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Isz Amerikos
Ne Visi Mainieriai

Gryžta !n Darba
JOHNSTOWN, PA. — Kai 

mainieriu bosas Lewisas pasa
kė mainieriams gryžti in savo 
darbus, tai daug paklausė, bet 
ne visi. Kelios mainieriu unijos 
nepristojo prie tokios tvarkos 
ir pasakė visiems kad jie strai- 
kuos ir nepaiso kad ir visa me
ta straikos prasitęs. Jie neeis 
in darba pakol nauja kontrak
tą gaus.

Mat ežia yra didesnis ir 
svarbesnis klausimas negu isz 
pradžių iszrodo. Mainieriai ku
rie dabar eis dirbti, negaus sa
vo benefisz pinigu. O szitie 
mainieriai kurie straikuos ne
paisant ka bosas Lewisas sako 
jau dabar reikalauja kad jiems 
mokėtu ta benefisz, bedarbo 
mokesti arba užlaikyma.

Matyti kad szitie mainieriai 
net ir to galingo Lewiso nepai
so ir straikuoja nors Lewisas 
sako eiti in darba. Tokiu mai
nieriu randasi gana daug.

5,000 Gaspadiniu Su- 
, sipesze Už Sviesta

PHILADELPHIA, PA. — 
Kaip ten gaspadines dažinojo 
kad prie stoties, ant Terminai 
Market buvo atveszta szeszi 
tonai sviesto. Jos viską mete 
namie ir pasiskubino in ta mar- 
keta to sviesto. Nors to sviesto 
buvo net szeszi tonai bet joms 
toli gražu neužteko. Kai jos te
nai susirinko ir pradėjo stum
dytis tai policijantai nedryso 
insikiszti, bet tuoj aus pareika
lavo daug daugiau policijantu, 
bet kad ir daugiau pribuvo, jie 
visgi neiszdrys otas moterėlės 
stramužinti, nes jie jau nekar
ta paragavo piktos bobos pyra
go.

Tame markete, sztore isz 
pradžios pardavinėjo visoms 
po švara, bet paskui tik po pu
se svaro ir paskui ir to nedate- 
ko. Policija turėjo ateiti parda
vėjams in pagelba. Bobutes ap
sidaužė ir apsimusze bet parsi- 
nesze sviesto ir kiausziniu.

Kunigu Permainos isz Vilniaus. Czia apraszoma 
rinkimines nuotaikos Lietuvo
je ir cituojama vieno Lietuvos 
geležinkeliu maszinisto posa
kis: “My znaem czto kak ska- 
zal nasz vožd, tak i budėt” 
(mes žinome, kad kaip pasakė 
musu vadas taip ir bus). Sziuo 
posakiu labai teisingai apibu- 
d.ama dabartine padėtis Lietu
voje. Lietuvos žmonių balsas, 
j u nusistatymas, j u valia nieko 
nereiszkia. Raudonarmiecziu 
okupuotoje Lietuvoje viskas 
daroma taip, kaip Stalinas in- 
sako. “Kak skazal tovarse 
Stalin, tak i budėt.”

200 VAGYSCZIU

Komunistas Mainieriai
Marszal Tito . ________es Darybas

Reikiniauja .America Rengia Baisius Gink-

T

PARYŽIUS, FRANCI J A.-— 
Maža ko gero galima tikėtis isz 
to Taikos Susirinkimo Pary
žiuje,. keturiu galingiausiu 
krasztu atstovai suvažiavo pa
sitarti apie taika ir nustatyti 
rubežius skirtingoms tautoms.

Vice Premieras Edward

lūs; Daug Minksztos Anglies 
Mainieriai Sugryžo Prie Darbo; 
Italijos Karalius Viktoras Em~

Kardinolo Dennis 
Dougherty Jubiliejaus

Minėjimas

PHILADELPHIA, PA. — 
25 metai atgal Vyskupas Den
nis Doughtery, tapo Kardino
lu. Vyskupas Hugh L. Lamb, 
nusprendė, kad Ketverge, Ge
gužio (May) 16-ta diena, vie
tinėje Katedroje invyks iszkil- 
mingos pontifikales Szv. Mi- 
szios Kardinolo Dennis Dou
gherty 25 metu Jubiliejaus 
proga.

Kun. J. Szukeviczius

TAMAQUA, PA. — Kuni
gas Juozapas Szukeviczius, ku
ris ilgus metus darbavuosi Ta
maqua, Szvento Petro ir Povilo 
Parapioje, buvo, paskirtas, in 
Szvento Jurgio Parapija, Phi
ladelphia, Pa.

‘ ‘ Saules ’ ’ Redakcij a sykiu 
su Tamaqua parapijiecziais 
liūdi kad neteko darbsztaus ir 
malonaus kunigo kaip Kunigas 
Szukeviczius. Kunigas Szuke
viczius visuose darbuose ir rei
kaluose vis stojo pirmutinis ir, 
nors ežia gimęs ir augės, darba
vuosi kur tik Lietuviai dirbo. 
Jis buvo kunigu iszrinktas kai
po Kunigu Vienybes Preziden
tas visoje szitoje apylinkėje. 
Jo pasiszventimu ir pasiauko
jimu Lietuviu Diena pakilo ir 
pragarsėjo ne tik po mainieriu 
miestelius bet skersai iszilgai 
visa Amerika.

Kai kiti nežinojo kaip pasi
elgti ir ka daryti kai a. a. Lie
tuvos Prezidentas Smetona at
silankė in Amerika, Kunigas 
Szukeviczius pasitaręs su ki
tais kunigais, parsikvietė Lie
tuvos Prezidentą in Lietuviu 
Diena.

Jis ir savo parapijoje daug 
nuveikė. Dabar esame tikri 
kad ir Philadelphijos Lietuviai 
ras sau gera drauga ir gabaus 
mokslo vada in Kunigą Juoza
pa Szukevicziu, kuris važiuoja 
darbuotis pas Riczmondie- 
czius.

Jo vietoje Tamaqua, buvo 
paskirtas Kunigas Klemensas 
Batutis, isz Shenandoah, Pa. 
Kunigas Batutis ėjo mokslus 
Ryme ir yra gerai pasirengęs 
savo naujam darbui. Abiem 
kunigam ‘ ‘ Saules ’ ’ Redakcij a 
velija geriausios kloties ir pa
sisekimo.

Bus Taip Kaip Tarė
Draugas Stalin

NEW YORK. (LAIC) — 
Szitokia antraszte Moskvos 

■laikrasztis “Izviestija” Nr. 39 
inside jo telefonini praneszima

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantai suėmė visa gauja 
vagiu ir razbaininku kurie ap
vogė daugiau negu du szimtu 
žmonių, sztoru ir fabriku. Va-

Kardelj, perspėjo visus Užsie
nio Ministerius kad Yugoslavi- 
ja nesutiks su atstovais jeigu 
jie nenustatys jo kraszto rube
žius taip kaip jis ir jo bosas, Ti
to nori ir reikalauja. Jis griesz- 
tai pasakė kad Italija negali 
niekur valdyti kur randasi

giai buvo labai gudrus bet tuo nors kiek Yugoslavu.
pat sykiu ir durni. Niekas ne- Jis sake kad jokiu budu ne-
sugavo juos vagiant, bet jie 
pradėjo savo pavogtus pinigus 
metyti ir szvaistyti ir taip po
licija pradėjo tyrinėti isz kur 
jie tiek pinigu gauna. Taip ir 
suseke. •

Jau koki szeszi suimti, ir po 
licija sako kad da tiek bus su 
imta už dienos kitos. Dabar po
licija sako kad gal szitie vagiai 
yra ir žmogžudžiai, nes jau dvi 
žmogžudystes yra susektos to
se vietose kur jie vaginėjo. Vi
si vagiai yra jauni vyrukai, ir 
su jais yra suimtos dvi gražuo
les szokikes, kurios žmones pri
siviliodavo ir paskui nusives
davo in savo kambarius kur ki
ti laukdavo tu svecziu ir juos 
gražiai apszluodavo ar staeziai 
apvogdavo.

Italijos Karalius
Apleido Savo Sostą

ISZ ITALIJOS. — Karalius 
Victor Emmanuel, iszsižadejo 
savo sosto ir pasitraukė isz val
džios. Szitas žinias pranesze 
Italijos Premieras Pietro Nen- 
ni. Karalius Emmanuel kara
liavo Italijoje per 46 metus.

Kunigaiksztis Humbert da
bar sostą užima. Karalius Em
manuel savo gera varda patro- 
tino kai jis pasidavė ar patai
kavo Mussoliniui, ir sutiko sa
vo kraszta parduoti Vokietijai. 
Karalius dabar turės gyventi 
isztremime iki gyvos galvos, o 
jo vaikas Humbert jo vieta ant 
sosto užims.

Italijos augszcziausia - Tary
ba sutiko ant szitokio parietko 
ir paskyrė karaliui gana pini
gu kas metai iki gyvos galvos 
su ta sanlyga kad jis kojos ne- 
inkeltu in Italijos kraszta.

galima priversti Marszala Ti
to, ta Stalino klapcziuka, nusi
leisti, ir jeigu rubežiai nebus 
nustatyti sulyg jo noru, tai bus 
kraujo praliejimas. Jis toliau 
aiszkino kad patys Jugoslavai 
nustatys kur rubejius turi bū
ti, ir niekas kitas negali czia 
kisztis. Jis tuoj aus pareikalavo 
kad ta apygarda kuri vadinasi 
Venezia Giulia butu priskaity- 
ta Jugoslavams.

Italijos Premieras nesutiko 
ir per tris valandas jie ginezy- 
josi ir peszesi ir visai nieko isz 
visu tu ginezu neiszejo. Per szi- 
tus ilgus ginezus, Amerikos 
Sekretorius Byrnes net ir už
snūdo.

Rusija patarė paskirstyti ir 
vieniems ir kitiems, bet ant szi- 
to patarimo nei Jugoslavai nei 
Italijonai nesutiko. Isz tokiu 
ginezu ir tokiu užsispyrimu 
nieko gero negali iszeiti. Jeigu 
Jugoslavai sako kad jie patys 
nustatys rubežius ir niekam ki
tam nevalia kisztis, tai del ko
kiu korabu ir reikia mitingu ar 
susirinkimu, visi stverkimies 
už ginklu ir liaukimies akis 
muiline viens kitam su gražiais 
žodžiais apie taika ir lygybe ir 
laisve; vėl pradekime kaip vil
kai viens kita esti, pjauti ir žu
dyti!

Paryžiuje Nesiseka 
Pasikalbėjimai

SKAITYKIT
“SAULE”

ISZ PARYŽIAUS. — Ketu
riu didžiausiu krasztu Užsienio 
Ministerial negali susitaikinti 
ant užsienio klausimu Pary
žiaus susirinkime.

Rusija reikalauja baisiai 
daug pinigu isz Italijos kaipo 
atlyginimą už kara Sovietams. 
Molotovas taipgi reikalauja 
kad Rusijai tektų daug Italijos 
laivu kaipo karo grobis. Ame
rikos Ministeris Byrnes sutin
ka pavėlinti Sovietams teika-

anuelas Apleido Sostą; Vėl Tu
rėsime “Pointus” Vartuoti Del

Mėsos, Sviesto Ir Duonos
lauti pinigais atlyginimo isz 
Italijos bet nesutinka atiduoti
Italijos laivyną Rusijai.

Rusijos kariuomenes nei ko

jos neinkele in Italija per kara, 
o dabar reikalauja kariszko 
grobio. Nei vienas kitas krasz- 
tas nereikalauja tokio atlygini
mo kaip Rusija. Sakytai kad 
vien tik Rusija nukentejo per 
szita kara, o joks kitas krasztas 
jokiu nuostoliu neturėjo.

Sovietai taipgi reikalauja 
kad Trieste miestas tektų Ko
munistui Tito ir jo krasztui 
Yugoslavijai.

O Arabai davė visiems žinoti 
kad jeigu Tripoli krasztas bus 
Italams sugražintas, tai tenai 
iszkils revoliucija ir bus kraujo 
praliejimas.

Vienui Vienas

Henry Doll, 97 metu am
žiaus veteranas sako kad jis 
jau likosi vienui vienas isz tu 
kareiviu kurie kariavo Vals- 
tiszkame Kare, kada Ameri- 
kiecziai viens priesz kita su
kilo, Lincolno laikais. Jis da
bar gyvena Laivyno ligonbu- 
teje, Philadelphia, Pa. Visi 
jo draugai ir prieszai jau isz- 
mire.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

WASHINGTON. Prezidentas Tru-
manas jau isz anksto pranesza kad sulau
kus rudenio, mes vėl tuos nelemtus “Pointus” 
vartuoti del mėsos, sviesto ir duonos! Jis 
paaiszkina kad taip reikes daryti, nes bai
siai daug maisto reikia badaujantiems. Ir 
toliau paaiszkino, kad jeigu maistas bus ly
giai dalinamas kaip buvo per kara daro
ma, tai visi gausime nors po biski. Taip ir bu
tu visiems daug geriau, ypatingai paprastam 
darbo žmogeliui. Nes tada visi lygiai gautume. 
Kaip dalykai dabar stovi, tai buezieriai ir sztor- 
ninkai tik tiems parduoda, kuriuos gerai pažins- 
ta ar kurie yra ju pažinstami ar draugai, ar
ba tie kurie net dvigubia pakisza. Czia dabar 
negalima nei tu buezieriu per daug kaltinti, nes 
ir mes patys taip pat darytume. Jeigu vėl vi
siems ant “Pointu” duos lygiai, tai ir to bago- 
cziaus pinigai jam daugiau sviesto nenupirks 
kaip paprasto darbininko keli skatikai. Taip jau 
seniai turėjo būti. Taip bus galima ir ta “Black 
Market” panaikinti ar nors sumažinti.

WASHINGTON. — Minksztos Anglies 
Mainieriai sugryžo in savo darbus, bet ginezai ir 
derybos vis tęsiasi. Mainieriai gryžo in savo 
darbus, nes jau jie susiprato kad visas krasztas, 
visi darbininkai, visi žmones baisiai inpyko ant 
ju. Lewisas, mainieriu bosas, dabar statosi 
kaipo koks geradaris ir viso kraszto iszgelbeto- 
jas. Jis nusileido ir pavėlino mainieriams gryž
ti in darba. Dabar traukiniai vėl pradeda visur 
eiti ir fabrikai ima vėl savo duris atsidaryti. Au
tomobiliu fabrikai, kurie ketino kaip vakar jau 
užsidaryti, sako kad jie dabar gales dirbti, jeigu 
anglių bus jiems pristatyta.
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Kas Girdėt
Nors sunku tikėti ir pikta

si užsienio dipliomatai raszo il
gus laiszkus namo ir praszo pa-

i tarimo. Musu valdininkai žino-
Į jo kad Ruskiai atsikirs ir savo 
nagaika parodys, bet niekas 
nesitikėjo kad taip greitai vis-

prisipalžinti, bet kaip dalykai1 kas atsitiks.
dabar stovi, tai visko bus vi- Ir czia ne kokia propaganda

Nors plieno fabrikai dabar> szaL|kiailczi0 tyruose. |
vėl pranaszauja,'diena naktį dirba, bet visiems!

visui tiumpa. Lž tai \ aidžia, veį Sako kad mums visiems pa-Į 
pradės Kita vaju linkti sena voiju>s gresia, 'bet ir vėl niekas 
geleži ir plieną. Szitas " 
prasidės už keliu sanvaitu.

f*\otio<?les KakJa laiszkus nuo paczto!

siems trumpa ne tik per sziuosf ar koki 'bobų plepalai 'bet gy vas dabar trumpa
. - . , • J-l • HA • TT-Xmetus bet da ir kita meta.

Mums, czia Amerikoje visko 
reikia* 'bet kitiems ikrasztams 
da laibiau visko reikia. Kitiems 
krasztams dabar laibai reikia 
visokiu maszineriju, ir reika
lingu fabrikams ir ūkiams 
daigtu. - '

negu 
sake.

Bus visiko da mažiau 
pirmiau mums valdžia 
Pinigu da beveik visi turi, bet 
mažai ka galėsime už juos nu
sipirkti.

Tie kurie 'žino, sako kad dar
bu bus gana visiems net iki 
1950 metu- Ims kokius keturis 
metus, pakol fabrikai paga
mins gana daigtu visiems. Da 
kita vasara ateis pirm negu vi
si gausime naujus automobi
lius, (jeigu turėsime gana pi
nigu pirktis) refrigeratorius, 
elektrikinius prosus, skalbti 
maszinas ir kitokius didesnius 
elektros ir mas'zinos daigius.

Vis sunku pirktis nuovala’cz- 
ku, ir baltu marszkiniu. Viso
kie apatiniai, kaip vyrams taip 
ir moterims da vis sunku gau
ti. Bet virszutiniu drabužiu 
moterims bus užtektinai vi
soms szi rudeni.

Tikras skandalas, tikra gie
da apie moterų tas 11 nylon ’ ’ 
pancziakes. Visos moterys, 
merginos, 'bobos ir bobutes vi
sur bėginėja tu pancziaku. O 
ju kaip nėra taip nėra. Dabar 
jau žinome kodėl musu moterė
les tu pancziaku niekur neran
da, niekur negauna pirktis. 
Musu fabrikai milijonus ju 
kasdien daro, bet visas siun- 
czia in Meksika, kur jas par
duoda už baisius pinigus. Jei
gu nori savo pacziutei pasige
rinti tai nupyszkink in Meksi
ka. Tenai gali tu 1 ‘ nylon ’ ’ pan
cziaku pirktis kiek tik nori. 
Tik szitielk norime savo skai
tytojams patarti: jeigu jau va
žiuosi tenai pancziaku pirktis, 
tai insivyniok in savo panczia.- 
ka visas savo bumaszkas nes 
tenai užmokėsi $50 už pora tu 
“nylon” pancziaku. Czia jos 
kasztuoja pusantro dolerio kai 
kur gali gauti, bet Meksikoje 
visur gali gauti: ulž $50.

ISTORUE a?is Da iS2 
---------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Nq- 

į užmirszt, Kaip dagyvent 100 
Į metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo-

I ba kaip ir visos Bobos. 15č.
Saule Pu b. Co., Mahanoy City

sena
vai«8 nenorfjoklansvti/’jiš’inš^o Man kalbc'’° ‘ moHnclo

■ I apie Hitlori, dabar jis mums Žodelius gražu8, 
,, .. 1 sako apie Stalina, l'inna syki!Szirdil1 deJ°

Automobiliu 'kompanijoms . . I Sziviosn ne žodžius. .. mes jo nepaklausome ir p.a-U’zeicsa. ... ne zoazius.
geležies ir plie- , “ , „

»•> ^kendome kraujuose. Kas bus Jr insmigo in krutinę 11^1x1 U lULCbl ■
nauja Forduka . . .klausysime?

no. Už tai da 
laukti pakol 
galėsi varyti.

ir tikras pavojus. Po menesio 1 
kito pamatysime isz kur vejas 
puczia ir kaip dalykai stovi.

Jeigu Rusija nenusileis ant 
szito Perzijos ir Turkijos klau
simo, tai in Taikos Konferenci
ja bus innesztas patarimas 'kad 
visos tautos, visi krasztai boi
kotuotu Rusija, nieko 'bendra 
su ja neturėtu ir nutrauktu vi
sus santykius su ja. Szitoks pa
sielgimas ‘butu Rusijai baisiai 
skaudus ir ji turėtu tada nusi
leisti ar jau vieszai priesz visa 
svietą nusistatyti.

Taikos Konferencijos daly
viai už keliu dienu pradės savo 
posėdžius. Tada pamatysime 
ar bus galima su Rusija gražiai 
ir ramiai pasiszne’keti ir pasi
tarti ar reikes vėl in kara eiti.

Eina pasitarimai tarp Ame
rikos ir Anglijos nutraukti vi
sus santykius su Rusija nepai
sant Taikos Konferencijos. 
Szitoks žingsnis ‘but žingsnis in 
kara. Tada mes jieszkotume 
taikos ir rengtumes in kara.

Viskas dabar iszrodo labai 
prastai, visi szitie nesusiprati
mai ir susikirtumai veda mus 
vis areziau prie kito pasaulinio 
karo. Bet da galima jo iszveng- 
ti, da galima susitaikinti, jeigu 

. tik mulsu vadai mokės kaip 
mus vesti ir kaip su kitais va
dais susitarti.

Niekas nenori kito karo. Mu
su Karo Sztabas nenori karo, 
nors daug augsztu oficieriu sa
ko kad dabar laikas Rusijai 
kelia pastoti. Paskui bus jau 
per vėlu.

Amerikos valdžia baiku ne- 
kreczia kai ji sako kad jau lai- su Churchilliu. 
kas Rusija sustabdyti.

Rusija baiku nekreczia kai ji kai jis perstatė Churchilli i 
sako kad ji nori visus savo ru- dalyvavo tose prakalbose.

kai antra syki mes jo nepa-į lie tvirtai, giliai

Ateinantieji trys menesiai 
parodys kur mes stovime kas- 
lin'k tarptautines taikos. Berzi-l 
jos 'klausimas dabar verda, bet 
bus da daugiau bėdos kai jis 
užvirs. Sukilimai da tik prasi
deda Turkijoje. Kareiviai susi-į 
kirs ant szitu rubeižiu, 'bus net 
ir kraujo praliejimo. Rusija 
dabar nori visa szita Perzijos 
ir Turkijos klausima iszriszti 
ir uižibaigti pirm negu Tailkos 
Konferencija pradės savo po
sėdžius. Paskui ji apie Turkijo 

! pasakys taip kaip pasako apie 
l Lietuva: jau klausimo visai 

J t nėra, nes viskas tvarkoj.bzitokie tvarka pamate, at
siminkime kad Ambasadoriaus 
darbas taikos jieszikoti, o 
nerolo 'kariauti.

Karininkai užima diplioma- 
tu vietas. Ambasadorius Kini
joje yra Generolas Marshall; 
Generolas Smith Ambasado
rius Rusijoje; neužilgo ir in 
Anglijos Ambasada pasmilsi
me Generolą, ir eina gandai iii 
Brazilija taipgi Generolas bus 
paskirtas. Generolas paskirtas 
už Amerikos Po-Sekretoriu, ir 
dabar Washingtone vi . putas 
plaka kad Generolas Marshall 
bus paskirtas in Amerikos 
Sekretorystes vieta, kai Byr
nes pasitrauks ar bus paszalin-

bėžius apsisaugoti. Bet dabar 
visi laukia pamatyti ka Rusija 
darys kai pamatys kad ir Ang
lija ir Amerika stovi jai ant ke
lio. Galimas daigtas 'kad ji nu
sileis, bet tikrai da nieko nega
lima pasakyti.

Ge-

pri-
Darbo žmonių

Minint kalba ta auksine. ... 
Duszioj . .. .spinduliai.

I “Augk, sūneli bijūnėli, 
Augk ir buk geru, 
Eik in jiega, vargdienėli, 
Ja naudosios tu!
Sziani pasauly kovos siauezia 
Rupescziai, vargai,
Tavo protas ju nejaučia, 
Da pefjauns jisai.

Ar jau einame prie kito ka
ro? Valdžia sako Ikad ne. Tie 
kurie seka tokius dalykus sako 
kad Stalinas dabar tik straksi 
ir mandraivuoja, bet greitai na

Darbininku jau dabar 
tru'ksta visur. ____  _ ___
laibai daug yra, bet-fabrikams tuPs d1 nutils kai pamatys Ikad 
reilkia to'kiu darbininku kurie mc's daiku nok) eeziame. Jie sa- 
tam tikra darba moka ir su-!ko k'"1 Rusi3a ddbar la,biau bi' 
pranta. O kareiviai, parvažia-’ l08* '^ar0 lleou mes, nes ir Ha
ve isz vaislko tokiu darbu ne-,sij°jc 1,0 viskas tvarkoj. 
mo'ka dirbti. T . .--------

Visi valdininkai Washingto- 
sunku su- Le myd buvusi Anglijos Prem-- y ;- - _ j

prasti jaunimas, nes tas jauni
mas vis mainosi.

Senam žmogui

Bet iszaugsi, vyru busi, — 
Pabandysi ju... .
Geras būdamas, nežūsi 
Nuo dalies kirčiu.

Darba tiktai, poterėli,
Dora pamylėk,
Ir Geriausi Dievulėli
Priesz akis turėk!”

Taip kalbėjo motinėlė
Žodelius gražius, 
Širdin dėjo szirdužele

! Szviesa.... ne žodžius.
Ir gyvena jie 'krūtinėj
Atminty j giliai!
Minint, ta kalba auksine. ...
Duszioj. . . . spinduliai. Skaitykite “Saule”

Amerikos valdžia gali šukei-■ nemoka ‘kaip sutvarkyti Ame- 
tikita pasaulini kara ar g ” 
isz vengt i. Bet musu valdžioje 
randasi per daug 
tokiam darbui žmonių.

ęali joj i ikos reikalus.
Eina gandai kad Sekretorius, 

netinkamu' Byrnes ne už ilgo bus paszalin- 
tas isz tos vietos ir mokytesnis 
ir apsukresnis bus paskirtas.

Amerikos Sekretorius Byr
nes ne gana mokytas del savo 
dailbo ir netinkamas. Jis bai
siai daug dalyku nesupranta ir' nepavesz.

j Kiniecziai sako: Ka liežulvis 
priplepes, tai nei szeszi arkliai

KIEV Tie kurie prisiunczia 
laiszkus arba postel-kartes in 
“Saules” redakcija, lai prili
pina reikalingas pacztines mar
kes, nes kitaip tokius laiszkus 
nepriimsime. Postkartes reika- 
lauje marke už 1 centą; laisz- 
kaip po 3 centus jspecial delive-

ry po 16c., o registravoti laisz- 
kai reikalauje 23 centu.

NEUŽMIK SZKITEI— jeigu 
siuntinesite tokius laiszkus be 
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai markiu 
ant laiszku, tai iszdavysta ne
priims tokes post-kartes ir

Istorija apie Amžina Žydą. 
Io kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule Publishing Co., 
Malianoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 15<č ::
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00

SAULE PUBLISHING CO., 
Malianoy City, Pa.

iera, Churchilli, bet jie labiau 
ji mylėtu jeigu jis savo prakal
bas sakytu Anglijoje, o ne 

Nors Komunistėliams baisiai'Amerikoje. Todėl, musu politi- 
nepatilko Churchillio kalba, ir 
nors Amerikos ir Anglijos val
džios vieszai pasisako kad jo 
kalba nieko bendra neturi su 
valdžios užsienio politika, bet

kieriains nesmagu kad svetim
tautis juos mokina!

Visi klausia ir mums raszo 
norėdami ‘žinoti ka mes žinome1 t 
apie santykius su Rusija. Ar 
kils karas ir kada? Kiek dabar 
galima pramatyti ar inspeti, 
tai galima sakyti kad karas ne
kils sziais metais ar ateinan
čiais. O po tam tai visko gali 
būti, Yra tokiu kurie sako kad 
kita meta galimas daigtas kad 
mes susikirsime su Sovietais. Į 

Kiti sako kad mes negalime 
karo iszvengti, kad mes turime 
kariauti priesz Rusija. Mes su 
tais žmonėmis nesutinkamo. * 
Mums tik reikia geresniu dip- 
liomatu ir protingesniu vadu 
del Užsienio reikalu. Kol kas 
musu dipliomatai per daug 
klaidu padare ir daro. O tik 
reikia kokios vienos klaidos ir 
visas pasaulis vėl suliepsnos ir 
kraujuose paskęs.

Ne vien tik musu skaitytojai 
susirupine: pats Kongresas da
bar negali ramiai miegoti ir vi-

Ko Rusija Nori? Sunku isz 
laikras'zicziu ar isz laiszku isz 
Rusijos suprasti ko Rusija no
ri. Bet Amerikos valdžia szi- 
taip iszaiszkina:

Rusija nori kad tik draugisz- 
ki krasztai butu ant jos ni'be- 
žiu, ir kiti draugai ant draugu 
i'u'bežiaus.

Rusija nori szilto vandens 
i uosta prie Perzijos kad ji ture-! 
i tu nors viena gera uosta kuris 
neu'žszala žiemos laiku.

Rusija nori aliejaus isz Per-| 
zijos.

Rusija nori savo kelia in 
Juodąsias mares ir nori turėti 
savo tvirtoves prie to kelio in 
tas mares. I

I Rusija nori Anglijai pakirsti 
' kelia in Viduržemiu mares ir 
taip visa Indijos kraszta nuo 

i Anglijos atimti. '
Rusija nori Anglijos Empe- 

rija suskaldyti.
Rusija nori žinot kodėl 

Amerikieeziai pykstame 
jos.

Rusija nori žinot kodėl 
darome ir gaminame tu sprogs- 
taneziu “Atom” bombų, 
ketiname jas ant Rusijos 
leisti?

mes
ant

mes

Ar
pa-

Skaitykite “Saule”

Mes pardavėme iii vergija 
laisvas ir nekaltas tautas, kaip 

vi s!gi Amerikos valdžia sutinka j Pabalti jos krasztus, Lenkija, 
sutikima Balkanus ir Kinijos miestus už 

1 tai kad norėjome prisipraszyti 
Rusija iii talka priesz Vokie- 
czius ir Japonus.

Mes ir da lenkiamies ir lenk
simės Rusijai; duosime jai 
Perzijos aliejaus, ir tiesius ke
bus per vandeni- in Perzijos 
vandenynus. Mes vėl mielu no
ru kito nuosavybe Rusijai ati
duosime.

Bet kai Rusija nori iszkilti 
ir kaipo galingiausia tauta viso- 

mus kad Hitleris visam svietui ' jo Europoje ar Azijoje, tai jau 
yra pavojingas, kad visiems mums skauda ir mus baime 
mums gresia baisus pavojus, ima, ir mes tada jau pasiprie- 
Bet niekas jo ne'klause, niekas szinsime.
nepaisė. Jo balsas buvo kaip to----------------------

Ta
Prezidentas Trumanas parode 

ir

Dabar žmones vėl kritikuoja 
Churchilli ir nenori jam tikėti 
ar jo klausyti. Szeszi metai 
priesz szita kara, tas pats 
Churehillis ir knygas rasze, ir 
straipsnius in laikraszczius 
pyszkino, ir prakalbas sake, 
perspėdamas savo žmoitbs

Pasitaria Apie Maista

Czia, viduryje, sėdi Herbert Hooveris, kuris buvo Ameri
kos Prezidentas ir dabar paskirtas prižiūrėti maisto dalini
mą badaujantiems Europoje. Jis pribuvo Czekoslovakijoje 
ir ten pasitarė su Amerikos Ambasadorių, Lawrence Stein- 
hardt, po kaire, ir Czekoslovakijos Prezidentu Benes. Hoo
veris pranesza kad maistas verktinai reikalingas jeigu nori
me žmones nuo bado iszgelbeti.

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City. Pa.
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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,
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

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

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

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

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: TMoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ..........................................15c

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

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

No. 127 Trys istorijos apie Dūk 
te pustyniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. .15c

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

Praversta links-

SKAITYKIT
ISTORUE apie Gregorius 
————— Iaz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25< ::

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas 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, 184 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu......................................15c

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

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

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

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

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

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

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

No. 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»-t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61’’ puslapiu .................................15c

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

No. 152 Trys istorijos apie Kaji
ma s; Drūtas Petras; Nuogalia. 62 
puslapiu............................. 15c

No. 1F3 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ..........................................15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabe 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 nnriauin ... IR'

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 neataa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puil/ 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 15

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

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

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
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................................. 15e

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; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nualapiu ..........................................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 paežiai 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni, 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu...........25«

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
odariu; Sruolis isz Lietuvos. 6S 
pv-lapiu ..........................................15<

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

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

Keletą Juoko ir Paveikslo, 
........................................... III

Adresas:
Saule Publishing Co„ 

Mahanoy City, Penna.

/
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APSAKYMAS 
...SENO.,.

VARGONINKO

! Asz pamanstinau sau: 1 ‘ Ko-gi 
[ jie gal juoktis, juk jie nesu- 
I pranta Lotiniszku žodžiu reisz-
kimo, o 'kad ir kuris suprastu,

i tai tik galėtu suprast, jog asz 
giedodamas ne sakiau “Lau

(Tasa)
f ~

Ant mano laimes ant 'bažnyt 
kiemio da buvo tamsoka, tik ka 
pradėjo brekszti, bet vos in 
baižnnyczia inejau einu prie 
szveritinto vandenio, o rodos 
kad kas mane pirs'ztais 'bado, 
nors tii rai pasakyt negaliu, ar 
žiurėjo in mane kas, ar ne, vie
nok jajjziaubuik visu akis de
gina mane: pasikrapines, asz 
kuogreicziausiai smilkau ant 
viszku. Ozia jau manlbuvo sma
giau, nes žmonis buvo žemai ir 
manės neinate. Pradėjau var
tyti knygas užsižiebęs gala 
žvakes, idant melstis, bet kur 
tau maldos Ibus galvoje kad ži- 
ponas ant manes. Asz tik sma- 
ginuosiu, glostau sau krutinę, 
pilvą, pecaius ir rankovias, o 
vis ir džiaugiuosiu ir lyg gedi- 
juosiu. Staiga atėjo ir patsai 
dudorius, bet ant mano laimes 
atėjo in toki laika, kad turėjo 
tuojaus sėst prie giedojimo to
dėl nieko manės nesiklausė, ne 
kvosze apie žipona. Per diev- 
maldyste, vargonuodamas ir 
giedodamas laikais iisz po savo 
stiklu ant nosies pakalbintu 
žvilgt in mane ir 'žiuri, tuomet 
man net indiegia., nes pradedu 
neramiai mindžiot nuo vienos 
kojos ant kitos. Na! manstinu 
sau, tu man užvydi žipono, seni 
ir kad asz in ponus virstu tu 
norėjai kad asz bueziau visad 
“Vaikais,” o ne! Žiūrėk dalbar 
kokis asz vaikas ! Žiūrėk kok
sai tavo pagelbininkas! ’ ’

Taip bernaus ty damas nekar
ta ir klaida padariau giedoji
me, ka primindavo man tik su 
blizgėjimas stiklu ant nosies 
dudoriaus. Giedant kunigui, 
kuomet vargonai tylėjo, pradė
jo jis man bart, jog'žioplio j u ir 
netemiju in natas ir ka giedu. 
Tylėjau jausdamasis kaltu bet 
podraug ir džiaugiausi duszioj, 
maustydamas: “ O ka kitados 
būdavo ulž ausies patašo o da
bar jau to padaryt neiszdrysta, 
nes kitaip jau mane guodoja.

Pasibaigus dievmaldystai, 
nežiūrėdamas, ar kas įžiūri, ar 
nežiūri, ėjau skubiai isz bažny- 
czios, ne nesižiopsojau suvis 
ant žmonių besistumdaneziu su

prie skatiko, idant pasisiūdini 
Velykoms žipona, na, ir gerai 
padariau, nes ne tik ka ne nu
barė manes ne patsai dudorius, 
bet da pagyre, o man rodėsi 
kad asz net ant visos pėdos pa

dato me omnes populi, o tik
eum, t. y. Jin Vieszpati, o ne 
mane jog esmių sziandien “Po
nu,” tos mintys, kurios smar-j 
kiai pralėkė man pro galva pa
žadino mano szirdyj jausmus

TAR.ADAXKArūstybes, gėdos, ir pats susi- 
augau; ypatingai dudoriene'maiszes nežinojau ar pykt ar 
linksmai szypsojosi, o ir Karol-j ka, ant tu prasezioku, kurie ne- 
ce sziltesnia a'kia jau in mane iszma.no ne to, kad bažnyczio- 
žiurėjo. Džiaugsmas mano bu-1 jo juoktis, nuodėmė. Atgiedo-
vo neapribuotas!
šau;” 0 ka? — tik isz pradžios 
turėjau ne smagumą . Dabar ki 
taip! Asz ponas! Prascziokai 
manes nevadins mužiku, links
mos Velykos.

Sakote tamistos, tai kodelgi 
nulbrydo man žiponas, kodėl ne 
noriu nesziot, jeigu jaucziau- 
siu laimingesnių žipone? Pa
laukit truputi papasakosiu 
jums viską. Nemanstykite, kad 
žmogus karta datyres smagu
mo kokio, gali būti jau tvirtu 
kad jam laime tarnaus visados, 
o! ne! Likimas yra laibai užvy- 
dus; po persekiojimui susi- 
mansti, bet malone jo netvirta 
kadangi netrukus užgauna da 
skaudžiau, manding patys pa
tyrėte ta, o jeigu ne tai patyr- 
site vėlesniam savo gyvenime 
ir pasakysit kad senis teisybe 
kalbėjo. Sztai taip pat buvo ir 
su manim.

Antra diena Velykų, nors da 
ir gėdijausi Ibiski žmonių, žiu- 
lincziu in mane, bet jau buvau 
drąsesnis, o jeigu ka kas su 
sznalbždejo m a n s t y j a u: 
“Sznalb'ždekite jeigu norite asz 
žinau, kad isz užvydejimo.” 
Laike miszparu, kuome. ant 
viszku priėjo taip jau būrelis 
rimtesniu vietiniu ūkininku ir 
“Gaspadoraicziu. ” Bet tiek to, 
asz aitydos ant ju neatkreipine- 
jau suvis ir nežiūrėjau, ar žiuri 
kas in mane air ne. Prasidėjus 
miszparams, giedojau drauge 
su dudoriumi gerai ir nesukly
dau ne syki. Dudorius buvo už
ganėdintas, ir tik atkreipinejo 
in mane savo apstikluotas alkis 
tuomet, kuomet reikėjo man 
paduot jam talbalkierka su ta
baku, ir lapa atverst knygosia. 
Viskas buvo gerai; besibai
giant psalmėms kaip Žinoma

Manstinau1 jusm ums su dudorium ir kita 
punktą, ir greitai pabaigus
psalme, o jie nepaliauja besi
juokia ir nevat rodos vienas 
kitam su pirsztu mane. Jau to 
buvo man perdaug, jaueziausi 
nužemintas dideliai neiszstigo- 
damas stvėriau kepure nuo 
dumplių ir leidausi žemyn nuo 
viszku. Ne nepasikrapines 
szventintu vandeniu, begu asz 
pro žmones kaip kad nuszutin- 
tas isz 'bažnyėzios, o nors jau 
nežvalgiausi, rodosi man kad 
ir ežia žmones juokėsi isz ma
nes; iszbegau laukan begu baž- 
nytkiemiu, ir ežia tas pat mane 
patiko; buris vaikinu ir vai- 
kiseziu stovineziu po varpiny- 
czia, bekuhincziu margus kiau
linius, nors rodėsi man kad 
nematys būdami užimtais 
kiausziniais tarp saves, kur 
tau, sztai visi pradėjo garsiai 
juoktis rodydami mane pirsz- 
tais, o maži vaikai da leidosi 
bėgt paskui mane rėkdami: 
“Sztai ponas, žiūrėkit, žiūrė
kit, Ha, ha, ha! Jau pats neži
nau, ka turiu daryt, begu namo 
kaip kad beprotys. Inpuoliau 
ir. stuba smarkiai ir apsisukęs 
noriu bėgt in kamaraite, idant 
apžvelgt save, ar ko nemato 
ant manes žmones, o ežia vaiki
ne isKgirdau vėl ta paezia saliva 
juoku; juokai dudorienes ir 
dukterų jos, buvo del manes 
s'kausmiiTgiaaisiais, ir tikrai 
maniau, ar visi žmones pasze- 
lo, ar asz paszelau patsai. Neži
nau kas veikesi su manim ir 
kas stotųsi jeigu nelbutu pa-J 
szaukus Karolce 'besijuokda
ma: “ O-gi kas tau žipona pere- 
že?” Tuomet biskeli asz atito
kau, greitai nusivilkau ogi įžiu
rau, kad visa siūle kaip nuo 
apykakles net sulyig liemeniui, 
kaip kad peiliu iszardinta. Su- 

žmones
buna giedoma trumpuke psal
me CXVI “Laudate Dominum' Pia^au dabai isz ko

savo pintinėms ir recziais, pri
krautais kumpiais, parszeliais, 
ir visukuom, ka kas nesze ant 
paszventimo, bet tiek to, tamis
tos tas neapeina nes kožnas ži
note kaip yra tam ryte Velykų.

Asz began nesižvalgydamas 
namo, net nesusilaikiau prie 
karalbelninku szteru, kur stalai 
apkrauti buvo invairiais mar- 
guminais; inejus man in stuba, 
da vargamistrienes neradau 
namie ne dukteriu, todėl net
nudžiugau, kad mano žipono, dona jo veidą, 
nemato, 
paslėpiau.

Omnes Gentes” Dudorius isz- 
sisznipszte uosi in raudona di
dele su margais krasztais ske
peta-, numėtė szale saves užrie
tė augisztyn galva, iszpute 'kru
tinę ir kad jau užryko, net asz 
pamanstinau palauk, kasižin ar 
tu iszkeles taip augsztai baisa 
isztensi,” neapsirylkau, kadan
gi vos iszreke žodžius:

‘ ‘ Laudate Dominum Omnes 
Gentes,” jau sužaibavo jo stik
lai man pro akis ir iszydau rau- 

nei v u rokas, 
kuri tuoj nusivilkės'nors neprider jau pasijuokt, 

Visa diena vaiksz-J kadangi jau miręs, amžina at- 
cziojau vienmarszkinis tik su silsi, Dieve duok jam dangų, 
bruslotu, kadangi iszeit neisz-1 bet teisybe kalbu Supratau, 
dryso isz stubos žiponuotas, o Į kad reikalauja būtinai pagel- 
sermegaites, nors gana buvo, bos; greit iszpucziau krutinę, 
szvelni ir graži jau nenorėjau j intraukes oro ir paemes jo gai
delis ant pecziu, ypalcz tokioje 
dienoje, kaip ant Velykos. Po 
pusrycziu tuojaus dudorius 
man primine mano žipona ir 
klausėsi isz kur ėmiau ir kur

da nutesiau toliau giedodamas 
žodžius: Laudate eum omnes 
populi.” Dudorius matomai' 
jausdamasis dėkingumą už ge-J 
ra iszvadavima, linktelėjo su

I juokėsi, supratau viską, ne tik 
kokia priežaste buvo trūkimo, 
bet ir tai kad nereikalingas 
man jis buvo suvis, supratau 
kad apsirikau laibai, nes vieton 
gabben, jis man suteikė geda 
didele, vieton paguodones isz- 
juokima ir neužminima. Tren
kiau in kampa užsikeikiau 
daugiau nedeveti žiponu kol 
gyvas busiu ir savo žodi iki Į 

i sziam laikui isztesejau o ti-, 
, kiuosiu kad ir isztesesiu, ka 
1 dangi jau aeziu Dievui sula u-i 
kiau senatvės, o vienok man 
graži sermėgėlė jokios gėdos ir 
nužeminimo neatgabeno ir ži
nau kad neatgaibens, nes žmo
gus privalo ne rubu savo rūpin
tis ingyt paguodone nuo kitu o 
tik savo iszminczia, protu, ge
rais darbais. Ne rūbas puoszai 
žmogų, o gražus darbai!)

■| įSupratote tamistos kodėl ne 
! neszioju žipono, o ar mano tas 
1 pasielgimas yra blogu?

Taigi,, net žvirbliai czirpina, 
O degutpilviai netikia, 

Jog BoslzevikamsTabai riestai, 
Isz visu szaliu negerai, 

Da nekurie randasi, 
Jog su kitais ginezinasi, 

Jog tai negali Imti, 
Kad Bolszevikai turėtu 

pražūti.
Jeigu po Bolszeviku gerai 

turėjo,
Tai kam po nogiu in czionais 

atėjo ?
Jeigu kas Bolszeviku szali 

laiko,
Tai patys save už niek 

palaiko, 
Nevertas tarp mus rastis!

* * $

Mainvilles tas girtavimas, 
Tai jau ne kas, 

Pažinau viena vyra, 
Labai žmogus gera,

Buvo labai vyras darbszius, 
Nes turi paezia ir kelis vaikus, 

Kol dirbo sunkiai, 
Viskas buvo gerai.

Bet kada lengvesni darba gavo,’' 
Ir tasai žmogelis atsigavo, 

Pradėjo po saliunas valkiotis, 
Ir naktimis trankytis.

Pasileido kaip koks ubago 
botagas, 

Ir stojosi niekszas.
Gergi a u pa šitai syk, 

Ant savo smerties atsimink.
Ba isztikruju raivinsiesi, 
Kaip duszia iszstumtiei 

rengsiesi.
* * *

Yra tokiu apgaviku, 
Ka neturi ne lemtu czeveryku, 

Nei sveikatos neturi.
Bet apsivest nori.

Apie viena žmogeli žinau, 
New Yoike ji užtikau, ■ 
In panele insimylejo,

Bet szliubo gauti negalėjo, 
In parapija ir negrigulejo, 

Ir pinigu neturėjo.
Kas ’bus? Bci'ke pa ta ryma 

duoti, 
Reike prie kunigo pulti.
Sziaip taip insiprasze,

In parapija ir neprigulojo, 
Ir metine užmokėjo, 
Ir jau bileta turėjo,.

Dabar laksto visur,
Giresi kad bileta turi, 

Manstina kad panele mylės, 
Ir su ja apsipaeziuot-gales, 
Juk ant visko yra budai,

Kad ir su apgavysta,
Bile gerai!

* * *

Vienas mokytas,
Nuo visu kvailiu vadytas,

Po namus valkiojusi, 
In akis visiems kaitinasi.

Mėgsta pamokslus šakyti,
Noriais ne yra ka klausyti, 

Kvailiems gali bile ka sakyti, 
Nes neiszmintingus kvailyti.

Sztai nesenei atsitiko,
Kaip in viena narna atvyko, 

Savo pamoksta pradėjo sakyti,
O ežia niekas nenorėjo 

klausyti.
Riksmas didelis pasidarė, 

Mokslincziu laukan iszvare, 
Nes, norėjo parodyti galybia 

savo.
UŽ tai mėlynus akis gavo.

Net per tris dienas kotelyje 
gydėsi,

Isz žaiduliu laižėsi.
Davadni vyrai ir mokyti, 
Tai visur bus paguodoti, 

Bet kvailiai turgaus neturi.

Rengiasi
Kumsztynems

Billy Conn rengiasi del 
kumsztyniu su Joe Louis juo
duku, kuris yra pasaulio 
cziampijonas. Kumsztynes 
invyksin Yankee Stadium, 
New York mieste, Birželio, 
(June) 19. Billy Conn rengia
si del tu kumsztyniu prie 
Greenwood Lake, New Jer
sey. Per szitas kumsztynes 
surinks nuo tu kurie ateis pa
sižiūrėti, apie $3,500,000.

Badas Ir Taika
Moteris Kapelione

Elsie Chamberlain buvo 
paskirta kaipo kapelione, 
dvasiszke del Anglijos lakū
nu, “Royal Air Force.” Tai 
pirmutine moteriszke gauti 
paskyrima kaipo kapelione. 
Ji yra 35 metu amžiaus ir 
mokslus ėjo King’s College, 
Londone.

Pirmas Kaimynas — Nela
bai man malonu, mano kai
myne, kad mano viszta isz- 
lyjel 
yže!
Antras Kaimynas — Tai 

nieko prieteliau, mano szuo 
suede tavo viszta!
Pirmas Kaimynas—Gerai! 

Asz ka tik užmusziau tavo 
szuni trenkdamas in ji su au
tomobiliam!

Iszkasa Kitu Amžių Liekanas

galva ir pradėjo žemesniu bal-! 
su kita punktą duodamas man 
atkvėpti: Asz staigai iszgirdau ____________________
Užpakalyj saves juokus; llUSi- tytojai, atsilygint su prenumerata ui 

, ! • -1 1 • v laikraszti “Saule” kurie apie tai už-stobejau, isz ko gali žmones . . . .. ..'' ’ ° mirszo ir prasze idant nesulaikyti
kas buvo, kaip rinkau skatiką juoktis ir tai da bažnyczioje?^uįkrMwMQ. easkubinkite j J j

velai nudėjau; norams neno
romis reikėjo man atneszti ma
no žipona, atsivilkt ir parody
ti.

Papasakojau teisybe, kaip

Neužmirszkite Guodotini Skai-

Ant Arthur Antholt farmos, prie Cedarburg, Wis.; 
mokslinczius Elmer R. Nelson, (Po deszinei) rodo jau seniai 
pražuvusiu žvieriu liekanas, kaip dantis ir kaulus, kurie 
buvo rasti ant szitos farmos. Ūkininkas Antholt su savo 
žmona žiuri ir klausosi. Mokslincziai sako kad tos liekanos
yra apie 10,000 metu senumo.

NEW YORK. — Mes mel
džiamės: “Nuo maro, bado, 
mirties ir karo, gelbek mus 
Vieszpatie.” Karas ir mirtis 
ant karo lauko jau praėjo, bet 
maras ir badas da vis žmones 
kankina ir marina. Mes tokio 
pavojaus nuo maro ir bado ne
matėme ir negirdejome net nuo 
viduramžiu laiku. Visoje Eu
ropoje dabar badas stūkso vi
siems in akis ir jau matyti kad 
maro, baisiu ligų pavojus vi
siems gresia:

Indijoje ir Kinijoje žmones 
mirszta isz bado. Japonai net 
ima sukilti priesz musu valdžia 
reikalaudami maisto.

Hamburge jau tie sukilimai 
pasirodė. Czia tik pradžia. Da 
daugiau žmonių sukils ir reika
laus maisto, duonos.

Mes daug Vokiecziu pakore- 
me už tai kad jie badu marino 
savo žmones. Mes dabar tenai 
beveik panasziai darome.

Lehman, kuris pasitraukė 
isz direktorystes vietos del 
szelpimo badaujaneziu sako 
kad mums Amerikiecziams rei
kia vėl gryžti prie maisto dali
nimo, turime vėl su tikietais ir 
knygutėmis pirktis tik tiek 
maisto kiek mums reikia. Ame- 
rikiecziai to nenori ir pyksta 
kai tik iszgirsta kad vėl reikes 
tuos kuponus racionavimo var
tuoti.

Hooveris, buvusis musu Pre
zidentas ir dabar Trumano at
stovas sako kad Amerikiecziai 
patys susipras ir tik tiek pirks 
kiek reikia kad butu galima 
daugiau pasiunsti badaujan
tiems.

Lehmano patarimas mums 
baisiai nepatinka, bet toks nu
sistatymas tikrai sutaupintu 
daug maisto tiems badaujan
tiems. Hooverio patarimas 
mums patinka, bet nieko isz jo 
neiszeis, nes per daug yra god
žiu žmonių, kuriu akys dides
nes už ju pilvus.

Ir czia visa kalte puola ant 
musu galvos. Mes kara laimė
jome, bet niekur taikos neinve- 

' deme. Mes mokėjome kaip ka- 
! riauti, bet nemokame kaip val
dyti ar tvarkyti. Jau daugiau 
negu szeszi menesiai kai mes 
sumuszeme Japonus, bet da jo
kios tvarkos tenai nepadare- 
me. Mes Japonu valdžia panai
kinome ir j u tvarka suardeme, 
bet nieko in jos vieta neinvede- 
me.

Ir kas da skaudžiau ir bai
siau tai yra kad mes sziandien 
jau nieko nedarome sutvarkyti 
viską po karo, bet jau rupina- 
mies apie kita kara.

Sziandien niekur taikos ne
siranda. O be taikos negalima 
jokio tarptautinio biznio dary
ti, be taikos negalima apie su
tartis kalbėti, be taikos negali
ma nei in ateiti žiūrėti.

Maras ir badas dabar jau zo- 
vadu joje per svietą, o karas ir 
karo giltine vėl rengiasi, rikio- 
jasi stoti in maro ir bado eiles 
ir vėl visa svietą kraujuose pa
skandinti.

Ar atjaueziame tuos badau- 
janezius ar visai j u nepaisome, 
mes turime juos dabar gelbėti, 
nes ir mums pavojus gresia isz 
tu krasztu kur badas gimdo sus
kilimus, o sukilimai ugdo 
maiszta, o maisztas yra lim
panti liga kuri nepripažinsta 
nei rubežiu, nei juriu nei ma
riu. Kas sziandien darosi Euro- 
je gali rytoj būti Amerikoje. 
Už tai mes turime jiems pagal
bos ranka isztiesti jeigu nori
me patys apsisaugoti.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas.
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda. , i
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas. .... ,
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles is 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu. ( 
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve. , < J 
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. , , 
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento- 
Malda Szv. Tamosziaus.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda Szv. Bernardo prię Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

Padvos.
Malda prie Szv. Antano. * ,
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.

>• u 4
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Žinios Vietines
I — “Motinos Diena” pra
ėjo tykiai.

— Seredoj pripuola Szv. 
Jono De la Salle; Ketverge 
Szv. Ubaldo; Petnyczioj Szv. 
Paskalio.

t Sirgdama ilga laika, ge
rai žinoma gyventoja, Jeva, 
mylima pati Prano Maliszaus- 
kio, (po tėvais vadinosi Juo- 
tautiuke), nuo 439 W. Spruce 
Ulyczios, numirė Su'batoje 5:55 
valanda ryte, namie. Velione! 
pribuvo isz Lietuvos; Szilavo- 
tu parapijos ir Juotautu kai
mo. Pribuvo in Amerika 1902 
metuose. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos ir Szv. 
Magdalenos ir Ražancziaus 
draugystes. Velione paliko
dideliam nuliudime savo vyra 
Prana, du sunu: Antana ir Pra
na mieste, 8 anukus, broli An
tana ir seseri Lietuvoje. Lai
dotuves invyks Ketverge, su 
Szv. Misziomis Szv. Juozapo 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte 
ir bus palaidota para, kapinėse. 
Grdborius K. Rėklaitis laidos. 
'Nuliudus szeimyna nuoszir- 
'd’žiai užkviecziai visus pažins- 
tamus ir gimines. Lai a. a. Jeva 
ramiai po atlikimai savo už
duoties ant szio pasaulio, o 
./pievas lai priima josios duszia 

/ tarp savo iszrinktuju. Velione 
buvo sena skaitytoja laikrasz- 
czio “Saules.” Amžina atsilsi.

SODALIECZIU 
SEIMAS

h' 
p L

pt-J &

mons, Leona Sulbach, Mary tis, Marion Venzlauskas, Lil- 
Marie Narish, 

Mae Moeey, Lorraine Morris,' Georgine Žukauskas, Joan
Dorothy Morris, Theresa Pau-'Shilkusky, Margaret Kiertek- 
losky, Eva Pe’trousky, Violet les, Eleanor Lynsavage, Doro- 
Gadonis, Jeane Burke, Frau- thy Lyncavage, Lillian Yanca- 
ces Majikas, Leona Bogden,! vage, Kathryn Yancavage, 

Anna Marie Eleanor Krusnoski, Mildred 
Yenalitis, Anna Kulbitsky, An
ne Unell, Violet Petchesky, Va
leria Margiawicz.

Court of Honor: Adella Dro- 
Alberta Balnanosis, 
Isobelle Sutcavagc,

Irene Lewublis,
Martusky.

Sodalietes! Isz Mt. Carmel:
Mary Karavedkas, Petronella

Pamokos
Pavojuose 

Iszsimokmtos

Lafayette Fish And
:: Poultry Market

204 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Atidarytas: Ketverge, Petnyczioje ir 
Subatoje. Visiems draugiszkai 

:: patarnauja ::

' — Gegužine Processija ku
ria parengė Sodalites Draugija 
invyks Nedelioje, Gegužio 
’(May) 19-ta diena 6:30 vakare. 
Klebonijos kieme prie pa- 
puosztos stovylos Dievo Moti
nos Marijos invyks apvainika
vimas arka Karūnacija Pane
les Szvencziausios.

— Ženyfoios laisznai isze- 
me Helena A. Yanalevicziute 
isz Shenandoah ir Pranas G. 
Bukaviczia isz Gilberton taip
gi Vida Wingate ir Antanas B. 
Szaponus isz Shenandoah.

\ — Robertas Sziukis 
miesto, turėjo operacija 
cust Mt. ligonbuteje.

isz
Lo-

Shenandoah, Pa. —Kareivis 
Pfc. Kazimieras A. Putalonis, 
nuo 30 Main Ulyczios, William 
Penn likos paleistas isz tarnys
tes.

t Margarete (Adamavicz) 
Romanczek, nuo 326 W. Lloyd 
Uly., numirė Ketvergo vakara 
Locust Mt. ligonbuteje. Ve
lione sirgo trumpa laika. Pri
gulėjo prie Szvento Jurgio pa
rapijos. Paliko savo vyra Lud- 
vika, dvi dukterys: Ona ir Ma
re ir sunu Joną, visi namie. 
Laidos Utarninke su apiego- 
[mis Szv. Jurgio bažnyczioje 
9-ta valanda ryte. Gralborius 
Ii. Valukieviczius laidos.

Philadelphia, Pa. — Ketver
ge, Gegužio (May) 16-ta diena, 
Jo Ekselencija Kardinolas 
Dennis Dougherty, apvaiksz- 
tines savo 25 m., Sidabrinio 
Kardinolyste Jubieliejaus Isz- 
kelmes.

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Einu 
Kas tenai 

Tai geriausia Lietuvisz- 
Jis už-

Jonai kur taip skubiniesi? 
pas p. Andriu Reckliti. 
naujo yra? 
ka užeiga del visu Lietuviu, 
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianczius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 
Centro §t., MAHANQY CITY, PĄ.

■w.,.

nukes Baranauskaitės sudaina- Thomas, Betty Kozel, Jean Si- Anna Drabelis, Bernice Sodai- 
vo ir sugiedojo labai gražiai.
Paskui buvo procesija ir pa- Drones, Elenor Chaplin, Anna lian Klenosky, 
maldos bažnyczioje, kur kitas 
Jėzuitas, Kunigas Gallagher 
pasakė gražu pamokslą.

Kai kuriu svecziu vardus ne
buvo galima ant greitųjų su
rinkti, bet ežia, maž-daug dau
guma svecziu kurie dalyvavo 
ar atsilankė in szitas iszkilmin-l 
gas apeigas:

(Pastaba: Vardai sudėti!Karaneckas, Palonia Karavec- 
Angliszkai nes taip dauguma, kas, Vitalia Karaveckas, Auna skinas, 
svecziu mums savo vardus už-1 Marie Gedraitis, Olympia Ze-, Prefect,

linski, Lillian Gustitus, Marga-' May Queen, Beatrice Valaitis, 
ret Vilusis, Patricia Lubins-1Connie Smulktis, Anella Bal- 
ikas, Emily Galinis, Ramona 
Milunas, Genevieve Stanickas, 
Agnes Anelauskas, Anastasia 
Lucas, Irene Shierant.

'Sodalietes Isz Mahanoy City: 
Geraldine Joseph, Anne An- 
dricks, Marian Diigris, 
rine Bonavich, 
cuskie, Vivian Sippie, Regina’ 
Walashunas, Sophia Bedulsky, 
Eleanor Dulsky, Regina Dul- 
sky, Julia Kineder, Rosemary 
Budrow, Dorothy Budrow, Isa
belle Yescavage, Anna Yesca- 
vage, Florence Kralick, Ma
rion Messersmith, Blanche Tu- 
nille, Beatrice Shimkus, Irene 
Rudis, Evelyn Gans, Alice 
White, Angela Walinsky, Ar
lene Shucavage, 
Shimkonis, Irene 
Clare Kumerusky, Jeanne Za- 
garinsky, Joanne Chisinsky,< 
Rita Lenartavage, Lorraine 
Ollin, Theresa Stocus, Irene 
Bufbnis, Dolores Stack, Lucy 
Gulden, Florence Shimkus, 
Lillian Nevulis, Rita Kubert, 
Joann Slavitsky.

Sodalietes isz New Philadel
phia: Frances Yenushosky 
Margaret Fergel, Ann R. Was- 
sell, Marie Sablosky, Agatha 
Suzdail, Marcella Sakalosky, 
Isobelle Chernosky, Stella 
Dunchick, Theresa Carroll, 
Anna Poivell, Joan Wassell, 
Marie Miklasavage, Alice Ma- 
sitis, Rose H. Elenausky, Anna 
Žitkus, Mildred Marchikitis, 
Dorothy Kubilus, Margaret 
Gražulis, AnnaChrist, Rita 
Biscoe, Kathryn Fergel, Mild
red Zerdy, Eleanor Mikonis, 
Marie Gelches, Agnes Carroll, 
Eleanor Mitchell, Alice Dauk- 
sis, Antoinette Mitchell, Eva 
Bagdonas, Doloores Winicai- 
tes, Martha Zubris, Rita Las- 
coskie, Marie Shamonsky, 
Jean Carroll, Alice Sher villa, 
Eleanor Pacine, Martha Suza- 
dael, Victoria Elenausky, Ann 
Zutelis, Marie Barkauskas, 
Alice Ku'klis, Agnes Zubris, 
Frances Ala'bek, Alice klaiko, 
Eleanor Apshage, Anita Lasky 
Marie Zubris, Helen Snyder, 
Florence Lisoskie, Alice Mit
chell, Joan Zerdy, Rita Miko
nis, Bernadine Skripko.

Sodalietes isz Hazelton: An
na Wonelevich, Victoria Zavit- 
sky, Adele Marcinkis, Blanche 
Safka, Helen Antanovich, 
Blanche Zukawski, Constance 
Zukowski, Eleanor Zukowski, 
Betty Jane Rasan, Virgil Mar- 
cinkevich.

Sodalietes isz Tamaqua: An
na Marie Sulbacz, Nancy Su- 
bacz, Nellie Verbickas, Jeanne 
Litwin, Anna Marie Stank, 
Mary Andrukitis, Regina Gi
bas, Anna Shugzdenas.

Sodalietes isz Frackville: 
Marie Gidjunas, Pauline Les- 
kie, Anna Drula, Leona Ban
ket, Florence Shidisky, Aldona 
Drula, Helen Drula, 
Lakatsky.

Sodalietes isz Minersville:
Rita Potos, Dorothy Sunosky,' Komunizmas buvo iszguitas.

sirasze.) ]
Kalbėtojai: Miss Anna No- : 

vicik isz Shenandoah, vedeja '■ 
Schuylkill District. Kun. C. J. 
Klevence, klebonas isz Szv. 
Pranciszkaus parapijos ir sei
mininkas konferencijos, Mi
nersville. Sesuo Rita, isz Nu
kryžiuoto Jezauis Vienuolyno, 
Tamaqua, Miss Helen E. Muel
ler, Teachers Sodality, Phila
delphia; Kun. Raymond R. 
Cosgrove, isz Szv. Juozapo Ko
legijos High School, Philadel
phia; Kun. K. Rakauskas, isz 
Szv. Juozapo parapijos, Maha
noy City; Vedeja, Miss Anna 
Novick, Shenandoah; pagel'bi- 
ninke vedeja, Miss Mary Ger- 
nitis, Frackville; Iždininke 
Miss Eleanor BocZkowski, Ma
hanoy City; Sekretore, Miss 
Dorothy Taran, New Philadel
phia; Rasztininke, Miss Anna 
Ulchinsky, Shenandoah; Gar
sinimo Komitetas, Misses Flo
rence Shimkus, Eleanor Bocz- 
kowski ir Irene Bu'bnis, Maha
noy City; Dvasios vadas, Kun. 
Jonas Gibas, New Philadel
phia.

Kunigai: Rev. Raymond Cos
grove, S. J., Rev. Francis Gal
lagher, S. J., Rev. Casimir Ra
kauskas, Rev. Casimir Kleven
ce, Rev. John Gibas, Rev. Cla
rence Batutis, Rev. John Luk
šys, Rev. George Degutis, Rev. 
Anthony Švedas, M. I. C., Kle- 
pikai: Rev. Mr. Joseph Kerns, 
Rev. Mr. Thomas Jones.

Sesutes: Sesuo M. Edward- 
ine, Mt. Carmel, Sesuo M. Sil- 
viana, Shenandoah, Sesuo M. 
Filiothea, New Phila., Sesuo 
M. Simplicia, Shenandoah, Se
suo M. Stanisia, Shen., Sesuo 
M. Anna, Mt. Carmel, Sesuo M. 
Anacleta, New Phila., Sesuo M. 
Delphina, New Phila., Sesuo M 
Ephrema, Shen., Sesuo M. Jo
sephine, Shenandoah.

Sodalietes isz Shenandoah: 
Mary Ann Horan, Joanne Na
vitsky, Mary Maximonis,
Christine Horan, Rosemary 
Mozdy, Stasia Rutkauskas, 
Helen Smith, Mary Williami- 
tis, Helen Wozniak, Theresa 
Soroka, Mary Ellen Dougal, 
Theresa Matalonis, Mary Ellen 

t SadUsiky, Regina Marie Stanis- 
kas ky, Anna Ulchinsky, Marie Oli

ver, Rose Dougert, Anna Evan-

NEW YORK. — J. George 
j Feldman parasze maža knyge- 
Oe, kuria iszleido Jewish War 
Veterans. Ji atpasakoja daug 
invairiausiu pasakėlių, ypacz, 
kaip kareiviai — krikszezionys

Minersville, Pa. — Visos 
Schuylkill Apygardos Mergai
tes Sodalietes laike savo meti
ni suvažiavima aiba seimą. Tai 
'buvo pirmutinis seimas nuo to 
laiko kada karas prasidėjo, nes 
per kara visokį suvažiavimai 
buvo nutraukti.

Lietuvaites isz visu apylin
kes miestu ir miesteliu suva
žiavo in Szv. Pranciszkaus Pa
rapija, Minersville, Pa., kur 
Minersvillietes Sodalietes vi
sas gražiai priėmė ir Lietuvisz- 
kai pavaiszino. Sodalietes at
važiavo isz Shenandorio, Ma
hanoy City, Tamaqua, Frack
ville, Hazleton, Mount.Carmel, 
Girardville, New Philadelphia, 
ir kitu miestu. Svecziu buvo 
net ir isz Philadelphijos.

Sesuo Rita, isz Tamaqua pa- 
sake gražia ir indomia kalba 
apie Sodaliecziu veikla ir pa
reigas ir dar'ba kituose mies
tuose. Jos kalba buvo žingeidi, 
bet gaila kad sesute labai plo
nu balsu kalbėjo ir buvo sunku 
girdėti.

Miss Helen Mueller atvažia
vo isz Philadelphijos, kur ji ve
da Sodalietes ir yra sutverus 
mokytoju draugyste, kuri rū
pinasi katali'kiszkuoju mokslu. 
Ji paaiszkino kadel visos Lie
tuvaites turėtu, prigulėti prie 
Sodaliecziu ir kaip Sodalietes 
turi darbuotis del savo tikėji
mo ir del savo tėvynės ir kaip 
visa savo darba vesti pirmyn.

Ji sake kad reikia rūpintis 
palaikyti visas Sodalietes 
draugystėje ir kitas prikalbin
ti insiraszyti, laikyti susirinki
mus kas Nedele, ir po prievarta 
kiekviena Sodaliete turi pribū
ti ant kiekvieno susirinkimo. 
Ir paskui ji patarė kad geras 
dalykas visoms Sodalietems 
važiuoti in rekolekcijas 
metai.

Jėzuitas Kunigas Cosgrove, ausky, Eleanor Casper, Violet 
visas Sodalietes prajuokino ir Novick, Anna Remeika, Helen 
palinksmino su savo juokais ir 
szposais ir paskui daug ko nau
dingo pasakė ir patarė. Jis pa
aiszkino koki dideli ir gera 
daiba veikia Sodaliecziu Cen
tras. Sodalietes Amerikoje pa
laiko labai gera spauda iszlei- 
džia gražu žurnalą,, spausdina 
jaunimui knygas, knygeles ir 
visokius mažus brosziurelius 
jaunimui, Veda vasarinius 
mokslo kursus kuriuose tuks- 
taneziai jaunimo kas metai da
lyvauja.

Paskui Minersvilleiete So
daliete Marijona Venzlauskai- 
te pasakė labai gražia kalbele 
apie Motina, pritaikinta prie 
Motinos Dienos. Po tam dvy-

Dougert, Helene Ursula Nielu- 
bowicz, Carole J. Dallas, Lor
raine Anne Tim'ko, Ann Lor- 
raineLaurinaitis, Constance M. 
Pacenta, Bernadetta M. Dow
ney, Bernice A. Waylock, The
resa M. A. Tacelosky, Doris E. 
Gwiazdowski, Mary T. Sidal, 
Helen M. Abicunas, Mary E. 
Cherneski, Martha Navitsky, 
Mary Tutnkalavage, Anne Tol
chinsky, Isobelle Bassell.

Sodalietes Isz Girardville: 
Lorraine Wysoskie, Betty 
Powlick, Lucille Eiler, Eleanor 
Razzis, Stella Zeiidrasky, Do
lores Mažeika, Jeanie Berno
tas, Rita McAndrew, Helen Se
gantis Helen Yodis, Anna Mae.

cavagc, Agnes Pivnickas, He
len Gralbusky.

Parūpino Užkondžius: Mrs. 
J. Hummel, Mrs. F. Bernatonis 
Mrs. J. Vadus, Mrs. J. Padins- 
ke, Mrs. Monica Brennan, Mrs.

Cathe- Alice Ma'kovy, Mrs. Veronica 
Christine Wy- Lesky, Mrs. John Žukauskas, 

Mrs. Anthony Pūkas, Mrs. J. 
Morgą lis.

Svecziai: Mr. ir Mrs. Joseph 
Graibusky, Mrs. John Shimkus, 
Mrs. Augustina Sosinavage, 
Mr. ir Mrs. C. Tomcavage, 
Mah. City; Mrs. Veronica Su
per, Sr., Mrs. A. J. Kubert, 
Mali. City. Miss Adele Stepu- 
litis, Phil., Mrs. D. Rowan, 
Shen., Joseph Litvenn, Mrs. P. 
Meseravage, Mrs. Dorothy 
Kuzra, Mrs. T. Bulans, Baibs 
Abromaitis, Tamaqua, Mrs. C. 
Ruscavoge, Mrs. J. Balutis, 
Chester, Mrs. P. Rogusky, Mrs. 
J. Matukas, Mr. ir Mrs.R. Kea- 
ly, Phil., Mary E. Besesporis, 
Frackville, Eleanor Besesporis 
Regina KIuchinsky, Frackville 
Mrs. F. Lynsava'ge, Mrs. Eva 
Tuson, P. J. Kubert, Mah. City'. 
C. Lapinsky, Bella Litwenn, N. 
Phila., Edmond Tacelosky, 
Mrs. E. Tacelosky, Leona L. 
Pasessky, Mrs. Al Glabis, Shen 
Miss Pearl Ann Mikatavage, 
Phil., Florence Ramasauskas, 
Mrs. Nellie Rolenitis, New 
Phil., Mr ir Mrs. J. Litwenn, 
Miss Dorothy Suzdail, Mr. D.

Maryann 
Chemitskv,

ir Žydyai — Amerikos karino- Mes parduodame visokiu Zuviu, Lobs- 

meneje gyveno, dirbo ir kovojo ' 
petis in peti.

Katalikas kapelionas laivo ' 
Joseph T. Dichman, laike pir
mas pamaldas. Žydams-karei- 
viarns priesz pat Sziaures Afri
kos invazija.

Priesz Francuzijos invazija, 
karininkas priėjės prie Žydu 
kapeliono sake: “’Esu kriksz-1 
czionis, Tamsta Žydas. Asz no-j 
riu su kapelionu pasimelsti. 
Noriu su Dievu susitaikinti J 
Vykstu in svarbia misija, bai
siai pavojinga. ■ Meldžiu pasi
melsti už mane. Palaimink ma
ne!”

Kapinėse Francuzijoje trys 
kapai. Ant dvieju kapu kryžius1 
iszstatytas, ant kito Dovido 
žvaigžde. Trys amerikiecziai 
ten palaidoti — nežinomi vieno1 
raukuose buvo rasta raižau-į 
ežius, kito kiszenyje Naujas 
Testamentas, treczio unifor-j 
moję Žydisz'ka maldaknvige.1 -. i Autorius knygeles paaiszkina 
“Kapelionas,, kuris pakavo jo 
sziuos tris nežinomus kareivius 
pakavojo vienoje vietoje, trys 
— trijų skirtingu tikybų — jie' 
miega, kaip jie kovojo, drau
gais laisves kovoje.”

Kada Amerikos pulkai pri
ėjo prie Guadalcanal del svar
biausiu veiksmu Pacifike, baž
nytines pamaldos buvo laiky
tos laive USS Vincennes. Žo
džiais Admirolo Chester W. 
Nimitz, “Vyrai apie 24 invai-

sky, Mrs. M. Kuslavage, Anuo 
Beaver, Barbara Kublickas,

KOMUNISTAI
SUMUSZTI

PRANCŪZIJOJE
PARYŽIUS, FRANCIJA. — 

Beveik visuose Francuzijos 
miestuose ir svarbiausiose vie
tose Komunistai pralaimėjo 
rinkimus. Francuzijoje ne Pre
zidentas, bet partija valdo visa 
kraszta. Ta partija kuri turi 
daugiau atstovu Taryboje val
do, Prezidentas laiko tik gar
bes vieta. Už tai, szitie rinki
mai buvo labai svarbus.

Didesniuose miestuose Ko
munistai gavo gana daug bal
su, bet nebuvo gana pervirszy- 
ti balsus kurie buvo jiems prie- 
szingi isz mažu miesteliu ir 
kaimu. Paprasti darbo ir ukes 
žmones nenori jokiu penkių1 
metu plianu ar kokiu ten rau- 
donskuriu komunistu. Ir tie 
miestai kurie randasi areziau 
prie Vokietijos rubežiaus bal
savo priesz Komunistus. Jie 
savo akimis mate kaip Komu
nistai szeimininkauja Vokieti
joje ir jie nenori tokiu ponu 
Francuzijoje.

Sovietams baisiai nepatiko 
szitie rinkimai ir jie dabar vi
sa kosere spiegia kad Francu- 

Mildred zijoje randasi Faszizmas, Na
cizmas ir visokis kitokis “Iz- 
mas.” Jiems pikta kad tas j u

ter tails, Crabmeat, Fresh Shrimp. 
Clams, Scallops ir Hard Shell Crabs. 
Taipgi parduodame Viszcziu ir An- 
cziu. Telefonas 273.

mus szalies valstybių iszski- 
riant vienos. Dauguma tu 24 ti- 
kylbiu denominacijų dalyvavo 
sziose speciales pamaldose 
priesz kova. Buvo paskutines 
pamaldos tame laive nes už ke-( 
turiu dienu laivas Vincennes 
buvo nuskandintas Savo Is
land kovoje ir daug jos vyru ir 
karininku žuvo.

Į “Priesz kautynes, karinin
kai ir vyrai isz beveik visu- .... .ivalstybių Unijoje ir daug tiky
bų — Protestonu, Kataliku, 
Žydu, susivienijo maldoje. Pa
mokslas buvo, ‘‘He that dwell- 
eth in the secret place of the 
Most High shall abide under 
the shadow of the Almighty. ’ ’ I 

Amerikiecziai visu tikybų 
turi atsiminti ta'brangia bi-! 
cziulyste kuri suvienijo kriksz-( 
czionis ir Žydus pavojuose, ir 
kuri turi prakirsti taikos ta-1 
kus. Tegul ji per amžius gy
vuoja. Tegul kiekviena karta1 
ja atnaujina ir sustiprina.

— Inst. F. Am. Democr.

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

20 Centai.

Mahanoy City, Pa-
SAULE PUBLISHING CO

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra-

F. linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Ordėri arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.
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Laidoja tunus numirėlio. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
triksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeraa 78. 
820 W. Centra St., Mnhanoy City

arba pradžia 
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