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Straikos, Be KrasztoBeGalo
Isz Amerikos JURININKU .

STRAIKOS
Eroplano Nelaime

GALINGOS ARMI
JOS VISUR STOVI

WASHINGTON, D. C. — 
Beveik visos vieszpatystes 
palaiko galingas ir dideles 
mijas ir visai neketina jas 
mažinti. Jau beveik metai i 
karas pasibaigė, o armijos, 
sirengusios karui da vis stovi 
ir laukia. Dabar daug daugiau 
vaisko randasi negu per pati 
kara.

Anglija palaiko armija ir 
laivyną taip pat kaip ir per ka
ra.

Francuzijos armijos dabar 
tokio pat didžio kaip buvo 1939 
metuose.

Kinija pasilaiko visas savo 
armijas kaip ir karo laiku.

Rusijos armijos yra didesnes 
ir galingesnes už visu kitu 
krasztu armijas paėmus jas vi
sas sykiu. Sovietai dabar turi 
gana galinga armija stoti, kad 
ir sziandien in kara.

Bet Amerika paleido dau
giau negu 9,600,000 kareiviu 
isz vaisko, ir dabar taip kaip ir 
visai neturi armijos!

Rusija niekam nesako, nie
kam neiszduoda kiek kareiviu 
ji turi savo armijose, bet yra 
spėjama kad ji sziandien turi 
apie 13,500,000.

Amerika dabar turi greitai 
susiprasti ir isz miego atbusti 
ir pamatyti ka kiti krasztai da
ro. Mums reikia vaisko, reikia 
armijos, reikia kareiviu kad ir 
taikos laiku! Bet kongresas ir 
senatas bijosi kokius instaty- 
mus investi priesz rinkimus. 
Po rinkimu gal ir mes imsime 
vėl atstatydinti savo armijas, 
kad mes neliktume paskutinėje 
vietoje'.
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kai 
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WASHINGTON, D. C. —
Visi jurininkai ir tie kurie prie 
laivu dirba, nustatė Birželio 
(June) 15 diena kaipo straiku' 
diena. Jie su savo straikomisj 
sustabdys daugiau negu tris 
tukstanezius laivu ir vėl visa 
Amerikos tvarka suardys. Ne-j 
bus galima nieko in Amerika1 
invežti ir nieko iszvežti.

Straikos jurininku dabar to
kios svarbios ir tuo pat sykiu 
baisiai pavojingos ir visiems 
kenksmingos, už tai, kad nebus 
galima maisto siunsti badau
jantiems Europoje.

Jurininku unijos vadai sako, 
kad ežia visai be jokio reikalo 
kiszasi ir kad jie Amerikos 
Prezidento visai neklausys. 
Prezidentas Trumanas dabar 
turi nuo Kongreso ingaliojima 
paimti po valdžia visus laivus 
ir darbininkus. Ir jis sako kad 
jis taip ir padarys jeigu jie isz- 
eis ant straiku.

NAPLES, ITALIJA. — 
Amerikos kariszkas eroplanas, 
belėkdamas isz Indijos užside
gė ir nukrito in mares. Tris-1 
deszimts asztuoni kareiviai bu-J 
vo ant to eroplano. Asztuonis 
jau rado negyvus, o kiti da' 
jieszko. Buvo matyti devyni! 
oro parasziutai, kurie spėjo' 
iszszokti isz eroplano pirm ne
gu eroplanas nukrito.

Valdžia vardu tu keleiviu' 
neiszduoda pakol visus sujiesz- 
kos, gyvus ar mirusius, ir ju 
szeimynoms pirmiau pranesz.

Italijonai Pyksta Ant 
Karaliaus

Jurininku unijos bosai da
bar nori iszgazdinti Prezidentą 
Trumana. Jie sako kad toks 
žingsnis, kaip paimti visus lai
vus ir priversti darbininkus 
dirbti pakenks ne tik paežiam 
Prezidentui, bet visai jo parti
jai.

Bet Prezidentas Trumanas 
da geresni varda užsitarnavo 
pas visus Amerikos žmones kai 
jis insikiszo in Traukiniu 
Straikas ir in Mihksztos Ang
lies Straikas, tai ir ežia Prezi
dentas Trumanas gali būti tik
ras, kad žmones jam pristos ir 
jis ir jo partija daug pelnys, 
jeigu jis ir szitas straikas su
stabdys ir privers visus susi
taikinti.

Pienas Pabrango
Dingo Oficierius

uosto ir kiti laivai atveža Ar
gentinai visokiu daigtu isz Ru
sijos.

Szitas biznis da mažas, bet 
matyti kad jis auga ir augs. 
Sovietai rengiasi ir isz musu 
visa bizni atimti. Argentinos 
prezidentas Peron dabar seili- 
nasi Stalinui ir in mus žvairai’ 
žiuri.

Rusija savo geriausius biz
nierius ir apsukriausius diplio- 
matus jau seniai turi Argenti
noje ir jau dabar matyti kad 
ežia bus labai draugiszki san
tykiai tarp Stalino ir Argenti
nos Prezidento. Jau dabar ren
giama insteigti susisiekimą 
tarp Rusijos ir Argentinos. Du 
dideli laivai plauks kas mene- 
sis tarp Rusijos ir Argentinos.

Szitoks biznio ir politikosRYMAS, ITALIJA. — Itali
jos Karalius Umberto Antrasis’ryszys tarp Rusijos ir Pietų 
turėjo per skliapa iszlysti isz Amerikos kraszto, Argentinos, 

inKatedros kai Italijonai apsupo 
visa katedra ir reikalavo kad 
Karalius pasitrauktu. Kara
lius Ųmberto Antrasis prižadė
jo savo žmonėms kad jis apleis 
savo sostą ir pasitrauks, bet 
pasiliko. Jis savo žmones aisz- 
kino kad ’jis vėliau pavėlins 
jiems laikyti rinkimus ir nu
spręsti ar jie nori karaliaus ar 
ne. Bet, Italijonai reikalauja 
kad jis tuoj aus pasitrauktu. 
Karalius dabar nepageidauja
mas už tai kad jis pritaria ir 
pataikavo Mussoliniui.

KOMUNISTAI
LAIMĖJO RINKIMUS

: mums Amerikiecziams ne 
sveikata!

Kietos Anglies
Straikos

Kietos Anglies
Mainieriai

Straikuoja
Jurininkai Kurie Prie Laivu 
Dirba Stralkuos; Svarbus Rin
kimai Italijoje Ir Francuzijoje; 
Amerikos Eroplanas Su 38 Ka
reiviais Užsidegė Ir Nukrito In 

Mares Prie Indijos
gera vada, ir visi turėjo baisa 
apie darba ir straikas. Bet da
bar jau kita gadyne, dabar ne 
mainieriu unija, bet Lewiso 
unija! Jis daro kaip jis nori ir 
ka jis nori, o mainierys negali 
nei iszsižiuoti.

WASHINGTON, D. C. —
Kaip buvo “Saulėje” jau ke
lios sanvaites atgal raszoma, 
taip ir dabar atsitiko: Pienas 
visur pabrango. Kompanijos 
pasiaiszkina kad jos dabar turi 

■ daugiau mokėti ne tik už pieną 
bet ir darbininkams, tai už tai 
dabar visiems pienas bus bran
gesnis. Su pieno pabranginimu 
pabrangs ir suris ir sviestas.

Dabar jau matyti kad darbo 
žmogelis atsidūrė ir užburta 
rata. Jis gaus daugiau mokėti, 
bet, viskas isz jo bus atimta, 
res brangiau už papraseziau- 
sius daigtus mokes.

PHILADELPHIA, PA. —
Leitenantas Robert Manning 
Eichelberger, 26 metu Laivyno 
oficierius važiavo mažu laive
liu isz Essington, netoli Ches
ter in Philadelphia. Laivelio 
savininkas yra Piasecki. Visas 
svecziu ir draugu ratelis pavel- 
ge vakariene Walbers restora
ne ir paskui iszplauke apie vi
durnakti.

— Kaip mokinasi kumute 
tavo Jonukas? '

— Labai gerai. Darakto- 
ris taip ji myli, jog kada vi
sus paleidžia namo, tai da ji 
palieka ant valandos mokin
tis!

Panele Lucille Swift, kuri 
sykiu važiavo, aiszkina, kad 
leitenantas už ko tenai užkliu
vo ir nespėjo susilaikyti, bet 
iszkrito isz laivelio.

Policija, laivynas ir daug 
mažu laiveliu sykiu su eropla- 
nais po visa upe lekioja ir 
plaukinėje bejieszkodami Lei
tenanto, nerado. Policija neno
ri paskelbti kad oficierius pri
gėrė, nes tie kurie ji pažinojo 
sako jis mokėjo labai gerai 
plaukti. Tai gal jis kur prie 
kranto priplaukė.

PRAGUE, CZEKOSLOVA- 
KIJOJE. — Komunistai gavo 
daugiausia balsu, (votu) per 
rinkimus Czekoslovakijoje ir 
dabar užims daugiausia augsz- 
tu ir atsakomingu vietų val
džios Taryboje. Bet priesz rin
kimus visos partijos nutarė 
kad nepaisant kuri partija rin
kimus laimes, visos kitos parti
jos prisidės prie valdžios.

Valdžia kuri dabar valdo pa
siliks iki Berželio (June) 15, 
kada Prezidentas Benes atsi
sakys ir apleis savo preziden
tystes vieta. Taryba greieziau-1 
šiai ji vėl iszrinks Prezidentu. j

Czekoslovakijoje randasi 
miszinys visokiu partijų. Cze-! 
kai daugumoje balsavo už Ko
munistus, bet Slavokai, kurie 
beveik visi yra Katalikai, bal
savo už Socialistus, Demokra
tus ir Katalikus. Szitoks Slavo- 
ku susiskaldymas davė virszu 
Komunistams kurie daugiau
sia balsu gavo nuo Czeku.

NEW YORK. — Kietos ang
lies mainieriai dabar jau tre- 
czia diena kaip straikuoja. Visi 
mainieriai tikisi ir nori kad 
straikos greitai užsibaigtu ir 
kad jie galėtu in savo darbus 
gryžti. Bet ponai ir pilvūzai 
sau ramiai turi didžiausiuose 
ir brangiausiuose koteliuose 
New York mieste ir visai nesi
rūpina apie susitaikinimą.

Prezidento Trumano patarė
jai jam dabar pataria visai ne- 
sikiszti in kietos anglies strai
kas, nes niekas apie tai nepai
so. Kietos anglies fabrikai ne- 
vartuoja ir kieta anglis nieko 
bendra neturi nei su fabrikais,
nei su bizniu nei su pramone.i kelti. Jeigu kompanija turės 
Tai jeigu tie mainieriai nori prisidėti prie to fondo, tai ang- 
straikuoti tegu straikuoja.

Daug žmonių kurie iki sziol 
vartuoja kietas anglis del szi- 
lumos, dabar sau perkasi pe- 
czius ir szilumas su aliejumi. 
Szitos straikos kaip ir visos L- 
te s tokios kietos anglies mai
nieriu straikos pakenkia ne 
kam kitam kaip tik patiems. 
mainieriams. Nes vis mažiau ir j 
mažiau žmonių ima tas anglis 
vartuoti. Visiems jau insipyko 
visos tos straikos.

Mainieriai vis ta pati kalba 
ir viens kitam aiszkinasi, kad 
jie be kontrakto nedirbs. Bet žffloiliszkai gyventi!.

ARGENTINA
IR RUSIJA

koks tas kontraktas bus, “tai 
jie patys nežino, nesupranta ir 
nieko negali daryti.” Kontrak
tas ne tarp mainieriu ir kompa
nijos, bet tarp pilvūzo, ir pil 
vuocziaus, tarp Lewiso ir kom
panijos.

Nepaisant kiek Lewisas isz 
kompanijos laimes, mainierys 
nukentės. Jeigu mainierys 
gaus daugiau mokėti, “jis dau
giau už viską turės mokėti.” 
Jeigu Lewisas gaus ta Paszel- 
pos Fonda, tai mainieriai isz 
savo piedžiu ta fondą turės su-

NEW YORK. — Niekur dabar negalima 
rasti miesto ar miestelio, kur nesiranda kokios 
straikos ar koki nesusipratimai tarp darbini- 
ku ir darbdaviu. Ga'i eiti skersai ir iszilgai vi
sa Amerika, niekur nerasi kad visi dirbtu, kad 
visi butu patenkinti ir ramiai, sau kaip žmones 

Ana sanvaite atsibuvo
trys susikirtimai tarp darbininku ir savininku. 
Ir visuos trijuose susikirtimuose darbininkai 
apsiszauke ir savo iki sziol gera varda sudarkė. 
Hartford, Conn., mieste viesas fabrikantas no
rėjo atidaryti savo fabriką nepaisant straiku. 
Jam nepasiseke, bet visi inpyko ant darbininku. 
In Detroit, Mich., straikoriai darbininkai iszsi- 
galvojo marszuoti su savo reikalavimais ir pro
testais ne tik aplink fabrikus, bet ir aplink na
mus fabrikantu. Policija visus juos suėmė ir 
in lakupa patupdino. Taipgi in Detroit miestą,

tXZmai°niXi Tdvtkiti darbininkai reikalavo kad žmogus pasisam-
i jopas nuostolis: jis pats turės 
daugiau už anglis mokėti, ir 
tuo pat sykiu jam bus mažiau 

ki'1 ^ar^0’ nes daug žmonių ne
pirks kietos anglies, bet sau in- 
sitaisys szilumas su aliejumi. 
Tai jau dabar galima pasakyti, 
pirm negu straikos užsibaigia, 
kad mainierys už tas straikas 
pats užsimokės, in skyle, in 
skolas insivarys, ir paskui ma
žiau darbo turės; kai mažiau 
carbo bus, mažiau ir gaus! Kas 
isz to, kad ir po dvideszimts 

--------- ----------------- „.... doleriu ant dienos jis gaus, jei- 
ir priesz straikas eina, bet Le-j gu tik viena ar dvi dienas ant 
wisas sako jis da už keliu dienu' sanvaites dirbs? O taip ir bus! 
kada ten atvažiuos.

John Lewisas visai nesisku- *
bina atvykti in derybas ir pasi
tarimus. Susirinkimai jau net

ISZ ARGENTINOS, P. A.— 
Pietų Amerikos krasztas Ar-Į 
gentina dabar gera bizni varo 
su Rusija ir rengiasi didesni 
bizni varyti. Sovietu laivai jau1 
veža tavora isz Buenos Aires i

Patys mainieriai szitu strai- 
ku visai nenori ir nenorėjo! Bet 
jie jokio balso neturi apie dar
bą ar straikas. Buvo laikas ka
da mainieriai ežia kietos ang
lies mainose turėjo gera unija,

SKAITYKIT

“SAULE”

PLATINKI!!

dytu darbininkus jo narna numaliavuoti. Jie 
sake kad žmogui nevalia nei savo namo apsitai
syti jeigu jis nepriguli prie darbininku unijos. 
Darbininkai ir ju unija ir ežia prasiszoko ir apsi
szauke. Prezidentas fabriko in Hartford mies
tą, Charles W. Deeds suszauke darbininku su
sirinkimą. Jis pasisamdė Lietuviu kliubo sve
taine kur paprastai telpa apie 350 žmonių. Bet 
tenai susirinko apie 2,500 darbininku. Darbi
ninkai nesutiko gryžti in darba ir šukele triuk- 
szma. Kad ir nesutiko, bet matyti kad jiems 
jau darbas rupi, nes tiek daug susirinko kai fa
brikantas susirinkimą suszauke. Kai triuksz- 
mas buvo sukeltas, policija patupdino in kalėji
mą 22 darbininku vadus. Detroite, kur strai-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
1 ri.os negaliu iszvengti.

Graiku mokslinczius Ari’sto- 
I 

fenas pataria: Gyventi reikia 
kaip galima praseziau ir netur- ( 
tingiau, pasitenkinant kuo ma-

VETERANAMS
PAGELBA

Klausimas — Motina 
kad jos sūnūs tarnavo 

žiausiu. Tuomet mažiau priva-| (Iienas priesz VJ diena,

raszo, 
tik 45 
daibar 

lai kitu pagelbės ir mažiau nuo nori .žino,ti ar jig |g.aH tcsti 
kitu priklausai, ir neturi mokslą pagal GI Biliaus? 
tiems nei lenktis nei būti dė
kingas.

Atsakymas
Nes jis bus isztarnaves 90 d.

_ _ n ' priesz oficialu pabaiga karo,
Ozeszkiene sako kad “Gy-_ n • - , ,, , TJ nes pabaiga da neskelbta. Jusveninius nėra dovana, bet pa- , ' . ,’ 1 gal manote kad VJ diena ofi-

instojusiu vyru ir motoru ir 
aviacijos kadetu szeimynu mo- 
kesezius. Kaipo karininkas, ne
gali praszyti mokesties moti
nai. Bet gali praszyti del Class 
E mokesties, kuri iszmoka Off
ice of Dependency, Newark, N.
J. . I

Kl. — Buvęs jurininkas pra-
■ szo ar jis įgali gauti mažutėlė 
purpurine szirdi neszioti ant 
civilio kostiumo? Į

At. — Gali gauti maža pur-1 
purine szirdi, pasiuneziant 
praszyma in Chief of Naval 
'ersonnel, Washington, D. Or 

veteranus jeigu jie isztarnavo Paduok pilna varda, 
90 d. po Rugsėjo 16 d., 1940 m.

gali

Duona daugiau karu šukele 
ir sustabdė negu karabinai ar 
ginklai. Del duonos kąsnio 
žmones skersai iszilgai visa 
svietą isz'keliavo ir viens ki
tam galvas perskiele. Duona' 
iszrado Egiptiecziai. Raszyto
jas Herodotus raszo kad Egip J 
tiecziai.su kojomis duona min
ke, p su rankomis moli lipdinio, skola, už kuria kartais tenka ir, . r . v„ . . , . r,T■ . . . ... 'cialiai užbaigė kara, bet no. GIRaszytoias ir istorikas Pini v, labai dideli nuoszimcziai mo- T,-r ... ,. _ . . . . I . . _ _ Diliaus parupimmai padengia PI 1 • . .... 1 _raszo kad Rymiecziai buvo pir- keti, vargu, sunkaus darbo, so- 
mieji pastatyti duonai kepti puliu, aszaru ir sielvarto pavi- 
peczius ir krosnis apie 168j me- dale.” 
tu. priesz Kristaus atėjima. Ry-I 
mos politikieriai dažnai iszda- 
lindavo duonos žmonėms 
priesz rinkimus, kaip sziandien 
musu politikieriai dalina ciga
rus ir sznapso stiklelius pund1’- 
lia. Kitas Rymietis raszytojas, 
Juvenalas pastebėjo kad Ry- 
miecziams užtenka duonos ir 
parodos, . j

Turkai buvo pirmutiniai pri
žiūrėti kad duonkepiai szvariai 
ir suly’g instatymu duona kep
tu. Duonkepis, (Obeikieris) ku
ris apipelyjusia ar nedakepta 
duona parduoda buvo už ausu 
prie savą duru prikaltas.

Net tryliktame szimtmetyje 
Anglijos valdžia nustatė kiek 
duona kasztuoja, bet visai ne
sirūpino kokia ta duona butu ir 
kaip ji buvo padaryta.

Sziandien musu mokslincziai 
dažinojo kaip iszlaikyti ir isz- 
saugoti duona nuo apipelieji- 
mo. Iki dabar apie 150,000,000 
svaru duonos sugesdavo kas 
iretai. Dabar mokslincziai isz- 
rado kad duona gali ir visus

■ metus iszstoveti jeigu per ja 
perleis radijo bangas, kaip ko
ki elektriką.

49 — Gegžna, Anele, visu 
trijų tėvai kilę isz Lietuvos. 
Puszaloto miestelio.

50 — Gurklys, Zaprinas (Za- 
ferinas) spėjamai gyvena 
Brooklyn, N. Y.

51 — Janulaitiene, Konstan
cija isz namu Lepszytc (arba, 
jos inpediniai).

52 — Jablonskis, Julius kili
mu isz Joniszko, Sziauliu ap-

| skr., Gyvena Philadelphia, Pa- 
1 53 — Janaviczius, Vaclovas.

54 — Jurgaitis, Vincentas.
I 55 — Jurgaitis, Juozas, bro
liai kilę isz Szvendres km.,

. Sziauliu apskr.
— Juskeviczius, (Vardas

Vizbaro1

priesz Perzija tesėsi nuo Gegu
žio 1722 metu iki Rugsėjo 1723 
metu.

Per szita karu Caras Petras

apskr.
64 — Kurtinaitis Petras (Pe

tro Plikaiczio žentas).
65 — Kemzuba, Matas kilos

isz Pikcziunu km., Seredžiaus'gavo nuo Perzijos Baku žemos, 
valszcz., Kauno apskr.

66 — Karaliene, Ane, isz na
mu Gintautaite, savo laiku gy- 

i venusi Palcndru km., Nau-
I mieszczio valszcz., Tauragės jo apie aliejų, nes niekas kitas 
apskr.

67 — Krumauskas, 
apie 55 m. amžiaus.

68 — Kerszulis, Petras.
69 — Kerszulis, Juozas bro

liai, abu kilę isz Vytogalos km., 
, Skaudvilės valszcz., Tauragės
1 Apskr.

į bot jis nieko nežinojo apie alie
jų ir pilnai neinvertino savo 
grobio.

Petras Didysis nieko nežino-

nieko apie tai nežinojo; jis 
apie taikos 

konferencijas ar sutartis, nes 
tada, nebuvo tokios mados.

Bet sziandien, po 222 metu 
Stalinas taip pat daro kaip da
re Caras Petras Didysis, nors 
Stalinas dabar gerai žino ka 
aliejus rciszkia, gerai žino apie 
taikos sutartis, da geriau žino 
apie Taikos Konferencija. Bet 
nepaisant viso to, Stalinas da-

Juozas taipgi nežinojo

_ ± varda, laika ir
•J vieta paliuosavimo, tavo laips-

1 ’ 1 i 061 V •nežinomas), kilęs isz 
kaimo, Girkalnio Valsz., Ra
seinių Apskr. <

57 — Dr. Jarusz, Augeli ja isz 
namu Kauszylaite, kilimu isz 
Užpalių valszcz., Utenos apskr. 
spėjamai gyvena Chicago, Ill. Į

58 — Jankauskas, Anicetas, 
gyvenos Grand Rapids, Mich.

59 — Kasperavicziu's, Jurgis 
ir jo žmona Marijona isz namu 
Nysaite, kilę isz Liudvinavo 
valszcz., Marijampolės apskr.

60 — Kalibatas, Pranas, ki
lęs isz Žviiblenu km., Kovar- 
sko valszcz., Ukmergės apskr.

61 — Klemka, Walter (Vla.- 
das), gyvenantis Kanadoje.

62 — Kauneckai, (broliai) 
kilę isz Plateliu valszcz., Tel- 
sziu apskr.

63 — Kasputis, Pranas, kilęs 
isz Kidulių valszcz., Szakiu
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ir priesz oficialu paskelbimą1 ui kada buvai paliuosuota:

Szventoji Teresele, kuria 
geiibia ne vien tik Katalikai,' 
bet ir tie kurie Kataliku Baž- 
nyczios nepripažinsta, saiko: 
“Gyvenimas yra kaip laivas, 
kuris plaukia per banguojanti 
vandeni, o kai perplaukia, 
begalima rasti o pėdsako, 
jo apaezios-tako bangose.”

karo pabaigos. Suprantama,1 kur ir kada gavai purpurinei 
I kad veteranas turi turėti gar- 
bingo paliuosavimo certifika
ta.

ne- 
nei

szirdi.
Kl. — Kitas skaitytojas pra- 

resza, kad po paliuosavimu isz 
kariuomenes rado, kad infor
macijos jo paliuosavimo certi- 
fi'kate buvo klaidingos. Ka da-

CARAS PETRAS
IR STALINAS

Garsingiau'sias vargo daine
lių ir vargdienio Lietuvio dai
nužių raszytojas Maironis, Ku
nigas Macziulis apie žmogaus 
gyvenimą szitaip dainuoja:

“Lopsžy mes verkiam, svie
tą iszvyde;

Verkiame, meiles, panezius 
pažine;

Verkiam nuo kelio tiesaus 
nuklydę;

Verkiame, karsta sau atsi
minė. ’ ’

fe

Kl. — Veteranas nori pasius
ti aplikacija kad jo BLUE 
(mėlynas) paliuosavimo certi- 
fikatas butu vėl svarstomas, ryti ?
Jis nori žinoti jeigu garbingo1 At.— Pasiusk paliuosavimo 
paliuosavimo certifikatas bus' certifikata, registruotu laiszku 
iszduotas vieton Blue (mėly-'in Demobilized Personnel Re

ino) certifikato, ar jam mokes' cords Branch 4300 Goodfellow 
Blvd., St. Louis, Mo. Sau lai-

ar jam mokės 
“mustering out” mokesti?

At.— Kada ir jeigu garbin- kyk fotostatine kopija. Smulk- 
go paliuosavimo certifikatas' meniszkai iszdestyk klaidingas 
iszduotas galėsi reikalauti 
‘ mustering out” mokesti. At
simink, kad turėsi pasiusti pra- 
szyma del “mustering out” 
mokesties in Finance Office, 
War Department, Washington,
D. 'C., paicziu laiku prisiusda-i Chaplains Aid, 
.. _ n i i i • i • • _ fs h'pn t Nn w Yn

Pilkas, surukęs musu gyve
nimas. Vargai, nelaimes, prie
puoliai sunkus; varžo mus pan- 
cziai sunkios nelaisvės; pra
kaitu veido valgome juoda 
duona ir ta bėralinė, negryna, 
o džiaugsmu maža.

mais fotostatine kopija savo 
garbingo paliuosavimo certifi- 
kato, ir turėsi paaisz'kinti 'ko
dėl taip vėlai paduodi aplika
cija.

Kl. — Laiszkas nuo invalido, 
dabar kariuomenes ligoninėje, 
pranesza, kad del jo sužeidimo 
jis turės iszmokti visai nauja 
amata. Daibar nori žinoti kiek

informacijas.
PASTABA — MOY-YEE: 

Auksinis medalikutis, (St. 
Christopher) pamestas perei
tais metais. Jeigu savininkas 
paraszys Mrs. Thomas Berley, 

‘ , Ine. E. 52-nd 
Street, New York 22, N. Y. bus 
sugražintas. Žodžiai “Moy- 
YEE” inkaiti ant medalaku- 
czio. ’
— ,Cath. W. Vet. Empire State 
Bldg., New York.

Tie kurie ten buvo ar kurie 
apie tokius dalykus žino, sako 
kad Stalino ofise kabo tik vie
nas paveikslas ; Caro Petro ku
ris valde’Rusija 250 metu at
gal.

Caras Petras buvo vadina
mas Petrais Didysis del daug 
priežasicziu. j

Jis su savo kardu ir savo ka
zokais prasimiTszc ir užkariavo 
Pabaltijo® uostus ir prakirto 
kelia in Juodąsias Mares. Jis 
ir paezios Rusijos valdžia per
tvarkė.

Jis taipgi paskelbė kara 
priesz Irana, kuris tada buvo 
žinomas kaip Perzija. Karas

bar taip pat daro kaip dare 
Petras Didysis.

Jau parengtas protestas ir 
pareikalavimas iszkelti Rusi
jos užpuolimo ant Perzijos 
klausima kai tik Taikos Konfe
rencija atsidarys. Perzijos Am
basadorius Amerikoje pareisz- 
ke kad jis ta klausima iszkels. 
Hussein Ala, Ambasadorius sa
ko kad klausimas kuri jis isz
kels yra svambesnis ir pavojin
gesnis negu tas kuri pati Per
zijos valdžia ketina iszkelti.

Nebu'tu pro szali Ponui Sta
linui priminti kad jis su savo 
tuo Caru Petru Didžiuoju jau 
seniai isz mados iszejes, ir kad 
dabar jau visai kita gadyne.

Lietuvos-Amerikos
Informacijos Centras

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o sulaikysite knygas per paczta.

Adresavok'ite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

Barzdotoje senovėje, Žydai 
visaip stengėsi duona ilgiau 
palaikyti. Jie indedavo tarp 
duonos bandukių aukso lente
les 'kad bandeles per daug ne- 
susjspaųstu ir kad szviežias 
oras tas duonos'bandeles isz vi
su pusiu pasiektu. Bet nieko isz 
to nelbuyo.

1850 metuose duonkepiai su
sigalvojo biski acto inpilti in 
cleszra kad duona nepelyti. Bet 
tas atstas visa duonos smoka, 
skoni sudarkė.

Lietuvoje, Baudžiavos lai 
kais, Lietuviai baudžiauninkai 
sumaiszindavo su deszra lapu, 
nsniu ir sziaudu, kad duonos 
daugiau butu. Mamyte perser
gėdavo savo vaikuczius: “At
sargiai su žiburiu, kad duonele 
neužsidegtu.”

Sziandien Amerikoje duon- 
kėpiai iszkepa daugiau negu 
4,000,000 duonos kepalu kas
dien. Dabar nors mums aiszki-į 
na kad musu duonele prastesne 
ir nors mes sakome kad tai bė
ralinė duonele, bet visgi, -tūks
tanti kartu geresne, minksztes- 
ne ir gardesne už ta Lietuvos 
juoda duona ir ta baudžiaunin
ku su lapais ir sziaudais sumai-, 
szyta duonele.

O kaip-gi maža tereikia žmo
gui, kad jis nuszvistu, viską 
užmirsztu: prakaita, vargaj 
szirdies liūdnumai Truputis 
saules, szvelnaus vėjelio, tru
putis laisves — tai jau ir laime, 
tai jau ir gy venimas.

Filosofas, mokslinczius 
Graikas Platonas sako kadį 
“Vyriausias gyvenimo tikslas 
yra: galvoti apie teisybe, at
jausti groži, trokszti geresniu 
dalyku ir gera visiems daryti.

Visas žmogaus gyvenimas 
yra laimes jieszkojimas.

Žmogaus gyvenimas tai yra 
knyga in kuria jis nori vienaip

metu jam paskirta mokintis 
pagal Public. Law 16 ?

At. — Galima mokintis iki 
keturiu metu ir ilgiau. Galima, 
baigti szi kursą in 9 metus po 
karo aficialaus užbaigimo. 
Pensijos mokestis kuris moka
mas kol imi kursus priklauso 
nuo kokio sužeidimo Veterans 
Administration pripažysta.

Kl. — Karininkas pranesza, 
kad jis vėl instojo in kariuome
ne. Jo tėvas ka tik mirė, palik
damas jam motina užlaikyti. 
Ar jis gali praszyti szeimynos 
paskyrimu motinai’?

At. — The Servicemen’s De
pendency Act of 1942 apriboja

Pajieszko:
44 ■— Grunau, Fernand kili

mu isz Szapaliszikiu km., Szim- 
kaieziu valszcz., Raseinių ap
skr., spėjamai gyvena Brook
lyn, N. Y.

45 — Gedartaite, Marcele 
kilusi isz Alkiczkiu km., Ak
mene Valszcz., Mažeikiu ap
skr., spėjamai gyvena Chicago, 
Ill.

46 — Gražiai, Antanas ir 
Jadvyga savo laiku Jersey 
City laike plauku kirpimo sze- 
pa.

47 ■— Gegžna, Prancisz'kus.
48 — Gegna, Birute.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraazymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85e

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

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

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

Mokslinczius Paskalis daug 
raszo ir daug maustė apie gy
venimą ir mirti. Jis karta szi
taip vienam savo draugui ra- 
sze: “Asz neižinau nei kas ma-' 
ne instume in szi pasauli, nei! 
kas yra pasaulis, nei kas asz 
pats esu. Asz gyvenu baisiame 
visu dalyku nežinojime. Isz 
visko asz tikriausiai žinau tai,

paraszyti, bet visai kitaip pa-, 
raszo, ir liūdniausia žmogaus 
ant szios žemes diena yra kai 
jis pasižiūri ;in ta savo gyveni- Į 
mo knyga ir prilygina ka jis 
parasze prie to ka jis norėjo 
paraszyti.

Joseph Conrad, Lenkas ra
szytojas sako kad “Mes gyve
namo, kaip ir sapnojąme, vie
numoj. ’ ’

Kol tu gyveni tavo szirdis, 
kaip kokios girnos, vis mals 
gyvenimo miltelius ir tankiai 
tavo džiaugsmo dieneles su
mals in nemigo ir aszaru nakte
les.

Visi mes gy vename tamsu-

Dvynukai Kumeliukai

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 plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

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

No. 128 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera: Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.................... 15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Praversta links
mybę; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 127 Trvs istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skunutis. 60 pus.. 15c

SKAITYKIT
moję ir slapstomies szeszeliuo- 
se; musu gerumas ar blogumas 
nepareina isz musu daibu, bet 
isz to ka kiti sako apie mus, ar 
ka mes matome kitu akyse.

Vienas raszytojas prisipaži-

Ant Sleepy Hollovz fanuos, San Anselmo, Calif., randa
si dvynukai, Regina ir Rex. Dick Gianinni laiko kumele ir 
dabar visiems savo draugams didžiuojasi su tais dvynu
kais, nes dvynukai tai retenybe.

kad gręitai piirsiu, bet mirtis no kad jo gyvenimo tikslas yra 
ir g^yenimas yra tas, apie ka ne gyventi bet tik stenėti ir už 
j|uriu'blaiviausio supratimo, ku-1 pecziaus tupėti.

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT

“SAULE”
ISTORIJE apie Gregorius
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: W ::

i SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
rnieras 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 
paeziuotas. 76 puslapiu................20c

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

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

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

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

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

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

....................... 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...........16c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuezios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A«kt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61"' puslapiu .................................15c

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; Nuogalis. 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; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyra; Prigautas vagis. 
60 nnulapin .................

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linksmybių 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 pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežia; Grapas; apie EgK 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiU 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25

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 Bals> 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas anl 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymo. 
22 puslapiu ........................... ...10«

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; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ..........................................2&e

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
poslapiu ..........  15<

No. 178 Tris istorijos, apie Tahpu- 
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam Įsė
da vineti pinigus. 45 puslapiu 15<

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Ruczios Žemaites, vaizdelis; Gudra« 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimieczic Aimana- 
yymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke ............................................

Adresas: 
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

♦
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NEPAZINSTAMIEJI
(Tasa)

— Asz nemaniau tave sutik
ti. Dabar musu neva kvotimai, 
isz visu dalyku "turėsime atsa
kinėti. O taip spaudžia! Begu 
in drauge rengtis. O tu laisvas? 
Kur keliauji?

— Asz laisvas.
— Pavydžiu tau tavo 

ves. Mes tiek vargstame, 
jau lais /as! Pavydžiu.

lais- 
o tu

Asz nesupratau, ar isztikru
ju asz laisvas buvau? Man ro-j 
dės, kad asz neesu laisvas.

— Užeik in mane. Asz lauk
siu tavęs. Laiko turi?

— Taip užeisiu. Ryt iszke- 
liau'ju užsienin. Neramu.

— Užsienin? Laimingas tu, 
Jonai, tu iszkeliauji.

— ‘Skubi? Ryt pasitiksime, 
užeisiu. Sudie.

— Iki. Lauksiu.
Greitas žingsniais nubėgo 

marmuro taku. Asz irgi nu
ėjau. Szirdyje tūnojo didelis 
jausmu debesis. Galva uže. Pa- * 
sukės in vieszbuti guliau in lo
va, jausdamas didi nuovargi. 
Praeities vaizdai pro sapnu 
nuolatos plauke in mane, nesz- 
ciami gražiu jaunybes dienu1 at
minima. Angelyte vaidentuve- 
je gražiomis savo akimis žadi
no mano szirdi. Užmigau.

Sekanti ryta skubinausi ke
liones reikalais, nes jau greit 
turėjau iszvykti. Popicczio me
tu 'buvau liuesas. Traukinys 
iszejo vakare. Turėjau laukti.

Pasukau in Duonelaiczio 
ulyczia. Angeles jieszkoti. 
Ėjau ir vėl gryžau, jaueziau, 
kad asz nelaukiamas. Norėjosi 
iszvykt nebeu'zejus. Bet duotas 
žodis spyrė užeiti, 
sveikindamas.

Sutikau ja 
Ji szypsojosi. 

Jos dvasios gelmėj matėsi di
dis rūpestis; ji nerimavo. Asz 
kaltinau save, 'kam ja trukdau. 
Ji buvo szalta ir man labai toli
ma.

— Kas Žemaicziuose girdi
si kaip laikas 'bėga?

— Kas tame užmirsztame 
kampelyje girdėsis. Juk ra- 
sziau, kad ilguos pasaulio, ilg- 
stuos žmonių. O czia ir sveika
ta.

— Asz busiu mediku ir tave 
iszgydysiu. Jos skruostuose 
pražydo jautri szypsena. Man 
neramu pasidarė.

— Gal trukdau?
— Ne, asz turiu laiko, 

nuobodu?
— Ne. Tu užimta.
— Tu jau laisvas. Ar meni,

Birsztona, ar meni Juozą?
— Tu pamylėjai ji tada. O, 

jis kaip? 1
— Kas mane mylės. Ji nulei

do akis in žeme. Ilgai tylėjome. 
Laikrodžio czerksejimas sun
kiais smūgiais krito nuo sie
nos. Jos veidas nuolatos mainė
si, tai balo, tai raudonavo. Asz 
savyje nusijuokiau.

— Ar raszo?
— Parasze. Lyg ka kartaus 

gomuryj užkasydamas, tarė.
— Juozas. Ar meni, kad mes 

vakarais Nemuno 
vaiksztinejome? O 
gražus dangus!

— Taip. Gražus 
gus.

— Tu tokia būdavai iszsi- 
blaszkiusi. Kažkokį skaudu il
gėsi, skausmą savyje slepai. 
Asz nedrysau tavęs klausti, 
delko? Tu tokia būdavai liūd
na. Maniau, man neatsakysi; 
maniau, kad tai tavo paslaptis. 

, — Ar asz liūdna buvau? Ne
va klausdama atsake man ir 
užsivėrė giliuose pergyveni
muose, kuriu asz nežinojau.

— Asz cinu.
— Eini? Ar beužeisi?
— Vakare iszkeliauju. Su

die. Skiriasi mudviejų takai ir 
vargu kada besuais. Gal negry- 
sziu.
Liko ji sužadinta praeitimi. 
Asz kvėpavau keliones orą. 
Nors jaueziau, kad ilgesiuos tė
vynės, Kauno ir jos.

Vakare, skubindamas 
traukini, ėjau pro gražuji Mu
ziejaus sodneli. Jis szvitejo 
elektros szviesoje. Insukau at
sisveikinti. Ji asz labai m'gstu. 
Iszeidamas maeziau Angele, su 
draugėmis linksmai bekalban- 
czia, 'bejuokuojanezia. Man jos 
linksmas juokas dygiu; skaus
mu žeide jausmus.

* * *
Užsienis. Kurortas. Gražus, 

gražus sodnas. Takeliai žvyru 
iszpilti, szalimis apsodinti. To
liose matosi miszkas, pamisz- 
kyj laukas. Einu takeliu, o 
paskui manės slenka didžiulis 
mineziu debesis. Szirdyje skau
du, asz vienas czia, nepažysta
mo, ne artimo, ne tautieczio. 
Vis man czia svetimi: ir žmo
nes ir medžiai ir gėlės. Bėga

krantais 
koks buvo

Tau

arba pradžia 
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gaites.
— Ar bus sziandien dainų, 

ar bus muzikos ? Ly'g su pasigė
rėjimu paklausiau, greitai pri
siartindamas.

— Dainų? Muzikos? Cha, 
cha, cha ! Ar-gi ne gražiai misz
kas ūžia, ar paukszcziai ne įna

Pulkauninkas Patarnauja Kareiviui

"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

TARADAIKA
buvo dan-

Sudie. Atsisveikinome.

in

Kai kareivis, Sargautas Bass H. Lewis, isz Columbus, 
Ga., iszkeliavo už juriu mariu, jis vieszai pasakė kad kai jis 
pargrysz jis norėtu kad jo Pulkauninkas Oficierius jam at- 
nesztu jo pusryežius ir kad jis galėtu lovoje sau kaip ponas 
pavalgyti ir gautu gražius kambarius Astor vieszbutyje. 
Jo norai buvo iszpildyti. Astor vieszbuczio sanvininkai jam 
davė gražius kambarius, ir ežia jo Pulkauninkas Cecil Rut
ledge, isz Buffalo, N. Y., jam patarnauja.

Szimtai myliu mus skiria. 
Ne. Negali Tu in mane ateiti ir 
laimes daina sukurti. Ne. Tavo 
keliai man nepasiekiami! Asz asz gimęs, kuriuose mano tevy- 

yvenimo ta- ne grožėja? Ar bus ten Angele, 
Skausmas man rodo kelia ar bus tos gražiosios naktys?

— Aidu jieszkai? Ten ju nė
ra. Ten nieko nėra.

— Nieko nėra? Nora? Taip, 
ten nieko nėra. Svetimos girios

— Ar bus ten tu aidu, ku
riuose mano siela auga, kuriuo
se mano siela auga, kuriuose

nubloksztas nuo g, 
ko.
aszaromis grysta, ilgesiu nu
klota, vargais padabinta.

Toliese pasigirdo muzika. 
Bėgsiu muzikos; noriu tonu, 
noriu moliodiju. Einu ten isz' man nesza troszkima, svetima 
kur kyla muzikos atgarsiai. O 
vaizdas ir mintys seka mane ir 
viena po kitos lenda mano krū
tinėn ir clrumždžia jos ramybe. 
Sztai asz važiuoju su nepažys
tamais. Traukinys ūžia. Žmo
nes mane bado pirsztais, žvil
gesiais. Asz noriu, kad isz ma
nes juoktųsi, noriu skausmo, 
noriu liūdesio. Kur dingo ma
no pažystami, nežinau.

—Jie liko ten toli, toli. Ar 
besutiksiu juos, irgi nežinau. 
Man silpna; asz nykstu, nyks
tu!

Muzika. Leiskite mane, no
riu muzikos, leiskite! Noriu gy
venti, szalin juodos mintys, 
szalin nuliūdimas! A! Muzika! 
Bet, svetima, svetima. Nesu
prantu jos, ne. Asz laukiau mu
zikos, kuri mano siela guostu, 
szi mano sąmones nesiekia. O 
tėvynė, tu mano atminimuose, 

pasaulis 
man svetimas. Angele, padai- 

ranko-

jura pina ilgėsi ir skleidžia ne
ramioj krūtinėj. Svetimos gė
lės man neteikia gaivinanezio 
aromato. Iszaugo szirdyje kai
me; visu bijojau; bijojau ir 
pats saves, bijojau savo szesze- 
lio •'

* * *
— Man ilgu, Ema. Czia tik 

sopuliai vieni, czia taip nyku. 
Kam tu taip liūdnai dainuoji?

— Ko man džiaugtis? Ma- 
cziau asz žmonių, oi baisu!

— Ar senai tu czia namuose 
prie tėvu?

— Pusantrų metu, kaip per
siskyriau su juo.

— Su juo? Nemylėjo?
— Taip, su juo, nuo tos die

nos.
— Tau

Pasilsėk;
sunku darbuotis! 

gal arbatos yra? O 
gal pieno atneszi? Asz skubu 
muzikos, dainų.

— Dainų! cha, cha, cha! Asz 
tau padainuosiu dainų! cha, 
cha., cha! Rytoj bus vakaras, 
bus linksmas!

— Sudiev. Einu girion. Ten 
1 bus ramiau.

Vingiuotu takeliu nusekiau 
girios link. Mintyse buvo nyku, 

ežiu, liejasi gausus dainos to- drumžde mane savo pra
garo juoku. Ji laivo moteris 
au'kszta, laiba, graži. Laike sa
ve gražuole.’ Dirbo prie tėvu, 
nesibuvo persiskyrus su vyru. 
Da jaunute, da raudona, nors 
jau visai sumoteriszkejus ir ne 
viena skausmą patyrus. Daž
nai vakarais ji žaizdavo demo- 

Temsta. Isz Užnemunio ky- ra. Užsivilkdavo juoda ruba, 
la gausingas dainos, gražios, pasileisdavo kasas ir 'basom 

smarkumu begda- 
laksztingalos giesmele. Daina, Vo sodo taku. Baugu būdavo 

į daina mano kambarelyj, kuria-' žiūrėti jos žaislu. Baugus jos 
me taip nyku, liūdna, neramu. | veidas vistiek viliodavo. Jis 

J O džiaugsmas; daina, daina! buvo reikszmingas. O jos balse 
Isz naujo pasipila muzikos girdėjosi gilus jausmas, gili 

harmonija, kuri kalba nesu
prantama kalba in szirdi visu, 
kas da jausti moka.

Tokia buvo Ema; tokia ja at
simenu.

Sztai ir giria. Gražus takelis, 
— Czia jokiu dainų nesigir-' szalimis uolai. Viename isz ju 

di, nusiszypsojo. ' sėdi jaunas vyras ir dvi mer

ūždamos paskui mane juodos Į mano szirdyj! Visas 
mintys; viena kita areziau pri
puldamos, savo szaltomis lupo-lnu°k tu! Užsidengiau

lupomis palieczia mano mis veidą, pasirėmiau stalam
Ausyse ūžia vagonu bruzde

sys, verda gatves trukszmas. 
Galvoje karszta. Krutinėjo' 

1 skaudu. Staiga ausyse pro min

mis 
veidą, užgauna liustanczia sie
la.

Regiu kapines. Mirusiųjų 
vėlės, rodosi, lindi ant kapo, il
gisi tėvynės. Baisu darosi, 
man kiek trūksta, ir asz galiu 
czia, svetimoj žemelėj, prie
globsti rasti, kaip szimtai tu, 
kurie czia, tukstanezius myliu 

Mtcje, ilsisi. Baugu. Sugryžau 
miesteli. Ir czia nejauku ir 
czia svetima, ir czia karo 
szmekla tik griuvėsius likusi.

Jau temsta. Gryžau in savo 
kambarį ir sėdžiu prie atviro .
lango. Mintys, rodos, visos su-' SraJžios> ;kaiP Zemaicziu slėniu kojom vėjo 
si rinko aplinkui ir szoka gyve
nimo sukuryj. Baugu man! 
Szirdi da giliau susopo; nuliu-, 

Man. O kad galecziau, tėvynė, 
tave pasiekt, niekas manes ne^ 
kankintu! Bet kelios dienos at- tonai. Trehkiu duris. Muzika! 
gal buvau Kaune. Ten liko ma J Gal iszgirsiu ten tikrosios mil

uos džiaugsmas, mano laimes, zikos, gal! 
ki'birksztis.

Angelyte! Tu sukūrei mano cz^a ka tik skambėjo? Klausiu 
sieloj ilgesio rumus, tu mano prieszais ateinanezia mergaite.

1 ramybe sumindžiojai savo gra
žiomis akimis!

imi. Gimtines daina! Sztai An
gele sėdi liūdna ant Nemuno 
kranto, po svyruokliais ber
žais, žiūrėdama, kai]) žaidžia 
Nemunėlio 'bangos, rymo ilgi
si. Asz jos ilgėsi jaueziu visais 
dvasios’pajautimais ir drauge 

; ilgiuos, ilgiuos.

— 'Kur dingo daina, kuri

loniai cziulba?
— Dainų czia nėra; ir mu

zikos nėra.
— Nėra? Isztikruju nėra? O’nas kaip naszlaitis. 

gal bus, gal buvo ?
— Czia dainuot negalima, 

czia kapines.
Sugryžau. Baugu man. Nėra

kur szirdies padėti. Czia sveti
ma žeme, czia viskas, vjuskas 
svetima! Czia asz vienas, vie-

To no asz, nei niekas nepeike,

Ten kur apie Czikaga, 
Dagirdau apie lietuvius, 
Ypatingai apie bobas, 

Dideliai nelabas.
Ant vieno loto daugelis gyvena.

O kaip josios susipesza, 
Tai viena kitai szpiga at'kisza.

Ant to ulyczio beveik visi 
. gimines,

O moterėles baisiai netikusios, 
už tai ir nuolatos teisojasi, 

Per k a kiti juokėsi.
Kad vyrai iszmintingi butu, 

Užpakali apipliektu, 
Tada viena kitai nerodytu, 

Nei nesiprovotu!
* * *

Du broliukus pažinau, 
Ant kriksztynu užtikau, 
Niekas juodu nesuvaldo, 

Norints del daugelio galvas 
skaldo.

Tokius tai parszus merginos 
myli,

Norints ir jos gauiųi nuo ju , 
in kaili, 

Bet nuo tokiu kvailiu 
merginos naudoja, 

Kaip takšukus ant saito 
vedžioja.

* * ' *
Kaip taip galingas buezia, 

Tai kožnani dvasia inkvepezia, 
Idant laiikraszczius skaitytu, 

Po pabulkes nesitrankytu.
Nes niekas ant to nepaiso, 
Sako Taradai'ka kad ir 

dainuoja,
Ma nieko nepadaris, 

Kad ir ant galvos pasistatys.
Juk iszsigert žmogui reike,

Tai vyrueziai reike verkti! 
Yra ir.tokiu vietų, 

Ka nesiranda salimui, 
Tai kada pedes diena ateina, 
Susitaria in kita miestą eina.

Su gryžta vidurnaktyje, 
Eidami vos strapalineje, 

Sviruoje in szali, 
Vienas ir antra kaltina. 

Jog eiti in miestą vadina, 
Ir paeziuoti velkasi draugia, 
O pareja kaip sziunes rieke. 
Pareja porele vaidus kele, 
Vaikus isz miego prikėlė, 
Motina perpylkus rieke, 
Visaip ant josios loja.

Prageria viską, nepaiso 
ant pinigo,

O jeigu pati keliu centu 
papraszo, 

Plusta ir visai]) keike, 
O ar tau žmogau to reike? 

Jeigu tau žmogeli nuobodu 
namie sėdėti, 

Eikie su szeimyna in miestą 
p as i v nik s z c z i o t i, 

Arba užsiraszyk sau laikraszti, 
Apsirink malszia vieta, 

Ir akyvai skaityk.

— Arbata parengta, tarė 
Ema. i

— Einu, einu. Nuėjau.
Iszejau in sodną. Prie me

džio baltuoja risegtas skelbi
mas: Bus vakaras. Eisiu. Gana 
inkyrejo rudens dvelkimas, 
vienuma ir svetimi žmones.

Bet ir vakaras svetimas.
Viskas man svetima 

pats sau svetimas.
risza czionai? E, tik 
valgas. ,

Pasibaigus vakarui, 
szokiai. Iszejau namo, 
buvo daug žmonių

ii- asz
Kas mane

vargas,

Pajieszkojimas
Asz Sofija Salamonczikaite— 

Buragiene, duktė Tamosziaus 
Salamoncziko (lietuve), isz 
Lietuvos: Kibartu miesto, pa- 
jieszlkau savo giminius: tetos 
Aiitoninos Danse viezienes; tė
telio Martyno Dausevicziaus; 
puse-seres Marijos Valaicziu- 
kes; pus-brolio Valaiczio ir ki
tu giminiu gyveneziu Brook
lyn, N. Y. Brangus gimines at
siliepkite ir raszylkite man ant 
adreso:

Sofijai Buragienei,
Austrija (Oberosterreich), 
Linz (Oberdonau),

Austria.
Geothestr 63,
Litausches Komitee,

Skaitykite “Saule”

Dovanoja Versziuka Prez. Trumanui

Farmeriu vaikai isz Alabama padovanojo maža versziu
ka Prezidentui Trumanui, norėdami parodyti kad j u valsti
joje ne vien tik vata yra gaminama, bet versziukai augina
mi. Isz kaires in deszine: Dorothy Fuller, isz Birmingham, 
Ala., Max McLaughlin isz Bull Springs. Ala., Luther Fuller 
isz Birmingham, Ala., ir Billie Smith, isz Fosters Ala.

buvo 
Sodne 

vieni juo
kavo, kiti sznekucziavo, kiti
tykiai kalbėjosi, vaiksztinejo. 
Asz negalėjau nei nalbeti, nei 
maustyti, nei juoktis. Man ne
ramu buvo. O žmones juokėsi, 
linksminosi, džiaugėsi.

Asz czia visai nusilpau. Czia 
viskas svetima.

Praėjo da keletas dienu. Vi
sos skaudžios, nemalonios, ny
kios. Skaudu man buvo. Bet 
delko? Nežinau. Žeme vilto 
kanezia. Naktys temdo mano 
szirdies szvieisiasias mintis. 
Dienos nauju vilcziu nesukure, 
o szirdiis ilgėjosi kažko jiešžko- 
jo ir nerado. Minios žmonių ne
pažystamu, nežinomu. Jie ne
suprato mano smuiko verkimo, 
ano sielos aszaru, asz ju juoko 
nesupratau. °'-

Kažkaip, lyg netyczia, graži 
iszauszo dienele. Saulute 'žval- 
gesi maloningais szypteleji- 
mais. Gėlės džiūgavo! Medžiai 
szypsojo! Gatvėse matėsi daug 
žmonių. Ir asz bėginėjau 
skausmo gainiojamas, neramy
bes bangu mėtomas, blaszko- 
mais. Szirdis svajoti troszko! 
Ilgesys ja kankino. Taip ja il
gesys kankino. Angele, tavęs 
ilgėjausi!

— Sztai tamstai laiszkas.'
Paimu. Skaitau. Laiszkas isz 

namu. “Gryžk namo tavęs pa
siilgome, tu gal vargsti ir nuo
bodžiauji, be naudžiai laika 
leisdamas, ilgėdamas, naktimis 
nemiegodamas. Mes laukiame 
tavęs. Gryžk. Baigiasi vasaros 
dienos.”

Ne, negrysziu. Man gera 
czia! Man czia džiugu! Czia asz 
galiu netrukdamos verkti, ga
liu liūsti neguodžiamas, galiu 
kentėti! Ne, negrysziu!

Nubėgau girion kuo toliau
siai, kur niekas nevaikszto, kur 
paulkszcziu. balsai, niekeno tae- 
trukdomi, maloniai plaukia 
aromatingame ore, 'kur laksz- 
tin'gala, nors kartkartėmis, su
gieda, atveria miszlko burtus. 
Atsisėdau ant iszverstos egles, 
akis in palta paslėpiau. O min
tys linksmu sukuriu aplink su
kosi, skraidė, nerimo.

Pakeliu akis, aplinkui sveti
mas miszkas iszmetineja man 
savo skriaudas. Sziurpulys 
perbėga mano kuna, pyku. ’

Bėginėja Nemuno krantais, 
džiaugiuos gražiu vakaru. At
eina Angele ir seka man seno
vės pasaka, apie užburta kaina, 
užburtus žmones, senovės kar
žygius. Asz baimes apimtas 
glaudžiuos in ja, jos rubais no
riu užsidengti. Ji seka toliau 
apie Nemuną, apie užburtas 'pi
lis, apie užburta jauna kirni- 
gaikszti ir žvaigždžių szalyj 
auginta jo mylimąją.

—Toliaus Bus-r-
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Žinios Vietines
į — Birželis — June.

— Seredoj pripuola Szv. 
Bonifaco; Ketverge Szv. Nor
berto; Petnyczioj Szv. Roberto.

— Ana diena lankosi mies
te pone Elva Kaperiene ir sū
nūs Albertas isz Lost Creek, 
taipgi atlankė ir “Saules” re
dakcija, nes pone Kaperiene 
yra musu sena skaitytoja. 
Acziu už atsilankyma.

—- Angliakasai nedirba isz 
priežasties straiko, ir lauke! 
nusprendimo Anglines kamisi-Į 
jos isz New Yorko. j

t Sirgdamas ilga laika, 
Juozapas Kaszinskas, nuo 503 
W. Mahanoy Avė., pasimirė 
Petnyczioj 2-tra valanda po
piet Locust Mt. ligonbuteje. 
Velionis pribuvo isz Lietuvos. 
Penki metai adgal dirbo prie 
Mahanoy City kasyklose. Pali
ko paezia Amelija, du sunu: 
Prana ir Antana, ir duktė Flo
rence namie. Taipgi po-dukra 
Ona Yack, Brooklyn, N. Y., ir 
po-suni Petra Baltra, Masury, 
Ohio, ir tris anuku's. Laidotu
ves atsibus Utarninke. Grabo
rius L. Trauskauskas laido's.

‘f Sena gyventoja J. Plecz- 
kaitiene (Plaslky), nuo 625 W. 
Market Uly., numirė Ketverge 
11:50 valanda ryte, namie, 
sirgdama trumpa laika. Apie 
46 metai adgal pribuvo isz Lie
tuvos. Prigulėjo prie Szv. Juo
zapo parapijos ir Szv. Ražan
cziavos ir Saldž. Szirdies Je- 
žaus draugijų. Josios vyras Jo
nas numirė szeszi metai adgal. 
Paliko dideliam nuliudime: 2 
sunu ir 6 dukterys: Juozapa, 
Williamson, W. Va., Edvardą 
ir Ona, pati Albino Tacielaus- 
ko namie; Teckla, pati Andre 
Stollmeyer, Trinidad, British 
West Indies; Margareta, pati 
Gerald Donovan, Coaldale, El
la, pati Jono Budraviczio, 
mieste; Katarina pati Stephen 
Zeleznick, mieste ir Agnieszka 
biew York, taipgi devyniolika 
anulkus. Laidotuves atsibus 
Utarninke su apiegomis Szv. 
Juozapo baznyczioje 9 valanda 
ir bus palaidota parapijos ka
pinėse.

—■ Sekanteji tfurejo opera
cija Locust Mt. ligonbuteje: 
Vincas Kupstas Shenandoah ir 
Marijona Seibert isz Vulcan. 
Sekanteji turėjo operacija 
Ashland ligonbuteje: Antanas 
Navitskas, Tower City ir An
tanas Balutis isz Mahanoy 
City.

— Ponia Bar. Auguoniene 
isz Jackson Heights, L. I. N. Y. 
lankėsi mieste pas pažystamus, 
prie tos progos atlankė ir 
“Saules” redakcija, nes ponia 
Auguoniene yra musu sena 
skaitytoja. Taipgi atlankė sa
vo sunu Joną, Shenadorije ir 
dukteria V. Rekuviene, Lost 
Creek ir savo drauge ponia Ma
rijona Služiene, Girardville. 
Szirdingai acziu už atsilanky
mą.

vo motinėlių ponia S. Bocz-1 tomobilyje randasi ligoribute- 
kauslkiene, 338 W. Mahanoy jo.
Avė. Į--------------------------
- Valdžia « STRAIK0S RE

125 žmonis likos uzmuszti per; '
nelaimiu per Memorial-Deco-i KRASZTO BE GALO 
ration Diena pereita Ketverga. -------

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

TAIKOS DAR
NEMATYTI SAKO

POPIEŽIUS I ------- I 
ISZ VATIKANO. — Popie-| 

žius, Szventas Tėvas Pijus XII 
kalbėjo per radijo Subatoj. Jis į 
kalbėjo Italijoniszkai, bet tuo 

| paežiu sykiu per radijas po vi
sa svietą jo žodžiai buvo isz- 
versti in szeszias kalbas ir i 
siuneziami visur. Ta jo kalba 

j buvo iszversta in Vokiecziu, 1 
, Francuzu, Anglu, Ispanu ir 
i Lenku kalbas. Tik tiek ežia no Į 
j rime pastebėti kad mums gaila 
j kad tarp tu kalbu mes nerado-

. j me Lietuviu kalbos. Musu dva- 
... . siszkiai tiek daug rodos dar-

Shenandoah, Pa. f Urszule --------
Raigažinskiene nuo 136 E. Coalj kuojanti darbininkai susi- 
Uly., numirė Ketverge ll:15 i manstino marszuoti aplink na- 
valanda po piet, namie sirgda-i mus fabrikantu, teipgi kilo su
ma trumpa laika. Velione gi
mus Lietuvoj ir pribuvo in 
Amerika būdama jauna mergi
na. Prigulėjo prie Szvento Jur-

Į gio parapijos ir Szv. Kazimiero! namus, 
i ir Szv. Ražancziavos draugys
tes. Paliko 3 dukterys: Gerald j vyras tuojaus parsiskubino isz! 
°* ’ Shenandoah miesto. S ’ x "

ir Alberta,'dvideszimts policijantu ir vi
dų brolius:’sus marszuojanczius darbinin

kus nugabeno in kalėjimą. Da
bar unijos vadai ir papirkti ad
vokatai, sako, kad jie kreipsis 
in augszcziausia Amerikos teis
mą. Jie sako, jeigu jiems va
lia marezuoti aplink fabrikus, 
tai ir valia taip pat daryti ap
link fabrikantu namus. Ant 
szito beveik nei vienas žmogus 
nesutinka, nes Amerikoje žmo
gaus namai tai yra jo tvirtove 
ir szventove kur jis vienas yra 
szeimininkas. Net ir policija 
negali be varanto kisztis ar lys
ti in žmogaus namus. Ta pa- 
czia diena darbininkai, kurie 
straikuoje, in kita beda inklim- 
po. Vienas žmogelis, turėda
mas sau liuoso laiko, po darbo 
pradėjo savo namus aptaisyti 
ir apmalavuoti. Darbininkai, 
tie kurie namus maliavuoja pa
mate ir užpyko. Vienas uni
jas darbininkas, priėjo prie to 
besidarbuojanezio žmogelio ir 
paklausė: ar jis priguli prie 
‘ ‘ pentoriu ’ ’ unij os ? Žmogelis 
Alfred J. McEnhill sake, kad 
jis nepriguli ir pasiaiszkino 
kad jis neturi gana pinigu pa
sisamdyti darbininkus, ir kad 
jis pats parėjės isz darbo vaka
rais taisosi ir dabina savo na
melius. Po pietų pasirodė ke
li darbininkai “pentoriai” su' 
plakatais ant savo pecziu. Ant' 
plakatu buvo visokį szmeižtai 
paraszyti. Darbininkai riek- 
te, rieke, kad ponas McEnhill 
skriaudžia darbininkus, kad 
jam nevalia savo namo taisyti, 
kad jis yra darbininku skriau
dėjas. Jie jam patarė prisira- 
szyti prie “pentoriu” unijos. 
Insiraszymas kasztuoja $50 
ir paskui reikia mokėti du do
leriu in menesi duoklių. Ponas 
McEnhill, 55 metu kontraktie- 
rius, nusispjovė ir prakeikė 
tuos darbininkus.
kad jis szita narna pats su uni- niu ir galingesniu prieszu negu 
jos darbininkais pasistatė. Jis' szio dienos Komunizmas ir vi- 
sako, jeig’u unijos ims taip dur- sug jį pergyveno ir liko gyva, 
navuoti, tai žmogus negales nei 
savo pecziaus užsikurti, bet tu
rės in unija insiraszyti. Rei
kės gauti unijos kortele jeigu 
norėsi savo valka mokyti 
jam kaili iszpilti.

sikirtimas. Darbininkai pra
dėjo marszuoti su visokiais 
szmeižianeziais plakatais ap
link fabrikanto Edger R. AileS'

Jo pati iszsigando ir 
savo vyrui patelefonavo. Jos

Daro Eroplanus prigimties yra laisves. mylėto
jai.

Sullivaniene isz 
Hglits., Amelija 
Patterson, N. J., 
Joseph Simmons, Patterson, N. 
J., ir John Simmons namie; 
viena seserį Ona Lietuvoje, 
taipgi du anūkus. Laidotuves 
atsibuvo Panedelyje su Szv. 
Misziomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje 9 vai., ryte ir palaidota 
parapijos kapuose.

miesto.

— Sukatoj, Szv. Juozapo 
bažnyczioje 9 vai., ryte Kun. P. 
C. Czesna, suriszo mazgu mo
terystes Lilliana, duktė p. And. 
Simonaicziu, nuo 917 E. Centre 
iUly., ir John Horan sūnūs p. 
John Horan isz Philadelphia, 
Pa., svotai buvo Rose Horan, 
Valeria Zarkovsiky, Irene Šliū
pienės ir Robert De Franco, 
Theodore Lazavage ir John De 
Gautis.

— Pana Teofilia Boczkaus- 
kiute isz Columbia Universite
to, New Yorke, lankosi pas sa-

Minersville, Pa. f Kazimie
rais Kvainauskas (Chas. R. 
Wynos'ky) nuo Sunbusy uly., 
vienas isz seniausiu miesto 'biz
nierių ir geras Szv. Pranicisz- 
kaus parapijos parapijietis pa
simirė Seredos vakara. Velio- *ris gimė New Philadelphia, 
Pa., iszgyveno 43 metus Mi- 
nersvilleje, kur jis turėjo labai 
daug draugu ir pažystamu. Pa
liko savo žmona Ona, kuri pa
reina isz Tuscarora, sunu Kazi
miera, dukrele Onyte, kuri mo
kinasi Penu State College, Al- 

1 'berta, Mariute ir Terese namie.
Iszlkilmingos laidotuves atsi- 

■ buvo Szv. Pranciszkaus Ibažny- 
czioje Panedelyje puse po de
vynių ryte, ir palaidotas para
pijos kapinėse. Gra'ba nesze jo 
draugai isz Seltzer City Gun 
Clulb. Gralborius A. Willinskas, 
isz Girardvilles laidojo.

t Kostantas Rinkeviezius 
nuo 416 New Castle uly., pasi
mirė ligonbuteje Utarninko ry- 

I

ta. Jis buvo sužeistas mainose. 
Kostantas atvažiavo in Ameri
ka isz Lietuvos 33 metai' atgal 
ir per 21 meta apsigyveno czio- 
nais. Buvo geras Lietuvis ir 
isztikimas parapijietis. Jis bu
vo vaiske per pirma pasaulini 
kara ir buvo “American Le
gion” narys. Paliko .savo žmo
na ir vaikus: Agnieszka, Eve- 
lyna, Adoma, Jurgi ir Juozą, 
Margarita, kuri gyvena Phila- 
delphijoje, Antana, kuris gyve
na Syracuse ir Joną, kuris da
bar yra vaiske ir randasi Euro
poje. Jo sesuo, Carolyn Tar- 
kowski gyvena Chicago, Ill. 
Laidotuves invyko Subatoje su 
iszkilmingomis Szv. Misziomis 
ir palaidotas parapijos kapinė
se. Graborius Vincas Tucinas 
laidojo. į

— Seredos vakara du auto
mobiliai susimusže tarp Potts
ville ir Minersville, netoli Mar 
Lin. Policija tiria ir klausinėja 
ir nori dažinoti kaip ten ta ne
laime atsitiko. Sako kad tre- 
czias automobilius insimaisze 
ir viena automobiliu in kita in- 
stume ir paskui pats pa'bego. 
Bet toje tu dvieju automobiliu 
sUsimuszime, 'žuvo vienas labai 
geras ir visiems labai gerai ži
nomas biznierius Charles Fels- 
burg, 66 metu amžiaus, likos 
labai sužeistas, visi tikėjosi 
kad jis pasveiks, bet Petny- 
czios vakara jis pasimirė. Jo

buojasi del Lietuviu ir Lietu
ves ir praleido szitokia gražia' 
proga iszgarsinti Lietuvius po 
visa svietą. Jeigu Lenkai galė
jo, tai kuomi jau mes prastes
ni? ‘

Szventas Tėvas, sake, kad, 
“mes da nei nepradejome 
žengti in tikra taika, kad mes 
sziandien esame toliau nuo tai
kos, negu buvome metai at
gal.” Jis sako kad pasaulio di
džiūnai da nei nesirengia de
rintis ar rengtis prie taikos.

Kalbėdamas apie Italija ir 
Francuzija kur rinkimai dabar 

į eina, jis sake kad ežia žmones 
savo balsais parodys ar jie no
ri gyventi kaip krikszczionys, 
ar pasiduoti pagonims kurie 
valdžia garbina. Szis klausi
mas bus iszsprestas nuo tu ku
rie bus iszrinkti.

Popiežius toliau aiszkino 
kad, “szitas nerimastis ir ne
pastovumas gali sukurti dides
ni nesusipratimą ir baisesni 
kara!”

Szventas Tėvas kalbėjo ant 
progos savo varduvių kada jis 
priėmė ir pasveikino dvide
szimts viena kardinola. Jis 
drąsiai ir staeziai pasakė kad 
visam svietui didžiausias pa
vojus dabar gresia nuo Komu
nizmo. Jis sako kad dabar di
džiausia Bažnyczios pareiga 
yra visus persergeti ir inspeti 
priesz szita Komunizmo pavo
ju, kuris pleezia ir platina be
dievyste.

Jis baigė savo kalba primin
damas visiems Katalikams kad 
jie gali būti galingi per balsa
vimus, jeigu jie tik vienybe pa
laikys ir Komunizmui neduos 
progos insigaleti. Jis sake kad 
Bažnyczia nesibijo szito prie- 
szo, nes Bažnyczia gali visus 
amžius laukti, bet Bažnyczios 
vaikams gresia baisus pavojus 

Jis sako dabar. Bažnyczia turėjo dides-

Oficierius Carl Freeman, isz Luke Field, Arizona pada
re du mažu eroplanu ir už juos gavo pirma ir antra garbes 
dovana, nes jo eroplanai buvo geriausi ir greicziausi. Karo 
Sztabas dabar rengia visokiu rungtynių ir lenktynių del 
mažu namie padarytu eroplanu, ir taip ragina visus susido
mėti ir susipažinti su eroplanįs. Vaikai dabar net ir mokyk
lose stato ir daro mažus eroplanus.

KOMUNISTISZKAS
PAMOKSLAS

SVARBUS
RINKIMAI

ar

sveika ir galinga. Jis sake kad 
j Eažnyczia pergyvens ir Ko
munistus ir sau gyvuos kai Ko
munizmo nebus.* Bet Katalikai 
dabar yra perspėjami kad vi
siems jiems gresia baisus pavo
jus isz Komunizmo!

Mažiau Mėsos
WASHINGTON, D. C. —

Dabar sunku gauti ar pasirink
ti geresnes mėsos, bet valdžia 
pranesza kad su ateinaneziais 
metais bus didesne beda. Far- 
meriai dabar negauna gana 
kviecziu, javu, kornu ir avižų 
del savo galviju, gyvuliu, tai 
kita meta jie daug mažiau au
gins ir mums daug mažiau bus 
mėsos. O sviestas ne tiktai ka 
pabrangs, bet bus sunkiau jo

žmona kuri sykiu su juo važia- pirkti, nes kita meta tik pusiau 
vo, sveiksta ligonbuteje. John tiek gausime, kiek sziais me
lu. Quinn kuris buvo kitam au- tais gauname,

JUOKAI
Geras Atsakymas
— Mano brangi, kada su- 

eisiva in pora, tai nustosiva 
szokti.

— Gerai, nes paskui tu 
szoksi.

Antanas — Kaip tas Jo
nas anksti kele. Sziandien 
ant 5 adynos rytmetį jau ma- 
cziau einant už miesto.

Ignas — Ne, ne, mano 
brangus, blusti! Jis da nuo 
vakar nebuvo namie!

Atvažiavo
Prof. J. Žilinskas

NEW YORK. — Profesorius 
J. Žilinskas su savo žmona ir 
dviem dukterimis atvažiavo in 
Amerika ant laivo “Marine 
Flasher.’’ Jis Lietuvoj buvo 
medicinos mokslo szakos mo
kytojas universitete. Jis yra 
paraszes keletą moksliszku 
knygų kurios buvo studentu 
skaitomos ir mokytoju inverti- 
namos.

Ant to paežio laivo atvažia
vo apie keturiolika lietuviu ir 
keletą Žydu isz Lietuvos. Visi 
buvo Naciu persekiojami ir 
Sovietu gainiojami.

Visi szitie pabėgėliai, apie 
367, atvažiavo in Amerika pa
gal Prezidento Trumano nu
statyta paskyrima arba kvota. 
Gal bus galima ir daugiau Lie
tuviu parsitraukti isz tu krasz- 
tu kur jie dabar, pabege isz 
Lietuvos, kenezia bada ir var
gą.

NEW YORK. — Ana san- 
vaite, Komunistu laikrasztis 
“The Daily Worker” iszpysz-'kia pamatyti kaip rinkimai 
kino labai gražu ir graudinga tuose dviejuose krasztuose eis 
pamokslėli apie kokia ten labai taip ir visa Europa palies ir 
žiauria ir pykta moezeka, kuri paveiks.
labai iszgazdino maža, gražia Per szitus rinkimus bus isz- 
triju metu mergaite. Ta mo- spręstas, labai svarbus klausi- 
cziaka, boba, ar ragana sėjo 
reapkantos sėklas in tos mažos 
mergiukes maža ir nekalta 

, szirdele su savo bliuznijimais
priesz gerus ir mielaszirdingus 
Komunistus. Ta ragana nea#- 
kenezia Komunistu.

Laikraszczio “The Daily
Worker” atstovas ar korės-,sayo Karalių Humbert ar susi- 

I , , I
pondentas ta mažai mergaitei tverti republika. Francuzai eis 
iszaiszkino kaip labai Komu- įn rinkimus pasakyti kokia 
nistai myli mažuczius, kaip jie valdžia jie nori.
ir szita kara kariavo del mažu
ežiu, kad jauni ir maži galetuį biau rupi pamatyti in kuria pu- 

i geriau ir lengviau ir laisviau' se tie balsavimai eis ir kiek Ko-
gyventi. Į munistai laimes. Laikraszti-

Mergaitukei nudžiugo kad|ninkai kurie tenai dabar seka 
, Komunistai taip mažucziais ’ rinkimus nedrysta pranaszauti 

rūpinasi ir pradėjo dainuoti kaip tie rinkimai eis, bet jie sa- 
' “Asz myliu Komunistus ir ne- ko kad dabar bus galutinai nu- 

apkeneziu tos raganos.
Aiszkus dalykas 

ežia ne kas kita 
krasztas Amerika.

Tas Komunistu 
ta diena turėjo dvylika pusla
piu. Mes tyczia visus tuos pus
lapius nuo pradžios ligi pabai
gos perskaiteme jieszkodami! laimėjo rinkimus. Dabar Fran
ka tas laikrasztis pasakys apie euzai gali pasirinkti ar viena 
Stalina, kuris kaip tik ta diena' ar kita partija. Kaip jie bal- 
griežtai atsisakė prisidėti prie 'suos, pareis ne tiek nuo proto, 
maitinimo karo vargszu ypacz 
mažucziu. “Neradome nei vie
no žodžio apie tai!”

O ta diena Stalinas atsake 
Prezidentui Trumanui kad Ru
sija neprisidės prie jokios lab
darybės ar maitinimo, nes per^ 
vėlai Trumanas su savo klausi-j 
mu atėjo. Nors Stalinas Fran-' 
euzams prižadėjo 500,000 tonu' 
kviecziu priesz rinkimus. Kai! 
Komunistai rinkimus Francu
zijoje pralaimėjo, Francuzai tu 
kviecziu negavo.

Komunistai vaikuczius taip! munistu, bet tuo pat kartu jie 
myli kad jie nori juos greieziau; 
in dangų nuvaryti už tai nori 
kad jie badu numirtu. Pamoks
lėlis gražus, ir Komunistė
liams kaip tik pritinka.

ISZ EUROPOS. — Visa Eu- 
' ropa, visas svietas dabar lau-

nias: Ar Francuzai su Italijo- 
nais priims, ar atmes Komu
nizmą? Hali j onai dabar rengia 
sau Konstitucija pirma syki. 
Francuzai jau antru kartu 
stengiasi konstitucija investi.

Hali jonai per balsavimus 
imspres .ar jie nori pasilaikyti

Waterbury, Conn. J Gerai 
žinoma sena gyventoja Pran- . 
ciszka (Anusauskas) Sakoczie- 
ne nuo 42 Green Uly., numirė 
Utarninke Gegužio (May) 28- 
ta diena, po ilgai ligai. Velione 
gimė Lietuvoj, pribuvo in 
Amerika 45 metai adgal, o apie 
trisdeszimts metai adgal ve
lione gyveno Pennsylvanijoje 
vals. Prigulėjo prie Szv. Juoza
po parapijos ir Szv. Onos drau
gijos. Paliko dideliam nuliūdi
me savo vyra Jurgi; sunu Mi
kola Czesna Waterbury; du po
smui Juozapa ir Jurgi Sako- 
cziai ir dvi po-du!kterys T. 
Quill isz Waterbury ir S. Wil
fred, Bloomfield; taipgi 8 anū
kus ir viena pra-anuka. Laido
tuves invyko Panedelyje isz 
Deliniko koplyczios, 17 Con
gress Avė., su apiegomis Szv. 
Juozapo įbažnyczioje ryte ir 
palaidota Kalvarijos kapinėse.

Bet visam pasauliui daug la-

ta ragana 
kaip musu

laikrasztis

tarta ir priparodyta, kiek jie- 
gos ir intekmes Komunistai tu
ri tuose krasztuose.

Rinkimai Francuzijoje yra 
svarbesni už Italijos, nes Fran- 
cuzija yra laisves ir nepriklau
somybes motina ir tėvynė. Pra
eita rudeni Komunistai ežia

New Haven, Conn. — Susi
vienijimo Lietuviu Amerikos 
44-tas Seimas invyks Su'batoj, 
Birželio (June) 15-ta diena ir 
tesis iki Petnyczioj Birželio 21- 
ma dienai, Taft kotelyje, Cha- 

I pel ir College Ulys., o Utarnin
ke Birželio 18-ta diena kotelyje 
svetainėje bus bankietas, kuris 
bus painvairiutas programų, 
delegatai ir svecziai bus malo
niai pavaiszinti.

bet nuo pilvo. Jeigu Prancū
zams vis badas stūksos in akis, į 
jie labai greitai gali prie Rusi
jos priglausti ir Komunistus 
iszrinkti. Nes Komunistai 
jiems prižada net ir pati dangų 
prilenkti. Prancūzams laisve 
brangi, bet, “maistas da bran
gesnis ! ” >

Amerika daug prižadėjo 
Prancūzams, bet mažai prista
tė. Rusija, nors ir ne savo mais-( 
tu, bet visgi Prancūzus maiti
na. Francuzai neapkenezia Ko

neturi meiles Amerikos biz
niui. Isz tu dvieju, mes esame 
tikri kad jie pasirinks Ameri
kos laisve, nepriklausomybe ir 
bizni, nes Prancūzai isz pat

Skaitykite ‘‘Saule”

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 150 ::
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS 
LI E T U V I S Z K A S 

GRABORIUS

Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

520 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.


