAVO DUOKLES

NEW YORK. — Nedelioj at
ėjo isz Moskvos insakymas pa
imti isz Rusijos kasos $1,723,- 
000 ir pilnai užmokėti Rusijos 
duokles in Taikos Konferenci
ja. Szitoks duosnumas visus nu
stebino. Su szitu žingsniu Rusi
ja nori visam svietui parodyti 
kad ji pasitiki in Taikos Konfe
rencija ir ketina tenai pasilikti. 
Rusijos užsienio Ministeris 
Vishinsky pasiuntė. ta paliepi
mą pilnai užmokėti Rusijos da
li.

Matyti kad jau Rusai ima su
prasti kaip mes czia Amerikoje 
darome bizni. Czia pinigai szne- 
ka ir viską daro. Ir Rusai neno
ri dabar atsilikti. Jie irmutiniai 
tokia didele duokla ant sykio 
užsimokėti. Visgi tai geras 
ženklas.

j Komistu rankas ir 
Francuzams pasakys: 
kite, vyrueziai kokie 
Komunistai. ’ ’

Ir to neužteks, jie
kad Prancūzai nieko negavo ir 
gali nesitikėti gauti isz Ameri
kos, bet Rusija visus užjauezia 
ir szelpia.

Jau seniai taip buvo Lietu
voje. Mes Lietuvai tiek ir tiek 

! visko pasiuntėme, bet Lietuviai 
i negavo nei pajuostyti. Sovietai! 
| viską pasiėmė, pasisavino ir j 
į Lietuviams tuszczias maiszas 
i liko. O dabar jeigu koks ne
praustai urnis Komunistėlis ko
ko duonos kąsni numes Lietu
viui jis primins kad ta almužna 
ateina isz Rusijos. Reiszkia Ru
sija yra visu mažu tautu gera 
motina, Amerika ir visi Ameri
kiecziai visai nepaiso apie ba- 
daujanezius.

Ir panasziai dabar yra daro
ma visuose krasztuose kur tik 
Komunistai inlindo. Už tai da
bar pas mus dingo visas upas 
daryti koiektas, aukoti ar duo
ti. Kam czia rinkti, aukoti ir 
darbuotis kad visas tas musu 
pasiaukojimas velniais nueina?

Herbert H. Lehmann, kuris 
vede ir tvarka visa Suvienytu 
Tautu Paszelpos Administraci
ja dabar apleido savo vieta, 
rankas nusimazgojo ir mete vis
ką in szali. Nors jis vieszai pasi
aiszkino kad Jis taip turėjo at
sisakyti del savo sveikatos, bet 
czia daftg prisidėjo ir ta politi
ka tas maisto ir politikos maini
kavimas.

maista pasisavino ir paskui 
brangiai badaujantiems parda
vė. Vengrijos gyventojai dabar 
nesupranta ir net ruguoja ant 
Amerikiecziu kad jie taip bran-; 
giai reikalauja už maista. “Mes 
visai už dyka jiems viską nu-' 
siuntėme!” Ir niekas tiems J 
žmonėms nepaaiszkina kad j u 
paežiu valdžia lupa pinigus isz! 
savo piliecziu.

Tas pats ir Czekoslovakijoje. 
Amerika taipgi tukstanezius 
tonu maisto in czia pristatė, bet 
Sovietai viską pasiėmė ir su-i 
naudojo savo Raudonajai Ar
mijai.

Raudonoji Armija reikalauja 
kad visi tie krasztai kurie yra 
dabar po Rusijos riegloba turi 
maitinti ta armija. Tie nabagai 
belaisviai ir patys nieko neturi 
ir szaukiasi paszelpos.

Mes Rusijai milijonus tonu 
visko pristatėme, nes jie prasze 
ir sake kad jie badauja. Dabar 
ateina žinios kad Ponas Stali- 
nas paskyrė Francuzijai 500,- 
000 tonu kviecziu. Jeigu Rusi
jai taip reikalinga paszelpa isz 
Amerikos, tai kaip ji gali Fran
cuzijai tiek daug kviecziu duo
ti? Ir czia baisus Komunistu 
gudrumas. Jie dabar duos nauja ir jo visas pasiaukojimas 
Francuzams tuos kvieczius per yra blogai isznaudojamas.

Jis paliko savo garbes vieta 
kaipo Gubernatorius ir stojo in 
mielaszirdystes darba badau- 
janezius maitinti, bet suprato 
kad jis tik politikieriams tar-

Turteli Susikrovė

WASHINGTON, D. C. — 
Vienas korespondentas, raszy- 
tojas taip buvo tikras kad Ed
win W. Pauley negaus tos szil- 
tos vietos in kuria Trumanas 
buvo ji paskyręs, kad jis su vi
sais “Beczino,” dėjo deszimts 
doleriu priesz viena kad Ponas 
Pauley negaus tos vietos. Jisl 
tiek pinigu padėjo, kad dabar 
sau nemaža turteli susikrovė. Ir 
mes ta pati sakeme, bet pinigu 
neturėjome del lažybų ar “be
tų,” bet visgi savo skaityto
jams drąsiai sakeme kad bago- 
ezius Pauley tos vietos negaus, 
ir negavo!

John Lewis, Viesulą Padare
Mainieriu

WASHINGTON, D. C. —
John Lewisas visokeriopas 
priemones vartuoja kai jis nori 
musztis ar savo ožius varinėti. 
Kartais jis reikalauja kad vi
siems mainieriams algos butu 
du doleriu pakeltos, kartais jis 
ka ten szneka apie atlyginimą 
nuo namu iki darbo vietos ir isz 
ten atgal, kartais jis rodos nie
ko nereikalauja, nieko nenori, 
tik sau atsiloszes ima kompani
jas durnyti ir ant visu bliuzny- 
ti.

Ne vien tik kompanijos nega
li suprasti ko tas Lewisas nori, 
bet ir darbininkai nesupranta. 
Jis mainierius iszvede isz Ame
rikos Federacijos unijos ir ta 
unija iszkoneveike ir iszpludo, 
ir visus mainierius inrasze in 
CIO unija. Dabar jis nieko nesi
klausęs visus mainierius kaip 
kokias aveles vėl in Amerikos 
Federacija sugražino.

Negalima suprasti ko czia 
Lewisas nori, bet visiems kaip 
ant delno aiszku kad Lewisas 
visai nepaiso nei darbininku, 
nei uniju, nei kompanijų nei 
Amerikos pilieeziu, bile tik Le
wisas gauna ka jis nori.

Mes ta mateme per kara, kai 
pati Amerikos valdžia turėjo 
nusileisti ir Lewisui pataikau
ti, kad nekiltu viduje buntas 
kai mums tos vienybes labai 
reikėjo atsilaikyti priesz tuos 
prieszus isz visu pusiu. Lewisas 
ta syki visai nepaisė kad musu 
krasztas kariauja, kad musu 
vaikai kraujuose paskendę; jis 
state savo reikalavimus ir ga
na.

5 Kariszki Laivai Plaukia 
In Viduržemiu Mariu

Rusija dabar 
ir szokineja. 
pasiskubino 
ežia nėra jo-

WASHINGTON, D. C. —
Penki Amerikos galingi karisz
ki laivai plaukia isz Pacifiko, 
bet ima kelia atgal per Vidur
žemiu juras kur 
taip strakaliuoja 
Amerikos valdžia 
pasiaiszkinti kad
kia mostas grasinti Sovietus ar 
parodyti jiems musu galybe, 
bet kad jie tik pro tenai plau
kia namo. Bet žingeidu ir 
reikszminga kad Amerikos ga
lingiausias ir didžiausias ka
riszkas laivas jau dabar plau- 

j kia kaip tik in ta paezia vieta.

Daug Bledes
Luzon Salos

Japonu Generolas Masaharu 
Homma Likos Nuszautas Už
Savo Zvieriszkumus; 35,000 
Fordo Darbininkai Neteks Dar

bo, Priežastis, Neužtektinai 
Plieno

arde ir panaikino valdžios nu
statyta tvarka plieno fabrikuo
se. Dabar jis nori visa valdžios 
darba panaikinti ir visiems pa
rodyti kad ne valdžia valdo, bet 
John Lewisas bosauja!

Ir aiszkus dalykas kad Lewi
sas kaip tik to siekia ir nori, 
nes jeigu mainieriai sustrai- 
kuos tai nebus anglių: “Be ang
lių plieno fabrikai negales dirb
ti; be plieno beveik visi kiti 
fabrikai Amerikoje turės savo 
duris užsidaryti.” Reiszkia, 
kad Lewisas yra dabar didesnis 
ir galingesnis žmogus už Ame
rikos Prezidentą ir visa kongre
są ir senatai Tokia valdžia, to
kia jiega vieno žmogaus ranko
se mums ne in sveikata.

Turkai Nenori
Pagelbos

WASHINGTON, D. C. —
Kai Turkijos atstovai susirinko

Mes ta matome ir dabar kai! pasiszneketi su musu diplioma- 
visi Amerikiecziai stengiasi su- tais Washingtone apie Rusijos 
sitvarkyti ir gryžti prie taikos pavoju Turkijai. Vienas Ameri- 
darbo. Jis dabar grasina kad 
jis visa pramones ir fabriku 
tvarka suardys iszszaukdamas 
visus minksztos anglies mainie- j 
rius ant straiku. O kita menesi 
tai ir kietos anglies mainieriai 
sustraikuos vien tik už tai kad 
Lewisas taip nori.

Lewisas nieko aiszkaus da
bar nesako. Jis nori kad mai- skunde kad Hitleris ir jo armi- 
nieriai gautu daugiau mokėti, jos gresia jo krasztui baisu už- 
Kompanija pasiulino asztuo- puolimą, vienas dipliomatas pa-

kos atstovas užtikrino Tur
kams kad Amerika stos in pa- 
gelba Turkams.

Turkijos atstovas liūdnai pa
tingojo galva ir primine ka ra- 
szytoja Clare Booth Luce buvo 
pasakius apie Hollandieczius, 
kai Hitleris buvo galingas. Kai 
Hollandijos ambasadorius nusi-

45,000 tonu kariszkas laivas’ 
“USS Missouri” tenai plaukia 
veždamas Turkijos Ambasado-’ 
riaus lavona namo. Niekados 
pirmiau taip Ambasadorių ne-' 
veszdavo namo: Užtekdavo vi
sai mažo laivo, o dabar tenai 
plaukia didžiausias ir galin
giausias Amerikos kariszkas 
laivas. Ir ne jis viens: Penki ki
ti Amerikos kariszki laivai at
plaukia in ta paezia vfeta. Val
džia gali aiszkintis kiek tik ji 
nori, bet czia nereikia kokio gi
laus mokslo suprasti kas daro
si.

ISZ PACIF1KO. — Didelis žemes sudre- 
bejimas mariu gilumoje prie Aleutian Salų taip 
viską sukriete, kad baisios mariu bangos iszkilo 
net in padanges ir plaukdamos vėjo greitumu, 
apie 400 myliu in valanda pasileido per mares.

Didelius laivius, kaip kokius ( 
sziupulius iszkele isz mariu ir 
sudaužė, salas apsiėmė ir net 
Amerikos krantus pasiekė ir 
daug bliedies padare.

Ant Hawaii Salos žalos, blie
dies padare in deszimts milijo
nus doleriu: medžius iszrove, 
namus nugriovė, miestelius nu- 
szlave. Ta didžiausia potvinio 
banga ėjo per mares kaip kokia 
augszta siena ir viską nesze su 
savimi.

Didesni laivai, dažinoje per 
radijo kad ta banga kaip kokia 
viesulą ateina, paliko savo uos
tus ir pasileido in mariu gilu
mas kad apsilenkus su ta viską 
naikinanezia banga. Tie kurie 
nespėjo iszplaukti buvo sudau
žyti. Jokis laivas, kad ir di
džiausias negalėjo atsilaikyti.

Szitokios potvinio bangos 
yra retenybe ir iki sziol niekas 
negali iszaiszkinti kaip jos isz- 
kyla ir kada jos pasirodo. 
Mokslincziai spėja kad buvo 
baisus žemes drebėjimas po ma
rėmis.

Per pirma pasaulini kara bu
vo kas panaszaus kai didelis 
laivas,
sprogstaneziu ginklu užsidegė 
ir susprogo Nova Scotia uoste.

| Tada sukilo toks potvinis kad 
didžiausius laivus in padanges

pilnas dinamito ir

niolika ir puse cento ant valan-jtare kreiptis in Amerika ir, 
' dos daugiau. Lewisas neprieme Anglija pageltos. 1
bet nepasake kiek jis reikalau
ja? Jis sako kad jis nori apsau- liūdnai pasiaiszkino:
gos del mainieriu, bet nepaaisz- norime kad mus Anglija ir 
kiną kokios ir kiek tos apsau-^ Amerika taip apsaugotu kaip 

apsaugojo Lenkija, Norvegija, 
Czekoslovakija ir visa Pabalti- 
ja, ir mes da nepriėjome prie to
kios pražūties kad tokios pagel
ios praszytume.” Taip pasakęs 
tas Turkijos atstovas pasitrau
kė nuo Amerikiecziu.

Hollandijos Ambasadorius
Mes ne- 

' myliu, skersai, iszilgai mares 
iszsiplete.

sakyma marszuoti Amerikie- 
ežius nelaisvius in ta mirties 
paroda per kuria žuvo nuo var
go ar buvo užmuszti 17,200 
Amerikieczius ir Filipiniecziai.

Szitas Japonu didvyris, kuris 
spjaudė ant Amerikiecziu ir 
juos szunimis vadino, kuris di
džiavosi kad jis Amerikiecziais 
žeme ars su savo mirtimi užmo
kėjo už savo žviesiszkumus. 
Amerikos kareiviai ji iszvede 
prie Los Banos miestelio, apie 
dvideszimts myliu nuo Manilos, 
ir ten jinuszove.

Czia pat kitas Japonu gene
rolas Tomoyuki Yamashita bu
vo pakartas.

Generolas Homma buvo mir
ties bausme apsūdytas Vasario 
(Feb.) 11, už tai kad jis ta mir
ties ir pražūties kelione Ameri- 
kiecziams insake ir už tai kad 
jis nežmoniszkai, staeziai žvie- 
riszkai pasielgė su nelaisviais.

Su juodu audeklu uždengė 
Generolą Homma galva ir vei
dą, ir maža balta ženkleli prise
gė prie jo szirdies in kuri karei
viai su savo karabinais taikė. 
Dvylika kareiviu sustojo in eile 
su karabinais. Vienas, ar gal 
trys ar keturi karabinai buvo 
tuszti. Kareiviai kurie szove in 
Generolą niekados nežinos ar j u

gos.
Czia aiszkiai matyti kad Le

wisas isz tikro nieko mainie
riams nenori ir neketina gauti; 
jis tik nori kompanijoms at- 
kerszinti ir paežiai valdžiai pa
rodyti ka jis gali. Jis pernai su-

I isznesze. Bangos tukstanezius karabinai turėjo kulka ar buvo 
1 tuszti. Taip daroma armijoje, 
kad niekas tikrai nežinotu kas 
nuteistąjį nuszove.

Viskas buvo tyliai ir tvarkin
gai atlikta. Generolas Homma 
ėjo pirma; paskui ji marsziavo 
dvylika kareiviu; szalia jo ėjo 
kapelionas. Kai priėjo prie pa-

(Tasa Ant 4 Puslapio) ;

MANILA. — Seredoj, pirma 
valanda ryte Japonu Lietenan- 
tas Generolas Masaharu Hom- 
ma gavo savo atlyginimą. Hom- 
ma buvo Bataan ir Corregidor 
Salų nugalėtojas ir jis davė in-
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Kas Girdėt
Kongresas inrasze in 

id'žios knygas nauja darbo insta- 
tyma. Szitas insta tvmas 
kad valdžia turi vilties kad 
daug žmonių gaus daug darbu. 
Kongresas su tokiu instatymu 
daug geros popieros sudarkė ir 
nieko gero iienuveike..

vynu ta seneli.
Aleksandras Didysis iszmali

ke puse tuzino bonku vyno ir 
gala gavo.

i Trojaus Elena kurios veidas 
vap ar grožis tukstanezius laivu pa-

1 skandino mylėjo kelis iszsi- 
sako' traukti.

Nors mes mokiniams nepasa
kome ir tas eiles iszbraukiame 

i isz knygų, bet poetas Horacijus 
*sake kad žmogus negali Imti nei

i • I I
Amerikos Raudonojo Iszvietintiems Ašme-l

Kryžius Musu Kasdie- ninis Palengvinta Im
niniame Gyvenime migracija In Suvienytas

ValstybesWASHINGTON, D. C. — 
■Savo in vairiausiais veikimais, 
Amerikos Raud. Kryžius taiko
je lygiai kai]) karoję, prisideda 
prie szeimynos, apylinkes ir 
tautos sveikatos ir geroves, pa.- 

garsus nei mokytas jeigu jis.ežiu laiku isz tiesdama gailes- 
stikleli nemoka iszlenkti. tingu • ranka nelaimingiems 

I Kai Rymos armijos valde vi- žmonėms kitu szaliu. i
’ sa svietą, Rymiecziai nepaveli- Geresnis maistas geresniai 

**no savo pacziutems gerti. (Gal' sveikatai yra tikslas Raud. 
jie taip draudė, kad jiems liktu (Kryžiaus Mitybos Patarnavi- 
d augiau) ? Jie buvo pirmuti- mo, kuris parūpina, per Raud. 
niai, kiek teko dažinoti, pra- Kryžiaus skyrius visoje szaly- 

'mislinti pasibueziavimo sportą, i-, ^kaip pirkti, kaip pagaminti 
! Jie savo paeziutems szleptelejo’ir kaip prezervuoti maistu. Konsulatai 
per lupas paudštyti ar jos noisz-1 KaiP ghlima taupyt i kvie- 

! šit rauke viena kita isz bonku-, ežius ir riebuma ? Kaip galima 
i tos. Tas szleptelgjimas taip' szeimynai duoti tinkama mais- 
abiem patiko kad dabar ta bu- ta'kada nėra daug pinigu ? Kai]) 
da ir pasiliko,mes dabar tabu- /^ai reikia virti daržoves? Tai 

į da ar mada vadiname pasibu-. ^k keli klausimai, kurios Nu-^ 
įeziavimu. Ir dabar paeziute pa-' Kition Service padeda szeimi -' 
f i) n m ii i n mivn wi*pli HiiilvCi Eitsskv ti. ii tciiii i)<icloclti , * i * i, uu.uiuuudiiid savu vyieii .gau # 1 1 j dauguma isz kuriu bus ne-pir-
tuojaus dažinoti kur tas biesas apsaugoti sveikata jos szeiniy- 

,nos.
Bet nelaimes užpuola visas

William Henry Chamberlin, 
redaktorius garsaus žurnalo b
“Atlantic Monthly” atsisakė, 
ir apleido savo redaktorystes J 
dar’ba, kuri jis laike net per ke
turiolika metu.

Jis pasiaiszkino kode! jis 
taip padare: Amerikos garsus 
žurnalas ‘ ‘ Atlantic Monthly ’ ’ 
per toli nukrypo in Komunistu 
puse. Žurnalas, kuris yra ar bu
vo vienas isz geriausiu Ameri- 

'koje dabar spausdina straips
nius kurie in padanges kelia 
Komunistus ir giria Rusija. Du. 
straipsniai ypatingai inpykino. 
redaktorių Chamberlin.

Kitas to laikrašzczib redak
torius nepriėmė viena Komu- 
nistiszfka straipsni ir buvo už 
tai gerai iszbartas. Ir jis ketina 
savo dar'ba pamesti, nes ir jam 
insipykP Komunistus girti’ ir 
jiems czieibatus laižyti.

Vienas straipsnis, kuris pir-į
r_ miatT mes'Sijonams tiek už-

buvo.
Anais laikais valdžia uu'bauz-

Sztai Jau Ir Pavasaris
tojas) gali užmokėti. Pataria
me siusti atskiriame voke “mo-

WASHINGTON, I). C. — 
Valstybes Departamentas (De
partment of State) pranesze, 

. kad apie Kovo (Mar.) 1 d. 1946 
i ni., Amerikos Konsulatai buvo 
i insteigti sekamuose Vokietijos 
! miestuose, Munich ir Stuttgart.’ 
Artimoj ateityj bus insteigti 
Berlin, Bremen, Frankfort ir 
Hamburg.

Szie konsulatai iszduos pasus 
Amerikos piliecziams Vokieti
joj ir padės jiems gryžti in Suv. 
Valstijas.

galės duoti immi- 
i gracijos vizas ne-kvotihiams ir 
. ‘ ‘ Preference ’ ’ kvota giminėms 
Amerikos piliecziu, ir apsigy
venusiu ateiviu.

į Jie taipgi gales iszduoti im 
imigracijos vizas pabėgėliams 
i ir iszvietintiems asmenims,

Szveicarai surengė geriausiu savo karvių rungtynes ar 
pesztynes pavasario pradžioj Jie per tas rungtynes iszren- 
ka geriausia karve, kuria jie paskui pavadina visu karvių 
karaliene. Szitas paveikslas nutrauktas mažame kaimelyje 
Valais, Szveicarijoje.

ney orderiu” arba certifikuota 
czeki vardu Secretary of State, 
su laiszku kuris paduoda isz- 
vietinto asmens varda, adresa, 
ir adresa areziausio Amerikos 
konsulato. Mokestis bus padėta 
specialen sanskaiton, ir konsu
liniam virszininkui, kurio ju
risdikcijoj iszvietintas asmuo 
gyvena bus praneszta kad mo
kestis užmokėtas.

— C. C. F. A. U.

Ant Gavėnios
—t—.

Graudus verksmai arba pasi- 
budinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- 
tuso, pagal senoviszka būda,, 
10c. Stacijos arba Kalvarija V. 
Jėzaus Kristaus 10^. Laiszkas 
arba muka musu Iszganytojaus 
Jezuso Kristuso 5^. Tretininku

davo girtuoklius priversdama szeimynas ir visus. Liga kerta- 
inkauszusi žmogeli vaikszczioti vKus. Ir Home Nursing kur-i 
po ulyczias baczkoje.

Mokslincziai mums sako kad
mes Amerika nuo Indi jonu vi
sai pigiai nusipirkome, nes pir

majam redaktoriui, Chamber
lin labai nepatiko buvo apie 
Lenkija po Rusijos valdžia. Sz.i- Mi,les mums Pardave- Bet czia. 
ta straipsni parasze moteriške “"kshneaai su visu savo moks-1 
po vardu Strong. Ji redegavo 
Komunistiszka žurnalą Mosk- 
voje ir yra naszle augszto Ko
munistu valdininko. Radakto- 
rius Chamberlin sako kad ji jau 
negali save vadintis Amerikie
te, nes ji yra perdem Komunis
te ir už tai negalima jai pasiti
kėti kai ji raszo apie Lenkija ir 
Komunistus.

Isz kitos puses, kitos garsus 
i aszytojas- parasze straipsni 
kuris Komunistams biski per 
uosi uždavė. Žurnalo sztabas ta 
straipsni atmete ir nespauzdi- 
nb.

Žurnalas “Atlantic Month
ly” daug skaitytoju neteko ir 
gavo nuo kitu žurnalu ir laik- 
raszicziu gerai iszbarti už toki 
vienos puses palaikyma. Nieks 
ne'butu nieko sakes jeigu žurna
las duotu progos ir vieniems ir 
kitiems pasiaisakinti, jeigu jis 
priimtu ir Komunistiszku ir 
prieszikomunistiszku raszy to j u 
straipsnius ir visus lygiai 
spauzdintu. Bet dabar vienas 
isz geriausiu ir garsiausiu 
Amerikos žurnalu apsiszaukė ir 
labai žemai nupuolė.

Ir Home Nursing kur
sais Raud. Kryžius mokina

l ;■
szeimininkes kaip prižiūrėti sa
vo szeimynos narius kada jie 
apserga.

Ir kada kas nors szeimynoje 
susižeidžia puolant, insipiauna, 

1 arba kada kokia kita nelaime 
Į užpuola, Raud. Kryžiaus pir

ki klysta, nes Indijonai tais lai- mos pagelbos iszlavinimas pa-' 
' deda szeimininkei paežiai pri- į 
'žiūrėti ligoni. Jau nereik bėgli 
pagelbos pas kaimynus.

'Sulaikyti nelaimingus atsiti
kimus namuose arba szeimyno
je, Raud. Kryžius siūlo nelaimi- 
hiiu sulaikymo pamokas.

'Per Raud. Kryžiaus skyrius 
galima iszmokti kaip plaukti.

1 Yra dalis programos, - 
Į Raud. Kryžius prisideda prie/ 
sveikatos ir geroves visu žmo
nių, visu amžių ir daug tautu.
— Am. Red Cross, Wash. D. C.

pundijome kad jie net ir savo

kais keliniu nenesziojo.
Mums pasakoja kad vynas ( 

szitaip atsirado: vienas žmoge-i 
lis taip mylėjo vynuoges kad jis 
nusiskynes gražiausias kekes 
pasikabino skliapo kad jos isz- 
džiutu. Kai jos supuvo ir prarū
go, jis paragavęs maustė kad 
tai trucyzna. Jis iszspaude vi
sas vynuoges ir in'bonkas supy
lė ir užrasze ant bonku kad czia i 
truezna, nuodai. Paskui viena 
mergina kuri buvo savo “boy- 
f rento” jaunikio su vy lieta, ap
vilta ar suvoliota, susimanė nu- 
sitrucyti. Ji viena bonka iszgo- 
re, kita iszmauke, ir da kitos 
jieszikojo. Na, taip ir prasidėjo.

Be stiklelio dabar staeziai 
negalima apsieiti. Visose kon
ferencijose pirmu pirmiausiaį 
visi susirūpina ko ir kiek bus' 
gerti. Stalinas savo sveczius vi
sados priima su Vodka ir pas
kui jie su juo ant visko sutinka.

Taikos Konferencija dabar 
laiko savo posėdžius Ameriko- ■ 
je, New York miesto, nes konfe-1 
rencijos atstovai dažinojo kad 
New York mieste yra daugiau 
sznapso negu kur kitur ant viso 
svieto. Mat, ir jie tiki in ta prie- 

| žodi kad, “sauso nieks neklau
so.”

mcnybes kvotos grupėje.
Pagal State. Departmente pra- 

pieszimo spaudai, didžiausias 
iskaiezius iszvietintu žmonių 
j randasi netoli Munich ir Stutt
gart, ir konsulatai tose mies
tuose buvo pirmi pradėti ta 
svarbu darbu. Tie du konsula
tai tuoj pradėjo duoti

I tinkamoms 
i įie gyveno
I Gruodžio, (
j diena kada Prezidentas paskel- 
, be immigraeijos direktyva. 
(Kaip pirniiaus minėta, tikima, 
.kad kiti trys konsulatai Ameri- 
|kos okupacijos (užgyventos) 
vietose (Berlin, Bremen ir 
Frankfort) greitai pradės pri
imti iszvietintu asmeniu apli
kacijas.

vizas 
a s m e n ims, ku- 

ju distriktuose. 
Dec.) 22 d., 1945,

kuria ’ Informacijos Apie
Affidavits Of Support’

Ir Vizų Mokestis

VANDUO NEPAGELBES

— Ickau! Ko tu taip persi- 
gandai? Gal tau atneszt van
denio !

— Mame! Czia vanduo ne- 
pagelbes! Geriau atneszk 
man czystas kelnes!

V a 1 s t y Ii e s Departamento 
praiieszimas duoda svarbiu in
formacijų apie kelis kitus daly
kus.

Nurodo, pa v. kad gimines ar
ba draugai Suv. Valstijose ku
lio gali ir pasiruosze iszpildyti 

i ‘‘affidavits of support” iszvie
tintiems asmenims “duoti pini

Straikos Ir Pesztynes

Musu lietuviszka kalba tur
būt jau isz mados iszejo* Kai 
jaunieji 'ženyjasi, mes sakome 
kad mergele ISZTEKEJO už į Tik mokytas žmogus moka 
vyro, irlkad vyras VEDiE tokia'kaip tylėti ir klausyti; kiekvie- 
ar tokia mergele. Bet šiandien j 
beveik visos tos mergei*

itas mužikas 'bemokslis moka 
K plepėti.

DA tuos nabagus prie altoriaus... _____
::  ----- y įsį nies ,]-,!,į U,111G c]au,g gėrės-

Szventas Rasztas mums pa- 1]fj įr daug linksmesni jeigu mes 
žmones labiau rupihtumies apie savo 

pareigas kitiems, ir mažiau 
apie kitu pareigas mums.

sako apie tuos gerus 
kurie buvo toki kaip ir mes ir 
viena kita iszsitraukt mylėjo. 
Noah, kuris ta laiveli, ta arka, 
pasistatė taip mylėjo griepsus, 
vienuoges kad jis nuo ju skysti
mo pasigėrė ir paskui kitus kal-

Jeigu tu visados teisybe sa
kytai, tu tankiai ir pati velnią 
susarmatintai, ir pats save da

tino.
Tas Balthazarius irgi iszsi- 

traukti mylėjo, nes kaipgi trez- 
bas žmogus sakytu kad ten ant 
sienos kas paraszyta.

Paskui ta mergina Estere sa
vo valia apturėjo kai gerai pa-

tankiau nustebintai.

SKAITYKIT 
f®“ “SAULE” 
. PLATINKIT!

■ ______ _
f . _ III1 ■»!»»■

■ --------------------- -- --------- -------- -----------------

Szitoks vaizdas ar atsitikimas visai ns naujiena szian- 
dien kai straikininkai su policijantais susikerta. Czia strei
kininkai susikirto su policijantais prie Western Electric 
Company fabriko in Kearney. New Jersey. Szitokiu susikir
timu dabar randasi beveik visur. Isz tokiu pesztyniu nieko 
gero neiszeina. Darbininkai nieko negauna, nieko nepelnyja 
tik gal su pramuszta kakta pareina namo.

jjiszkine pagelba ir užtikrinimai the Department of State, 
užlaikyti iszvietintus asmenis”i Washington, D. C<
gali ta praneszti Konsului pei į y0'Į<a Rus pasiusta in Europa 
'tate Department. Kol kas ga-' •‘diplomatiniam pakiete.” Ant 
įima siusti affidavits of sup- reį]?ia uždėti tinkama 
port ’ tiktai Amerikos konsu-! sfcnlpa j-egularia užsienio rata: 
latams Munc.hine ir Stuttgarte.l t y peil,kis centus už pirma un.

Departmentas patarė reman-įr |rjs eenfus kiekvienai 
kojas pasiusti voką tik s'i un.cįjai arba dalies uncijos virsz 
affidavit of support” in pini-' t(J> ()r0 pasztas ir užregistravi- 
giszku inrodymais,” ant voko'Illo patarnavimas da neparu- 
pažymėti ‘ ‘ American Consul at pintas.
stuttgart” arba “American! Immigraeijos viza kainuoja 
Jonsul at Munich” in care of $10, užkuria sponseris (reman-

Seraphiszkas officium 10^. No
vena Stebuklingo Medalilko 
Dievo Motinos Garbei 10^. Is
torija apie Amžina Žydą, jo ke
lione po svietą ir liudymas apie 
Jezu Kristų 20^. Maldų Vaini
kėlis knygute 75$.

Saule, Mahanoy City, Pa.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 ,

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

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

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

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

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

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

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikels, 
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
zavo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos,
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52
puslapiu.................................. .. 25c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: 'bosais: 
Viena motina; Vaikucziu plepe/imas 
62 puslapiu ................. 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Vala
kas isz girrios ir Ant nemano. 5b 
puslapiu ..........    15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis: Drąsus szuo; Kelerą; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ei 
gonus. 45 puslapiu.....................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 

j 61 puslapiu ................................. 15e
No. 127 Trys istorijos apie Dūk 

te pustyniu; Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. .15c

SKAITYKIT
“SAULE”

ISTORIJE apie Gregonui.-
-----------------  Isz Numinish
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis. 

:: 25< ::
---------------------------------
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No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
tnieras 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 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..................................... 1.5c

No 184 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 

...................... loc
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu............... .. I5c

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 akmenoriauh; Klara; Nuspręsta 
sis; Aut keik užlaiko moteres paslaptį 
61'* puslapiu ................................

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabe 
geie; Kas-gi isztyre; įsigautas vagis 
flO nualapin .

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

No. 160 Keturiolika istorijų ap^ 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del piraztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 26e

No. 161 Keturios istorijos apie Anil 
prapulties kranto; Mistrae ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25«

No. 162 Trys istorijos apie BaisA 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas anfl 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymą, 
22 puslapiu ................................. lOe

No. 164 Septimos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka* 
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e

No, 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 16e

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinste 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in ezviesa; Pasitaisias pra«f.- 
žengelis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ..........................................25s

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
fsu paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvame; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 

įMailach; Paskutinei Valandoj; Sla* 
i ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
Ijame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
į atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu..........

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
ppriapiu .........................................

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; GudraS 
Picmenlis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi* 
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke .............................................

Adresas: * l
Saule Publishing Co, 

Mahanoy City, Penna.
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to,” kalbėjo drebėdamas ir ka.Jsys jo žingsniu buvo girdėti ant 
kart silpnesnis piktadejas: Po- prienamio (graiku).
leda neteisiai kalbėjo, kad su Ko grieeziausiai nubėgo Ver- 
lyiglaikiniu gyvenimu viskas nėr’is pas kunigą, ir prasze jo, 
baigiasi, ne, nesibaigia, baisa kad tuojaus eitu in kalėjimą, 
yra ant ano svieto, ai! Szalta iszpasakojas kaip galint trum

Kai Churchill’is Kalba, Truman’as Tyli
gelba kur ji yra reikalinga.
Szios vienetos turi visokius vė
liausius inrengimus.

(Tasa)

• 12;
Tamsiam kalėjime gulėjo su

naikintas rudasis maluninkas. 
Neiszpasakytas galvos skaudė
jimas buvo tai jausmas, kuris 
ji iszžadino isz miego. Jau buvo 
veli naktis, ir lyg nenoroms me
te kartais menulis, isznerdamas 
isz tamsiu debesiu, silpnus 
spindulius ant pilku sienų ka
lėjimo. Tukstancziai baisiu pa
veikslu rodėsi galvoje bedievio 
o greitai permaina jo padėjimo 
aiszlkiai stojo priesz jo duszio. 
Girdėjo jisai taksejima szirdies 
ir savo kraujo plakimą. Pervere 
ji mirtinas drebėjimas, nes jam 
rodėsi, kad girdi kurtu dūsavi
mą ir baisu riksmą užmusztu jo 
auka. Negalėjo užmigti, nežiū
rint aut jokio stengimosi, nes 
galvoje jo inaiszesi insta'biausi 
paveikslai. Užsimerkęs mėtėsi 
ant paklojimo ir jaute daug 
kankynių miege ir budėjime.

IKurcziai skambantis laikro
dis apreiszke pusiaunakti. Su 
dvyliktu skambtelėjimu prasi
dėjo skurdus tylumas, pertrau
kiamas tik kartas nuo karto 
silpnu cirpsejimu svirplio. Ant 
skomes stovėjo molinis aso- 
ezius, kuriame pradėjo virt ir 
ūžti, rodės kartais, kad girdi 
staugimą szunies, kuris lyg 
žmogiszku balsu skundėsi. Pa
kele be nuovokos galva ir apsi
dairė pastyrusiomis akimis po 
menkai apszvieta kambari: Uži
mąs asocziuje jo irikaitusioje 
vaidintuveje vis didnosi; rodė
si jam, kad ir grindys po juom 
juda. Plaukai ant jo galvos at
sistojo kaip ežio, o szaltas pra
kaitas apipylė jo sąnarius, dre- 
ban'czius nuo szalczio. Kvepse- 
jimas susikaike ir apėmė ji ne- 
iszpasakyta ‘baime artinancziu- 
si dvasiu. Pradėjo dabar kasžin 
kas krutėti visuose kampuose 
kalėjimo. Neramus 'barszkeji- 
raas platinosi tuszczioje kalė
jimo erdveje, o kartais rodėsi 
melsvai-raudona liepsna isz 
asocziaus (uzbono). Nenorėjo 
jau daugiaus žiūrėti, da labiaus 
spaude ir taip užmerktas akis 
taip kad biaurus raukiniai ap
dengt jo veidą kuo labiaus 
spaude blakstienus, tuo labiaus 
mate inkiria szviesa. Turėjo vėl 
atsimerkti ir mate kylanczia 
liepsna isz asocziaus, kuri kar
tais malžinosi, kartais vėl miiži- 
niszkai plyksejo.

kiai apszviestas. O apie stata 
sėdėjo juodi paveikslai su biau- 
riom burnom. Kožnas isz tu 
naktiniu dvasiu laike ant di
džiojo pirszto peleda, kuri bai
siom akimis žiurėjo in nialunin- 
l.a. Navatnai mosuodamos eme 
kalbėti dvasios, lyg laukdamos 
kokio dalyko. Tykus grabinis 
giedojimas pakilo pamaži ore, 
siena atsivėrė, isz po jos iszejo 
iszblyszke paveikslai, dvokan- 
tis pustanczio kūno kvapas iš
siveržė su jais in kalėjimą.

Akys maluninko skėtės, lyg 
norėdamos iszszokti isz savo 
duobiu. Norėjo rėkti, balsas jo 
apmirė ant lupu. Pažino isz- 
blysžkusiuosius sveczius, buvo 
tai aukos jo užmuszejystes. Nc? 
galėjo nei užsimerkti, nei pote
riauti: negalėdamas pasijudin
tu turėjo laukti baisaus galo. 
Juodieje paveikslai kloniojosi 
paveikslam baltuose rūbuose. 
Sudijo czion sunkius nusidėji
mus j.prisikelusiejie isz numiru
siu, buvo czionai liudininkais. 
Isztare ir jo pravarde, kuri ji 
užgavo, kaip perkūnas, pradėjo 
barszkint dantimis, o plaukai 
jam ant galvos pabalo. Kiti rei
kalavo paskandinimo, jisai 
klausė ir, o baisybe! Jisai tai 
patsai buvo tuom paskandytuo- 
ju.

“Kelkitės dvasios!” Szauke 
sūdo prezesas: ‘1 Sžtai ten guli 
pažeisto jas Dievo ir žmonijos, 
imkit ji sau, jis jum priguli.” 
Biaurus paveikslai iszsinarste 
isz susisukusio kamuolio ir szo- 
kinejo apie piktadeja. Vi os pe
lėdos taip-gi sulėkė ir suleido 
pamaži savo nagus in nelaimin
go krutinę.

Garsiai szuktelejas pabudo, 
o kada praplesze akis pamate 
prie saves Verner’i, kuris lai
kydamas naktine sargyba ant 
jo riksmo atbėgo.

“Ko taip rėkiat vidurnakti- 
je? Kas atsitiko?” Klausinėjo 
Verner ’is dairancziosi lyg sap
nuose maluninko. Bet kada po 
szviesai pamate jo veidą, sudrė
bėjo nenusigastantis sulyg to
liai kareivis. Maluninko sąna
riai buvo lyg iszsukyti. Indu'be 
jo akys klaidžiojo aplinkui nei 
subludusio, o plaukai buvo stai
ga! pražilę.

“Dieve gelbek, kas tai yra?” 
Suriko persigandęs Verner ’is: 
‘ ‘ Įszrodai nei pasmerktasis 
(prakeiktu) — “Taip,” atkir
to 'be nuovokos maluninkas:

piau darosi! Ar neteisybe, ir tu pinas visa atsitikima. Kunigas,

Isz kylancziu geltonai sierki- 
niu durnu pasidarė ant galo ma
žas paveikslas žmogaus, dvieju 
sprindžiu augszczio, atsisėdo 
prie asocziaus, iszsieme maža 
pipkaito ir leido baisius debe
sius.isz burnos. Dūmai sukosi 
in tamsu kamuoti ant žemes, isz 
kurio povaliai pradėjo darytis 
skilome ir keturi staleliai.

Mažas žmogutis vis labiaus 
leido durnus, troszkinanti smar
ve prasiplėtė po visa kambari. 
Kiekvienas dūmas, kuri isz bur
nos maža baidykla leido persi
mainė in tamsu žmogiszka pa
veikslą, o tas nei žaltys sukosi 
prie skuomes. Skuome prisipil
dė, o czion truko asoezius su di
deliu trenksmu; piktadejas per
sigando, bet kada antru syk at
simerkė, buvo kambarys aisz-

Neužmirszkite Guodotini Sitai* 
tytojai, atsilygint su prenumerata ui
laikraszti “Saule” kurie apie tai ui- 
inirizo ir praase idant nesulaikyti 
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drebi priesz smerti?” Paklausė 
Verner’io, kuris atydžiai in ji 
žiurėjo.

“Ne, asz nebijau smerties!” 
Tvirtai atsake Verner’is: “Be 
mažiausios baimes jai ne syki 
in akis žiurėjau.”

“Ir delko asz smerties bijau 
si ? ’ ’

“Nes esi dideliu nusidėjėliu, 
piktažodžiavai priesz Dievo vi- 
sogalinguma, dėlto drebi, o pik- 
tažodžautojas teisingai myrio 
bijosi. Veliju tau iszsispaviedo- 
ti isz tavo nedorybių. Dievas 
yra mielaszirdingas, jisai ir tau 
atleis.”

“ To nepadarys, ’ ’ pertrauke 
jam maluninkas: “Ne, nepada
rys! Turi trumpa atminti prie- 
teliau, ar nežinai, kad asz esu 
pasmerktas? Juk asz tai patsai 
tau neseniai pasakiau. ’ ’

'“Tai buvo tik sapnas, per 
kuri tave Dievas ragino, kad 
mestum nedora gyvenimą. Tu- 
rosi mirti, nieks jau tavęs ne- 
iszgelbes. Ar nori nusiminęs in 
ana svietą pereiti ? ’ ’

— “Nusiminęs, sakai? Ar 
esi gydytoju, kad isz mano vei
do iszskaitai? Sakyk, kaip isz- 
rodau! ’ ’

‘ ‘ Baisia i tave ranka Praam
žino dasieke: Kiekviens tai isz 
veido tavo pamatys, del to ne
reikia daug mokslo.”

— “Jokia,.manes ranka ne- 
dasieke,” kalbėjo juokdamasis 
beprotis: “Esi piktžodžiauto j u 
suvis mane kas kitas kankino. 
Bet, jai ne esi gydytoju, tai 
kuomgi užsiimi? Kuom tu esi?” 
‘4 Vadinuosiu Verner ’in, ’ ’ atsa
ke užklaustasis: “Ir neesu nie
ku daugiaus, kaip tik dažiure- 
toju kalėjimo mieste Liu- 
cern ’e. ”

“Taip, taip, kalbėjo giliai 
insimansti jas; vienok greitai 
suriko: ‘L Szalin, arba tave in 
sklypus (szmotus) sudrasky
siu! Pagavai vakar mano; 
taip,” kalbėjo cziupinedamas 
galva: “Parmusziai mane kar
do kircziu ant žemes. Palauk- 
gi!” Lyg paszeles szoko, kad 
smogti Verner’iui, bet retežiai 
vėl prie guolio pritraukė.” Nu
siminęs ir szaltu drebuliu per
imtas, iszejo Verner’is isz ka
lėjimo, kad pavadinti jam kuni
gą. “Neužilgo sugryžsziu,” 
szuktelejo tarpdurije: “mels
kis prie Dievo, ne i yra labai lai
kas gryžti pas Vieszpati. Tai

“Asz esu pasmerktu (prakeik
tu). Ar tik dabar apie tai daži- 
nai ? Kad pirmiaus būtumei alė
jas drauge- 'būtum mates daig
ius, daigius — sakau tau, kad 
yra 'baisu būti pasmerktu.”

“Eisiu kunigo,” sake Ver
ner ’is, kuri tas pasakojimas pe
rėmė szaltu drebuliu. “ Esi la
bai silpnas, o taip numirti 'butu 
baisus daigtas!”

“Neeik!” suszuko perimtas 
smerties baime maluninkas:

. • I“Nepalik manes vieno, nes kaip 
iszeisi, vėl sugryž biaurus pa
veikslai ir mane karikys. ’ ’ Pa
skutinius žodžius isztare be
veik staugdama, ir taip stiprei 
insikabino Verner’iui in ru'bus, 
kad sziam isz baimes prakaitas 
ant kaktos iszsipyle.

“Maustyk apie Dieva,” ragi
no ji Verner’is; “Leisk mane ei 
siu parvesti kunigą, kad gale-
tum iszsispaviedoti.

“Taip! Yra Dievas ant svie-

isztares uždare duris, o atgar

inviskintas tuom pasakojimu 
skubiai apsirengė ir nusiskubi
no su Verner ’in in kalėjimą. 
Atėjo ten, užlipo ant virszaus 
tamsiais ir siaurais laiptais, ku
rie skupiai buvo apszviesti ma
ža lempute. x i

Pasitiko juos duredarys ir 
beveik be kvapo suriko: Acziu 
Dievui, kad tamstos atėjote, 
jau man blogai darosi, prisipa
žinsiu, kad nedrysau ineiti in 
kalėjimą. ’’ Kada taip kalbėjo,į 
baisus riksmas, lyg mirsztan- 
czio, suskambėjo tuszcziuose 
karidoriuose. Buvo tai malu- 
ninko riksmas, po kuriam už- 
stojo tyla. Tuojaus bego visi 
persigando prie to karidoriaus 
kada priėjo prie duriu, klausėsi 
sulaiko kvepavima, bet negir
dėjo jokio balso kalėjime. Ver
ner 'is atidarė duris, o dureda
rys žibino: bet kas do baisus re
gėjimas! Tas nelaimingas gulė
jo susipainiojus paneziuose su 

' pasmelinavusiu veidu.
“ Gal da ji iszgelbesim,” isz

tare kunigas: “paleiski! ji isz 
paneziu.” Duredarys su Ver
ner’iu stengėsi paleisti pri- 
bloksztas prie krutinės rankas, 
kurias paneziai tris syk apie 
kakta apsupo.

Ant galo pasiseko jiems, o pa- 
szcleli's atmerkė akis. Gulėjo ji
sai su laukinia žiūra, atkreip
ta in aplink ji stovinezius, kaip 
tas, kuriam atmenijimas nu
mirti nedaleidžia; o nors siūlas 
jo gyvasezio tik silpnai laikėsi 
nors kiekvienam akies mirksni- 
je galėjo nutrukti, vienok buvo 
nepakajingas, o krutino augsz- 
tai kilnojosi. “Szaukis mintyje 
Dievo mielaszirdystes, ’ ’ kalbė
jo kunigas, pasilenkdamas prie 
nelaimingo, o mirsztantis, pas
kutinis statydamas pajiegas, 
isztare: '“Dieve! Susimilk ant 
manes nusidėjėlio,” ir iszleido 
dvasia ant ranku kunigo 
“Toks buvo surėdymas Die
vo,” Tarė kunigas, stipriai in
viskintas : 1 ‘Mirdamas szauke- 
si jis mielaszirdystes Dievo, o 
nors visas jo gyvenimas buvo 
gyvenimu piktadejo, vienok ne- 
apmanstuota yra mielaszirdys- 
te Dievo, ir neisztiriami keliai 
Jo. Dėlto pasimelskim už nusi
dėjėli.” Tai isztare, atsiklaupė 
drauge su ten buvusiais ir visi 
susigraudinę meldes už numi
rusi.

—BUS DAUGIAU—

Buves Anglijos Premieras Winston Churchill pasakė 
prakalbas mažame Fulton miestelyje Missouri, ir visas svie
tas jo klausėsi. Jis per szitas prakalbas patarė ir prasze kad 
Amerika, palaikytu viena ranka, su Anglija dabar taikos lai
ku kaip darė ir per kara. Jis taipgi patarė kad mes niekam 
neiszduotume tu paslapcziu apie ta sprogstanezia “Atom” 
bomba. Komunistams jo kalba baisiai nepatiko.

BALTRUVIENE

Moterėlės Kolorado 
nedarykit juoku,

I Ba ir asz pribusiu 
ant jusu baiku, 

Jau turiu keliu vardus, 
Padarysiu jum pietus 

gardžius,
Su koezelu iszkocziosiu, 

Visiems puikia daina 
uždainuosiu, 

Apie darbus jusu,
i Kada ten pribusiu,

O padarys jum didelia juoką, 
Kada pribus pas jus, 

Mano kūmas!

Dora motere niekad 
nelatrauja, 

Norints ir negera vyra gaus, 
Neplūsta ant jo ir ne loja.

Boba gera, namus apžiuręs, 
Ant kitu vyru nežiuręs, 

Visus vargus panesza kantrai, 
Ir nebūna, namie joki 

barnai.
Nerugokite jeigu jus 

bobele pameta,
Ba kaip sakiau, yra 

priežastis, 
Bobai valios neduokite,

O kaip prasikals, in 
kali duokite, 

Tada ‘bobai niekai isz galvos 
iszgaruos,

Savo namo ir vyro 
geriau pridabos.

Apie Lindena užtikau 
dvi mergeles,

Dideles liežuvninkes, 
Kurios kožna aploja.
Ant to visai nedboja,

Jau ant ju kailiu 
pasirengus,

Kada pribusiu gerai užduosiu, 
Jeigu savo liežuviu nesuvaldys. 
Trumpam laike neapsimalsyys.

Vaiko Draugai

Bobby Underwood, asztuoniu metu vaikutis, Detroit, 
Mich., myli visokius gyvulėlius. Jo tėvai ana sanvaite pri
vertė ji atiduoti dvi kates, žiurke, zuikius ir gyvate, kuriuos
jis buvo parsineszes namo. Dabar jis rado kitus draugus ir 
juos parsinesze namo.

« * *
O tu Ulinojos moteruke, 

Gausi per szonus lazduke, 
Jeigu su kitu nepaliausi 

sbrauti, 
Ir savo gera vyruką apgauti.

Nes jau karta vyras tave 
užtiko, 

Kada staigai sugryžo, 
Tasai kitas net pasiuto 

isz paralyžo, 
Net per Įauga iszgriuvo, 

In vyro rankas nepakliuvo, 
Da karta duoda tau 

pasitaisyt, 
Tuojaus savo būda 

permainyt, 
Ba jeigu nepaliausi, 

Ant tikrųjų velniu gausi, 
Visi žinos apie tave, 

Ba negali apgauti mane.

Tikrai sakau, kad vyrai kalti 
ir gana, 

Jeigu savo 'bobas iszdykina, 
Ne vienas 'bobai viską sutaiso, 

O suvis apie ji nepaiso. 
Pristato ko tiktai boba 

užmano, 
Už tai ir kito vyro užsimano, 
Per tai boba labai iszdykina, 

Jog ant galo turi kartu 
gyvenimą.

Mylima savo visokais budais 
persekieja, 

Mažiausias klaidas prikaiszioja 
Ba bobele latraut norėtu, 

Kada tiktai proga atsilaikytu.

Szeimynos sveikatos pamo
kos yra labai indomios, nes lie- 
czia priežiūra motinos ir jos 
naujai gimusio kūdikio. Ligoni
nes vis neturi vietos ir nėra už
tektinai gydytoju ir slaugiu ir. 
todeLnaudinga, kad motinos 
sziuose kursuose iszmoksta 
kaip padėti savo kūdikiui,

Baud. Kryžiaus sveikatos ir 
geroves programa duoda pamo
kas apie mityba, kaip pirkti, 
gaminti ir prezervuoti maista. 
Raudonojo Kryžiaus pirmos 
pagel'bos kursai irgi neiszpasa- 
kytai svarbus, kuomet Disaster 
Service, visada pasiruoszes pa
dėti nelaimingu atsitikimu au-
koms. , ■. 4... ..,
— Am. Red Cross, Wash. D. Q.
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Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Patarnavimas

Szeimynoms
WASHINGTON, D. C. — 

Kaipo dalis greitai pletojan- 
czios Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus programos pagerinti 
szeimynoms apylinkes ir tautos 
sveikata, Raudonasis Kryžiaus 
“Home Nursing” kursas inima 
motinu ir vaiku priežiūra ir 
szeimynu sveikata. Pamokini
mą duodamos per Raudonojo 
Kryžiaus skyrius visoje szalyje, 
papildo pamokas priežiureti li
gonius, kurios buvo tokios nau
dingos per kara, kada visur sza
lyje truko vietiniu gydytoju ir 
slaugiu.

Szie Rami. Kryžiaus Home 
Nursing kursai parodo ka rei
kia daryti pakol gydytojas at
eina. Mokiniai gali pažinti 
ženklus paprastu ligų, jie isz
moksta kaip ligonio kambari 
užlaikyti szvariai, kaip prižiu- 
reti ligoni, kaip imti ligonio 
temperatūra, ir kaip vartoti ki
tus reikalingus instrumentus, 
ir kas svarbiausia, kaip pildyti 
gydytojo insakymus.

Szie kursai yra labai pasek
mingi. Tolimuose vietose ke- 
iiaujanezios vienetos lanko vie
tas toli nuo ligoniu ir visokiu 
parankumu kad tik teikti pa-

PRANESZIMAMS!

Jeigu kas isz musu skaityto-, 
j u turi savo draugu ar giminia 
adresa Lietuvoje, galite jiems 
užraszyti “Saule.” Kaip jus 
ežia skaitoties “Saule” taip ir 
jusu draugai ir gimines mylėtu 
tenai Europoje pasiskaityti. .

“Saule” tai yra vienatinis 
Lietuviszkas laikrasztis, kuris 
nesikisza in jokius partijų gin- 
czus ar barnius, ir nepaiso nei 
partijų nei sroviu, bet visiems 
Lietuviams kaip tarnavo taip ir 
tarnauja. “Saule” skelbia ži
nias isz Amerikos lietuviu gy+ 
venimo, kasdienines visos Ame
rikos žinuteles, paaiszkina ką 
kiti laikraszcziai sako ar rašzo 
ir paskui teiraujasi dasižinotį 
kas net paežio j e Lietuvoje da
rosi; nors ežia sunku ka tikra 
dažinoti nes Sovietai visus ži
nių kelius užkirto.

Tai geriausia dovana isz 
Amerikos in Europa, taipgi ir 
in Kanada musu draugams Lie
tuviams yra “Saule.”

/ , ■ ■ x . b 1 N N

“Talmudo Paslaptys”
_________ , • •, •<«».. k 

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 15^ .

SAULE PUBLISHING CO., 
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Žinios Vietines Namie. Darytas Automobilius RUSIJA PERSPĖJA
PERZIJA

Jieszko Aukso

‘ — Isz priežasties kad 52 
darbininkai likos praszalinti 
nuo darbo apie 800 kiti anglia- 
kasia prie Knickerbocker Rea- 
dingo kompanijos neiszejo in 
darba, ir protestuoja priesz 
kompanija. Unijos virszininkai 
tyrinėja apie kompanijos veik
me priesz darbininkus.

—■ Subatoj pripuola Szv. 
Celestino. Kita sau vaite: Nede
lioj pripuola Kanczios Nedelia; 
Panedelyje Szv. Perpetuo; 
jUtarnin’ke Szv. Marija Egiptie
te ; Seredoj Szv. Apolonio, taip
gi pasninkas. Ketverge Szv. Le
ono Didysio; Petnyczioj Septy
ni Sopuliai, Szvencz. P. Mari
jos, taipgi pasninkas. Sukatoj 
Szv. Hermehėgildo.

Shenandoah, Pa. f Ona myli
ma pati Prano Daugerdo, nuo 
908 W. Coal Uly., mirė Subatoj, 
1:30 valanda popiet. V.elione gi
mė Shenandorije. Josios moti
na Marijona Boxteriene mire 
pereita Lapkriczio men. Prigu
lėjo prie Szv. Jurgio parapijos. 
Paliko savo vyra Prana ir duk- 
tere Marijona. Taipgi tris bro
lius: Joną, Vinca ir Jurgi, mies
to. Laidotuves invyko Seredoje, 
pu apiegomis Szv. Jurgio baž- 
nyczioje 10 vai., ryte ir palaido
ta parapijos kapuose. Grabo- 
tiuls y. Menkeviczius laidojo.
i Jeva Budiene (Boulis), 

staiga apsirgo Kovo 25-ta die
na ir likos .nuveszta in Locust 
Mt, lįgonbute, kuri numirė 
įUtaminke 8 vai., ryte. Velione 
gyVeno po Nr. 310 W. Lloyd 
uly. Gimė Lietuvoje 1865 me
tuose, ir pribuvo in Amerika 
būdama jauna mergina. Josios 
yyras Juozapas mirė keletą me
tu adgal. Paliko sunu Petra, 
daug anuku ir anūkes kurie gy
vena Waterbury, Conn. Laido
tuves atsibuvo Petnyczioje, su 
Szv. Misziomis Szv. Jurgio baž- ■ft • .nyczioje 10 valanda ryte ir pa
laidota parapijos kapinėse. 

•. Graborius J. Valukeviczius lai
dojo. |

•f Sirgdama ilga laika Rei- 
mondas (Roman) Mentauskas 
numirė Seredoje, 10:30 valanda 
ryte, namie, 602 W. Penu uly. 
Jisai kitados dirbo prie Ham
mond kasyklose. Paliko paezia 
Ona; 4 sūnūs: Reimonda ir 
Stanislova namie; Juozapa 
mieste ir Prana Philadelphia, 
Pa. 6 dukterys: M. Stasuliene, 
jG. Ulicneine, J. Boviene ir Flo
rence mieste; Ed. Laviene isz 
^radkville ir J. Kulliene, De
troit, Mich. Du brolius: Stanis
lova ir Bena, So. Hampton, N. 
Y., ir seseri Fr. Pisarskiene, 
New York, ir 19 anukūs. Prigu
lėjo prie Szv. Jurgio parapijos. 
Gra'borius H. Valukeviczius lai- 
'dos. i

Edward C. Hammond isz Newton, Mass., visur jieszkojo 
naujo automobiliaus, bet niekur nerado. O seni automobiliai 
buvo per brangus ir netinkami. Tai jis susimanstino pats sau 
automobiliu pasistatyti. Czia jo namie pasidarytas automo
bilius. Jis isz visokiu liekanų ir numestu daliu automobiliu 
pats pasidarė, pasistatė automobiliu kuris, jis sako, yra ge
resnis už naujausios mados automobilius. Jo automobilius 
gali su vienu goreziu gazolino važiuoti penkios deszimts 
myliu.

(Apr.) 7, 8, ir 9 diena in vyks 40 
Valandų Atlaidai.

Atlaidai prasidės Nedėlios 
ryta su Instatymu iSzvencziau- 
sio Sakramento Didžiajam Al
toriuje po Sumos 10:30 vai. Po 
piet 4 valanda bus kalbamas 
Rožanczius ir bus atgiedota Pa
neles Szvencziausios Litanija. 
Vakare 7:30 vai., bus Iszkilmin- 
gi Miszparai. Pamokslą pasa
kys Nedėlios vaikara, Kun. Kle
bonas Pranciszkus Mockus, 
Szv. Jono Parapijos, Coaldale, 
Fa. Svecziai kunigai klausys 
iszpažincziu po Pamaldų. Para- 
pijonams bus tinkama proga at
likti savo Velykine priederme 
sziuo laiikm.

Panedelio ryta Szv. Miszios 
bus laikomos 5:30, 7, 8, ir 9 vai. 
Kunigai klausys iszpažincziu 
Misziu laikotarpiais. Po piet 4 
vai., bus proga vaikucziams 
prieiti prie Iszpažinties. Vaka
re pamaldos 7:30 ir pamokslu 
sakys Kun. Saliamonas Mažei
ka, geri). vikaras isz Apreisziki- 
mo Bažnyczios, Frackville, Pa.

Utarninko ryta, Szv. Miszios 
bus atnasziavimos 5:30, 7, 8 ir 
9 vai. Atlaidai baigsis iszkil- 
mingai 7:30 vai., su Procesija. 
Pamokslą užbaigimo Atlaidų 
proga pasakys Kun. Leonas Pe- 
eziukeviezius, kuris atvyks net 
isz Philadelphijos Szv. Andrie
jaus Parapijos,
niu laiku yra vikaras. Szio j už
baigimo Procesijoj dalyvaus 
dauguma vietiniu lietuviu ku
nigu, sykiu su parapijos vaiku- 
cziais. Geri). Klebonas Kun. 
Juozas Saukėviezius ir jo ger
biamas vikaras uoliai ragina 
savo parapijieczius ir ju drau
gus pasinaudoti Atlaidų metu 
dalyvaudami tankiai Atlaidų 
pamaldose, ir sziaip insigyti 
sau reikalingu maloniu.

t Musu senas gyventojas 
Mykolas Pajaujis (Peel) persi
skyrė su sziuom svietu, Utar- 
niiike 4 valanda ryte, pas savo 
dukteria pone Theo. Norvidie-

ne, R. F. D. Nr. 3, sirgdamas 
trumpa laika. Velionis gimęs 
Lietuvoj ir pribuvo in Maha
noy City 50 metu adgal, o apie 
trylika metu po tam persikėle 
in Tamakve. Apie trisdeszimts 
metu adgal velionis dirbo prie 
angliakasyklose. Prigulėjo prie 
Szvento Juozapo parapijos Ma- 
h anoju j e. Paliko dideliam nu
liūdime 3 sūnūs: Joną, Balti
more, Md., Jurgi, Detroit, Mich, 
ir Adoma Tamaqua; Dukterys: 

1 T. Norvidiene, Rt. 3, netoli Ta- 
malkves ir Fr. Kenauskiene, 
Mahanoy City, taipgi 24 anū
kus ir viena pra-anuka. Laido
tuves atsibus Sukatoj, su Szv. 
Miszomis Szv. Juozapo bažny- 
czioje 9 valanda ryte ir bus pa
laidotas parapijos kapinėse. 
Lai ilsisi amžinai musu senas 
pažystamas.

WASHINGTON, D. C. — 
Sovietu valdžia pataria Perzi
jos žmonėms kad visiems jiems 
kutu in sveikata jeigu jie nie
kam nieko nesakytu ir tylėtu.' 
Rusijos valdžia sako kad Ber
žams visai nebutu in sveikata 
iszkelti rubežiu klausima Tai-i 
kes Konferencijoje, nes tokia 
klausimas ar inneszimas butu 
visai nedraugiszkas pasielgi
mas. Rusijos atstovas staeziai 
pasakė Irano, Perzijos Premie-, 
riui Ahmad Ghavam kad jis ne
pataria nei jam nei jo atsto
vams iszkelti szita klausima' 
Taikos Konferencijoje.

Szitoks Sovietu grasinantis 
pasireiszkimas dabar parode 
kodėl Perzijos Premieras Ah
mad Ghavam tik kelios dienos 
atgal atszauke savo pareiszki- 
ma kad jis su savo žmonėmis 
nepasiduos Rusijai bet kariaus f 
iki mirtis. Ant rytojaus jis už
sigynė kad jis buvo ka pana- 
szaus pasakęs ir pasiaiszkino 
kad jo klumoczius negerai isz- 
klumuoczino, iszverte jo prane- 
szima.

Mes jau tada abejojome ir ne
tikėjome in ta pasiaiszkinima; 
mes spėjome kad jis jau buvo 
Stalino pamokintas ka sakyti. 
Taip dabar ir pasirodo.

Kaip tik už tai Amerikos val
džia nutarė, kad jeigu Perzijos 
atstovai neiszkels szito klausi
mo, tai pati Amerika isžkels. 
Tas Stalinui baisiai nepatiks 
bet jis negali Amerikos taip isz- 
gazdinti kaip jis iszgazdino 
Perzijos Premieriu. Ar vienaip 
ar kitaip, bet Rusija turės pasi- 
aiszkinti, nes Anglija su Ameri
ka reikalauja.

Scranton, Pa. — Unija grasi
na kad visi strytkariu ir auto
busu darbininkai iszeis ant 
straiku1 Petnyczioj jeigu algos 
nebus pakeltos keturios de
szimts tris centus in valanda. 
Szitos straikos, kaip ir tos De
troit mieste sustabdytu daug 
kitu darbininku nuo darbo, nes 
jie negalėtu važiuoti in savo 
darbus.

Darbininku kontraktas pasi
baigė Utarninke ir dabar jie sa-

kuris da'barti-iko kad be kontrakto, be “agree- 
manto” jie nedirbs.

JŪREIVIS UZMUSZE
KUNIGĄ

■
Irwin A. Williamson su Kapitonu Edward Eriksen ren

giasi jieszkoti aukso ant mariu dugno. Jie nori rasti apie 
$30,000,000 aukso, kuris nuskendo kaip Iszpanijos laivas 
“Santa Rosa’’ ant mariu dugno atsidūrė 1768 metuose. Jū
reiviai pasakoja kad tas laivas buvo užburtas ar prakeiktas. 
1941 metuose Irwin Williamson rado szito laivo varpa 
(zvana) prie Kubos pakraszczio. Jiedu dabar rengiasi to 

laivo jieszkoti.

Amerika Perspėja
Komunistą Tito

ISZ RYMO, ITALIJA. —
Amerika su Anglija perspėjo 
Komunistą Tito ir visus Yugo- 
slavijos žmones kad Alijentai 
neleis jiems inžengti in Venežia 
Giulia miestą kuris priguli prie 
Trieste. Komunistas Tito czia 
prie_______

Straikos Detroite

Japonu Gen. Homma 
Nuszautas

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

DETROIT, MICH. — Visas 
susisiekimas Detroit mieste nu
trauktas nes strytkariu ir auto 
busu darbininkai iszejo ant 
straiku. Apie penki tukstan- 
cziai darbininku sustraikavo o 
daugiau negu du milijonai žmo-

skirtos vietos, Amerikietis ofi- 
cierius iszskaite mirties isztar- 
me. Paskui Generolas Homma 
buvo pririsztas prie stulpo. Ofi- 
cierius pakele savo ranka kaipo 
ženklą kareiviams pasirengti ir 

! atprovinti savo karabinus. Kai 
cficierius nuleido savo ranka,, 
kareiviu karabinai kaip vienas, 
paleido savo kulkas staeziai in.

! Generolo Homma s z i r d i. 
Kariszkas gydytojas už minu
tes paskelbė kad Generolas ne
gyvas.

Generolas Homma iki pasku
tines valandos viską užsigynė. 
Jis kreipėsi prie Generolo Mac- 
Arthur kad jis ji užtartu, jis 
aiszkinosi kad jo kareiviai, o ne 
jis pats tas žudystes ir žvierisz- 
kus užpuolimus papilde, bet 
paskui pats prisipažino kad Ge
nerolas turi atsakyti už savo 
kareiviu darbus Jis atsake ir 
pilnai užmokėjo su savo gyvas
timi!

Sunku Angim Pirkti

WASHINGTON, D.C. —
Valdžia jau isz anksto susirupi-

Girardville, Pa. t Sirgdamas 
ilga laika, Petras Mitskeviczius 
nuo 379 W. Mahanoy uly., nu
mirė Nedalioj 2 vai., ryte Ash
land ligonbute. Buvo angliaka- 
sis, kitados drdbo prie Ham
mond kasyklose. Velionis gimęs 
Lietuvoj. Atvyko in Suvien. 
Vals., 40 metu adgal in Shenan- 
dori, o 22 metai adgal persikėle 
in czionais. Prigulėjo prie Szv. 
Vincento parapijos. Velionis li
kos palaidotas Utarninke, 8:30 
vai., ryte isz A. J. Vilinsko kop- 
lyczios 28 E. Main uly., su Szv. 
Misziomis S^v. Vincento įbafž- • •' y
nyczioje 9 valanda ir palaido
tas parapijos kapuose.

Allentown, Pa. — CIO Elek
tros darbininkai pranesze del 
Pennsylvania Power ir Light 
kompanijos kad unija nubalsa
vo straikuoti nuo Gegužio 
(May) menesio. Darbininkai 
reikalauja kad jiem algos butu 
pakeltos.

Frackville, Pa. — Antanas 
Czikaviczius isz Altamont sky
riaus,. West Mahanoy Town
ship (miesto apskritys) likos 
paskirtas kaipo pacztorius del 
FrackVilles miesto.

NEW YORK. — New York 
miesto policija dabar tyrinėja 
netikėta ir staigia mirti jauno 
kunigo Francis X. Degnan, kai 
jis gryžo isz savo teveliu namu 
ir važiavo in savo parapija in 
Trenton, N. J.

Ant West Thirtieth traukimo 
stoties, vienas jūreivis priėjo 

’ prie Kunigo Francis Degnan ir 
paprasze pinigu. Kai kunigas 
paklausė kam jam reikia pini
gu, tas jūreivis supykęs kirto 
kunigui per veidą ir paskui per 
galva. Kunigas neatsikrito, bet 
pasitraukė ir stengėsi sustab
dyti krauja kuris jam prasimu- 
sze per nosi ir burna. Jis paskui 
niekam nieko nesakęs nuvažia
vo in Trenton ir nuėjo in ligon- 
bute. Tenai daktarai apriszo jo 
žaizdas ir ji paleido. Paskui ant 
rytojaus jis vėl pargryžo pas 
savo tėvus ir tenai staiga pasi
mirė.

Kunigas Degnan buvo in ku
nigus iszventintas tik pernai. 
Jis buvo už vikara, asistenta 
Szvencziausio Sakramento Baž- 
ny ežio j e Trentone.

REDDY KILOWATT .. Always on the Job....
TWAT METER IS MY TIME 
LOCK, AND ip overtime 
WORK, IT COST YOU LESS
PER KILOWATT HOUR.- .

9,

Tamaqua, Pa. — Szv. Petro 
įr Povilo ‘bažnyczioj, Balandžio

Trieste Komunistas Tito czia1 niu nukentejo, nes dabar niekas;Ko aPle Wlls lr iszleido insa- 
Tneste Komunistas T to czia važiuoti Kiti em* ^d kompanijos parduotiprie rubežiaus turi kelis tuks- W“ niekur važiuoti, . Kni ,
tanezius savo kareiviu. Ateina darbininkai negali diroti nes 
gandai kad jis rengiasi czia per J negali in darba nuvažiuoti.
rubežiu insilaužti ir tas vietas j Miesto may oras Jeffries ]— 
pasisavinti. Bet Amerika ir sake visiems straikieriams kad 
Anglija pasiuntė jam labai asz- j jokiu derybų nebus tol kol jie 
tru laiszka ir davė jam žinoti straikuos. Kompanija sako kad 
kad jam nevalia. Jeigu jis nieko ji pasirengus atnaujinti sena 
nepaisys ir savo vis darys, tai darbininku kontrakta jeigu' kai 
jis turės Amerikai ir Anglijai - darbininkai grysz in savo dar-į 
atsakyti ir su jomis skaitytis.

Czia Amerikos ir Anglijos 
kariuomenes valdo 
tvarko, bet Yugoslavai jau se
niai žiuri in szitas vietas ir nori 
inlysti. Czia ne vien tik Yugo- 
slavams rupi bet da labiau Ru
sijai. Rusija nori visur pakirsti 
Anglijai kelia ir musu Ameri- 
kiecziu varda sugadinti ir pa
žeminti.

anglių tik tiems, kuriems labai 
reikia. Valdžia nori sutaupinti 
kiek tik ji gali, nes jeigu tuos 

Pa’ straikos ilgiau prasitęs, tai bus 
i visiems beda.
j Dabar jau nėra tiek bėdos su 
( anglimis del szilumos, bet kas 
, dabar labai rupi tai kad fabri- 

tures užsidaryti jeigu 
minksztu anglių nedateks.

Pati valdžia insikiszo ir sten

Rusija Jaucziasi
Nuskriausta

dus.

Darbininku unijos vadas pa- giasi darbininkus su kompani- 
ir viską siaiszkina kad jis turi nors bis- jomis sutaikinti ir Lewisa per

ki daugiau savo darbininkams szneketi, bet kol kas nesimato 
gauti, jis negali tuszcziomis'jokios iszeities. 
rankomis eiti pas darbininkus. 
May oras Jeffries jam atkirto: 
‘ ‘ Tai reiszkia kad tu negali sa
vo darbininku suvaldyti?! Tai 
czia dabar ne unijos straikos, 
bet tik gaujos sukilimas ir už 
tai mes jokiu derybų ar sutar- 
cziu nedarysime.’’

’ Darbininkai reikalauja kad
jiem algos hutu pakeltos net'gi mink«ztu« gėrimu ir kvepiančiu* 

trisdeszimts du centu ant va-

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

ISZ RUSIJOS. — Sovietu landos. Daug fabriku dabar tu- 
laikrasztis “Izvestia’’ skun- ri užsidaryti nes darbininkai 
džiasi ir sako kad Perzijos vai- negali privažiuoti. Vaikai rado 
džia sulaužė sutarti kaslink j gera ir patogia priežaste neeiti 
aliejaus szuliniu ir biznio. “Iz
vestia’’ aiszkina kad Perzijos 
valdžia pavėlino kitoms tau
toms inlysti su savo bizniu in 
tas vietas kur Rusija dare bizni 
isz aliejaus. Szitoks pasielgi
mas, Komunistiszkas laikrasz- 
tis “Izvestia’’ sako sudaro pa
voju Rusijai.

1921 metais Rusija sudarė 
taikos ir pramones sutarti su 
Perzija, ir dabar, sako ta Iz
vestia, Perzija ta sutarti sulau
žė. Rusija turi didelius aliejaus 
plotus in Baku ir dabar ji sako 
tie krasztai yra pavojuje.

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-

cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
F I WORK BY KILOWATT

HOURS Qececn/c SE/iwr 
HOU/2S TO YOU). AND JUST A 

. A REMINDER/ MY WAGES 
X. ARE LOW, TOO.' .

Rk
24 HOSJRSaDAY •'

in mokykla ir imti vakacija.

JOJO VELINIMAS

Motina kalba in savo maža 
sūneli:

— Ka tu sau vėlintum 
Juozuk ant savo varduvių?

Juozukas — Arkliuką, 
szoblia ir kad nesipraust per 
tris dienas.

Pirkie U. S. Bonus

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

L. TRASKAUSKAS
LiETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus nnmiralin. Pasam
do automobilius del laidotuviu, 
kriksztiaiu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
820 W. Centra St., Mahanoy City

Skaitykite ‘’Saule”

SKAITYKIT 
=“SAULE”=

Pasiskaitymo Knygeles

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; u,ip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20<£

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

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


