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Pakarti
Isz Amerikos
STRAIKUOJA

IR MUSZASI

; WASHINGTON, D. C. —
Nors didžiausios straikos lai

kinai susitaikė ir užsibaigė, bet 
taikos tarp darbininku ir fabri
kantu nesiranda. Straikos a- 
pie kurias mes sziandien ma
žai girdime sustabdo visus mu
su laivus, uždaro tukstanczius 
fabriku ir paleidžia isz darbo 
szimtus tukstanczius darbinin
ku. Tie kurie straikuoja susi
kerta su tais kurie nori dirbti ir 
apdaužo ar būva patys apdau
žyti.

Jurininku straikos sustabdė 
visus laivus kurie iszplaukia ar 
inplaukia in musu uostus. Jau 
penkta sanvaite, szitos straikos 
visa Amerikos pramone su- 
klupdino. Czia niekas nestrai- 
kuoja del didesnes algos, jiems 
kompanijos duoda daugiau ne
gu jie reikalauja, bet kompani
jos nesutinka su nustatymu 
kaip ir kiek reikia darbininku 
samdyti. Darbininku ir kom
panijos atstovai tariasi Wash
ingtone, o darbininkai viens ki
tam sif tuszcziom bonkom ir pa
galiais galvas daužo.

Hollywood mieste kur yra 
'daromi visi tie musu krutamie- 
ji paveikslai jau ilgai kaip 
straikuoja. Czia kilo toki susi
kirtimai kad vienas palici j an
tas buvo parmusztas ir taip ap
daužytas kad neteko sanmones. 
Kiti policiantai su revolveriais 
ji iszgelbejo. Daug darbinin
ku ir policiantu pateko in li- 
gonbutes del szitu straiku. 
Straikininkai ir kompanijos 
dabar samdosi visokius žulikus 
kad jie tyczia sukeltu buntus ir 
susikirtimus.

Chicago j e Automobiliu dar
bininką protestavo priesz kitus 
darbininkus ir daužė juos su 
kiausziniais. (Niekas nepaaisz- 
kino isz kur jie tiek daug kiau- 
sziniu gavo). Per keturias die
nas tu straiku 68 buvo sužeisti. 
Policij antai su savo lazdomis 
nevienam galva perskele ar 
pramusze.

Pittsburghe darbininkai ku
rie gamina miestui eletra vis 
straikuoje. Czia jau jokiu su
kilimu ar susikirtimu nesiran
da, bet visi žmones tyliai ken- 
czia. Strytkariai neeina, busai 
sustojo; žmones turi automobi
liais ir darba važiuoti ar pešti 
eiti. Apie 100,000 žmonių liko
si be darbo. Pittsburgh© žmo
nių vienatine viltis dabar yra 
kad valdžia užimtu visus fabri
kus ir priverstu darbininkus 
gryžti in darba.

SKAITYKIT
“SAULE” -W

Prie Liepto Galo

Galingas, drąsus ir narsus Naciu didvyris Hermann Goe
ring, isz kaires, smutnai ir liūdnai klausosi kai teismas isz- 
skaito jam užmokesti už visas jo szunystes ir žiaurumus. Jo 
apsudyjimas buvo kartuves. (Bet likos surastas negyvas, 
nes jis save nusitruczino da priesz kartuves).Rudolph Hess 
kuris jau per kara suprato kad Naciams bus riestai, ir sten
gėsi iszsisukti nuo sudnos dienos pabėgdamas isz Vokieti
jos ir eroplanu atlėkė in Anglija, kur jis nudavė kad buk jis 
pakvaiszes ir isz proto iszejes. Jam irgi nepasiseke iszsisuk
ti; jis buvo nuteistas in kalėjimą iki gyvos galvos.

Vienuolika tokiu neva didvyriu buvo pasmerkti užmokėti 
už savo darbus ant kartuvių, (Spalio 16, 1946), septyni bu
vo apsūdyti in kalėjimą, o trys buvo iszteisinti. Visi kurie 
buvo pasmerkti ant kartuvių, tuojaus padavė savo praszy- 
mus kad augsztesnis teismas peržiuretu ir permainytu j u 
pasmerkimus. Bet nieko isz to neiszejo. Augsztesnis teis
mas palaike ir patvirtino j u pasmerkimus.

Kas visiems mums labai svarbu ir turi baisiai daug 
reikszmes tai yra kad visi tie karininkai buvo pasmerkti 
būti pakarti, o ne suszaudyti. Tai rodos mažas skirtumas 
žmogui, kuris vistiek turi mirti. Bet tas skirtumas turi bai
siai daug reikszmas visiems viso svieto karininkams. Toks 
pasmerkimas reiszkia kad visi tie karininkai buvo teisiami 
ir smerikiami, ne kaipo karininkai, bet kaip paprasti prasi
kaltėliai. Kareivis, ar karininkas niekados nebuvo pakar
tas, bet vis gali pareikalauti mirti kariszka mirtimi: Su- 
szaudymu.

Iki sziol, kad ir augszcziausias karininkas niekados nebu
vo atsakomingas už kara, nes jis vis buvo skaitomas kaipo 
savo kraszto tarnas, kuris tik savo pareiga atliko. Tautos 
vadai, kaip karaliai, prezidentai ar diktatoriai buvo atsako- 
mingi, bet ne karininkai. ; V

Dabar szitas teismas, pasmerkdamas tuos Nacius kari
ninkus kaipo paprastus prasikaltėlius ir žmogžudžius, pa- 
reiszke ne vien tik Vokiecziams, bet visu krasztu karinin
kams, kad jie yra už savo darbus atsakomingi ne kaip ka
rininkai ar kitu tarnai, bet kaip paprasti žmones. Kai ta nu
sprendimą iszgirdo, tai net ir Amerikos karininkai iszsi
gando.

Sovietu Armijos karininkai dabar jau taip greitai ne- 
szoks in kara, nes ir jiems nemalonu žinoti kad kartuves 
gumszo ir laukia tu kurie kara ves ir pralaimės.

Szitas trumpas ir rodos visai nereikszmingas Teismo nu
sprendimas gal daug daugiau nuveiks del taikos negu visos 
tos Konferencijos ir susirinkimai musu didžiųjų, nes ir 
jiems ne taip malonu žinoti kad j u s j randas gali patekti in 
virves kilpa.

VAGIS PALIKO
LAIKRODĖLI IR $4

LEWISTOWN, IDAHO. — 
Ponia Gena Asker, sziandien 
turtingesne už tai, kad ana va- 
kara pas ja atsilankė vagis.

Vagis kuris insilauže in jos na
rna taip iszsigando, kad iszsi- 
nesze tik savo kaili, ir isz to 
greitumo paliko savo brangu 
laikrodėli ir keturis dolerius. 
Toks vagis tai buvo nors man
dagus ir parode kad jis netusz- 
czias atėjo.

VENGRIJOS
KLAUSIMAS Minis. Molotovas

BAIGTAS

Amerikiecziams 
Nepasiseke

PARYŽIUS, FRANCIJA. —
Paryžiaus Konferencija pri

ėmė ir užtvirtino Vengrijos Tai 
kcs sutarti pagal kuria Vengri
ja turi Rusijai ir Rusija drau
gams sumokėti tris szimtus bi
lijonu ($300,000,000,000) dole
riu. Amerikos atstovai reika
lavo kad szita taip vadinama 
karo skola butu tresz-daliu su
mažinta, bet visos kitos tautos 
užrieke ir nubalsavo priesz 
Amerikos inneszima. Vien tik 
Kanados atstovas pritarė Ame
rikiecziams. Po szito klausimo 
eina derybos del Finlandijos 
taikos sutarties. Ir czia Rusija 
savo bilijonus reikalauja.

DARBAS.
IR UŽDARBIS

WASHINGTON, D. C. — 
Jau dabar visi Washingtone 
ima rūpintis kad Amerikos 
darbai, darbininkai ir politika 
durnavoja. Dabar visi dirba, 
daug uždirbi, bet visai mažai 
iszdirba. Fabrikai dabar du 
sykiu tiek darbininku samdo, o 
tik puse tiek iszdirba arba pa
daro. Reiszkia, dabar pas mus 
randasi daug daugiau pinigu, 
negu tavoro ar padaryto darbo.

Net ir darbo žmogelis dabar czieriai kaip tik to norėjo ir 
jau mato kad pinigai ne viskas kaip tik to,ir lauke. Nors tie 
kad pinigai niekam neverti jei-Į kurie apie tokius dalykus žino, 
gu negalima su jais pirktis kas‘sako kad dar ims kokius tris 
mums reikalinga. Sziandien j menesius pakol visiems bus vi
nies jau žinome ka tai reiszkia sur gana mėsos, bet jau dabar 
atsidurti in ta užburta rata, j matyti kad buczernese pasiro- 
kur kasztai vejasi algas ir al-j do daugiau ir daugiau mėsos, 
gos seka kasztus. Juo daugiau Žinoma, dabar ta mesa dar la-
uždirbame, juo daugiau kasz- biau pabrangs, bet neilgai. Kai 
tuoj a pragyventi. Mažas pel- ūkininkai, biznieriai ir buczie- 
nas ir prasta nauda jeigu szian- rial gales savotiszkai nustatyti 
dien mes dvigubai uždirbame, kasztus, tai viens kitamnepasi- 
bet trigubai už viską turime duos, 
mokėti.

Jau dabar musu tas galingas 
doleris tik biski daugiau negu 
pus-dolerio vertas. Jeigu tu! 
dabar turi apdraudos, “Insu-j 
rance Policy” už tūkstanti do-! 
leriu, ji sziandien verta tik a-* 
pie szeszis szimtus doleriu.' 
Reiszkia, pinigėliai gali tavo 
kiszeniuje skambėti ir bumasz- 
kos braszketi, bet tu esi szian
dien biednesnis negu buvai ke-į 
Ii metai atgal kai pusiau tiek 
uždirbai. Jau dabar matome,: 
kad geros mėsos geras gabalas' 
turi daugiau vertes negu sauja' 
sidabriniu.

Valdžia jau baisiai susirupi- 
nus, bet nesiranda musu val
džioje vadas, kuris drystu ar 
galėtu szita musu pinigu iszky- 
lima sustabdyti. Mes sziandien 
esame be vado.

Atvažiuoja In 
New Yorka

Naciu Didvyriai Kaip Galvažu
džiai Pakarti, Goeringas Nusi
truczino; Sekretorius J, Byrnes 
Atvyko In Washingtona; Val

džia Pasitraukė Isz 
Mėsos Biznio

BUS MĖSOS IR
LASZINIU

WASHINGTON, D. C. — 
Panedelio vakara, Prezidentas 
Trumanas per radijo pranesze 
visiems kad, valdžia pasitrau
kė isz “Mėsos Biznio’’ ir nui
ma “Visus Mėsos Kasztu Su
varžymus.’’ Jis per penkioli
ka minucziu kalbėjo, bet daug 
ko nepasakejjis kaltino Repub- 
likonu Partija ir atskirus Kon- 
gresmonus, kurie, anot jo, visa 
szita nelemta padėti sudarė.

Ūkininkai ir biznieriai, bu-

Jeigu pas viena per 
brangu, tai szeimininkes eis
pas kita kur pigiau, ir taip vi
sur mesa atpigs kai tik daugiau 
bus buczernese.

Nabagas Prezidentas Tru
manas ir jo Partija padare per 
ta paskelbimą Panedelio vaka
ra, reikėjo jau seniai padaryti! 
Dabar jau beveik pervelu. Ims 
laiko pakol viskas vėl atpigs!

Kai Prezidentas Rooseveltas 
musu reikalus tvarkė ir musu 
kraszta vede, vieni ji prakeikė, 
kiti ji kaip koki didvyri gerbs 
ii beveik garbino! Bet su na
bagu Trumanu, visai kitaip. 
Niekas ant jo nepyksta, niekas 
jo negerbia, niekas jo negarbi- 
na, bet visi ji ir jo padėti apgai
lestauja. Jau dabar visi, kaip 
draugai, taip ir prieszai mato ir 
sako kad nabagas Trumanas ne

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NUREMBERG, VOKIETIJA. — Po vi- 
diirnakties, Seredoj, Spalio 16-ta d., anksti isz 
ryto galingos Naciu-Vokiecziu armijos vadai 
buvo vienas po kito iszvesti isz kalėjimo ir pa
karti. Nebuvo niekam isz anksto praneszta 
kada ir kur szitie prasikaltėliai bus pakarti, Tik 
tiek visi žinojo kad ant paskirtos dienos po 
vidurnakties, jie bus pakarti.

Jie buvo palaidoti be jokiu 
isskilmiu ar apeigų ir ju kapai 
nebus paženklinti, kad niekas 
nežinotu nei kur j u lavonai 
randasi!

Beveik visi prasikaltėliai, 
kai jie jau suprato kad nebeli
ko jiems vilties isz tu kartuvių 
iszsisukti, nulindo ir net prie 
tikėjimo kreipėsi.

Julius Streicher, kuris szim
tus tukstancziu Žydu iszžude ir 
iszkankino, sznairuodamas, ir 
nuduodamas drąsus pats ėjo 
prie kartuvių. Jis beeidamas 
in savo sargus suriko kad jis 
jiems dabar padeda sukelti ir 
szvesti “Purim Szventes.” Jis 
tuomi norėjo prilyginti jo pa- 
karima su Žydu džiaugsmo 
szvente, kada Žydai buvo isz 
vergijos iszlaisvinti ir kada jie 
pakorė Žydu neprieteli Hamau 
kaip yra apraszyta Szventame 
Raszte. Streicher ir kitiems 
savo nelabiems draugams vis 
sake palaikyti drąsą ir spjauti 
in visus.

Vienuolika buvo pasmerkti 
ant kartuvių, bet tik deszimts 
tas kartuves pamate ir nuo j u 
žvaigždes skaitė.

Visos Naciu Armijos vadas 
ir narsus karininkas, Karo 
Lauko Marshalas Goeringas 
pats save nusitrucino apie dvi 
adynas priesz tai kada jis butu 
buvęs pakartas. Sargai nesu
pranta kaip jis galėjo ta tru- 
cyzna taip ilgai pasikavoti ir 
prie save laikyti, nes jie visa jo 

kambarį, visas jo drapanas isz- 
krete. Jie žinojo kad Goerin
gas norėjo nusitrucyti ir kelios 
sanavites atgal jie sucziupo 
trucyznos jo kambaryje. Sar
gai sako, kad jie net nemate ka
da jis butu ranka pridėjęs prie 
burnos ta trucyzna nuryti.

Joachim von Ribbentrop bu-* 
vo pirmucziausia pakartas, ir 
Arthur Seyss-Inquart buvo 
paskutinis ant kartuvių. Erne 
tik pusantros valandos užbaig
ti darba, kuri tie galvažudžiai 
buvo seniai pradeje ir visa 
svietą kraujuose paskandinę!

MOLOTOVAS
ATVAŽIUOJA

NEW YORK. — Sovietu Ru
sijos Užsienio Ministeris Molo
tovas atvažiuoja in New Yor
ka miestą, ant tos Taikos Kon
ferencijos, kur dabar didžiųjų 
krasztu didžiūnai stengsis už
baigti nebaigtus Paryžiuje rei
kalus. Molotovas sako, kad jis 
nori asmeniszkai czia dalyvau
ti ir Paryžius Konferencijos 
klausimus iszspresti. Jis su 
eroplanu atlėkė isz Paryžiaus 
in Londoną sykiu su Andrei 
Vishinsky. r Isz Londono va
žiuoja laivu Queen Elizabeth. 
Molotovas Paryžiuje daugiau
sia reikalavo ir labiausia blio
vė ir daugiausia gavo. Jis ti
kisi panasziai lir lezia dabar, 
bliauti ir gauti. j
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I ter, N. Y., ana menesi gavo 
laiszka isz Vokietijos. Vienas

1 studentas jam raszo: ‘1 Giliai 
į sujaudinti ir labai nudžiugę ra- ( 
’szome Tamstai szi laiszka. Ra^ 

Vienas policijantas Bostone1 dome Tamstos adresa Jusu au^

Kas Girdėt
buvo suaresztuotas ir prisipa
žino kad jis isz pripratimo ap
vogdavo sztorus kuriuos jis bu
vo paskirtas sergėti.

koto palto kiszeniuje. Szis pal
tas kaip tik teko mano pamy-' 
tei, kuri jums nuoszirdžiai už 
szia brangia dovana dėkoja.”

GENEROLAS PERSHING DEL STIPRIOS 
AMERIKOS. JIS PRASZO: REMKIME 

DIPLOMATIJA AUGANCZIU 
STIPRUMU

V

Veteranai Antro Pasaulinio Karo Pasiaukoja 
y Paežiam Tikslui

Vienas žmogelis atėjo in teis
mo ofisą, Massachusettes vaišint • Iilijoje ir prasze pavelinimo savo' 
žmona apmuszti ir apdaužyti. 
Kai teisėjas paaiszkino kad jis 
negali tokio pavelinimo duoti, 
žmogelis užpykęs suriko: “Tai 
koks ežia krasztas? Kur žmo
gaus laisve?”

Szunio snukis ir mergeles ke
liai visados szalti.

Nadas Rastenis, kuris 'dabar 
eina Bendrojo Amerikos Lietu
viu Paszelpos Fondo pareigas, 
ana menesi pasiuntė Preziden
tui Trumanui telegrama, pa
gindamas Prezidento pareisz- 
kima ir nusistatymą insileisti 
in Amerika daugiau nuo karo 
nukentiejusiu tremtiniu, kuriu 
tarpe tikimasi kad ir daugiau 
jLietjuyiu gales ežia atvažiuoti.

Irai rengėsi namo, nes mat vai-l 
kai prisivalgė eme rėkti, kad Į 
pilvus skauda. Atsisveikino, ir 
d a syki padek 
ko namu link.

Petraicziaį, vieni like, eme 
“gadzinkas 
ti. Viens kita kaltina 

' kvietimą 
'stuba ir da tokioje garbingoje dalykos.
szventeje. “Žiūrėk, kaip apte- Neaplenke ne Baltruviene
pe rakandus, karpeta visa su-' ausu. Ta, iszgirdus tokias kal-' ll°- Paeme viszta ir nuėjus iii 
plemavo, staltiese visa aplais- bas, lyg užpyko. Ant rytojaus J 
te, visus marguczius sumusze. Baltruviene su dideliu pundu
Ak! Tai praseziokai, be jokio stovėjo prie Petraicziu namo.

»!” Roke piktu bal
su Petraitiene.

‘ — Tvlek! Juk tai tavo kalte,
Jka ežia dabar rėkauji! Ar ji 
kalta, kad tu ja praszeiczia. 
Dabar tai džiaugkis! Vakario-; 
nei užsiprąszei Užkabinskius,1 
o ka-gi paduosi? Boba vis bo-Į 
biszkai ir padaro, ruseziai kal
bėjo Petraitis.

Kažin kol jie butu bariusies, 
betn ant laimes ar nelaimes,! 
atėjo Užkabinskiai. Užkabins-j 
kiene tuoj pastebėjo, kad stu- 
ba nėra tvarkoje.

Petraitiene tuoj eme sakyti, savo kasztais.
Ant galo pridu- kaip praturtėsi atsilyginsi. Bet 

visa sau- kaip pradėjai pinigus krauti, 
pamirszai ne tik apie tai, bet 
nenorėjai mus bepažinti. Nu
džiugome mes, kaip mus už- 
kvietei pas save. Atėjome. Ne
sitikėjome, kad taip pasielgsi
te, kaip pasielgėte. Mes pras
eziokai prastai pasielgėme. Bet 
jus, kad ir inteligentais save

roms drangoms apsakyti ta rokuojate, pyascziau pasielgėte 
naujiena, kol da neatszalo. 11- negu mes, praseziokai. Tai da
gai neemo. Po keliu dienu visi bar busime atsilyginę. Dan

oje, Baltrai pasu- žinojo kaip Baltrai aptusztino giau® mes su jumis nieko ben-
i Petraiczius. j dro neturėsimo. Sudiev!”

Daejo tas gandas ir iki Jo-j Petraitiene, pasilikus, lyg 
tarp saves giedo-' nienes. Joniene iszklausius pa- susigėdino. Bet pavarezius toki 

nž na-’lingavo galva. Ji mane, kad dailu kumpi, nusispjovė ir nu- 
tokiu prasezioku iii' taip atsitiks. Bet juk tai ne jos. tarė dauginus su prascziokais 

' nesusideti. Jie nors bledes pa
dare, bet visgi gerai ir atlygi-

NEW YORK. — Dabartinis 
neaiszkus laikas tarptautiniuo- 

! se santykiuose reikalauja netik 
kuo-aukszcziausios ruszies dip
lomatijos, bet ir tinkama stip- DUOK ISZ SZIRDIES mandagubo 
ruma paremti musu svetima 

.politika. Demobilizuota ir ne- 
1 apsaugota tauta nieko negali 

j padaryti nors ir ;
1 butu geriausi pasaulyje, 

iszkastii Generolas John J. Pershing,
Pirmo Pasaulinio Karo vyriau- joieue net kruptelejo. Kuomet 
sias vadas, jo 86 m., gimtadie- nuej0 atidaryti duris, tai rado 
nio proga inspejo Amerikos 
žmones: “Bukite stiprus.” 
Kalbėdamas isz Walter Reed į 
Ligonines, Washington, D. C.J . 
musu senas tautinis herojus sa
ke: “Sziose pokariuose dienose 
visokiu tarptautiniu skirtumu 
tarpe, musu szalis turi užlaiky
ti savo diplomatija su vis au- 
ganeziu stiprumu. Pirmas pa
saulinis karas 'butu užtikrinęs 
taika, jeigu mes butume dikta
vę savo sanlygas Berlyne, ir 
paežiu laiku užlaikė savo ap
sauga ant žemes, juru ir ore. ’ ’ 
Kalbėdamas. apie pasiszalini- 
ma Alijentu kareiviu isz Vokiej 

Varpai suskambėjo visoj Lie- ir labai »reita demobili-

Mokslincziai rado daug tos 
medžiagos, kuri yra vadinama 
“Uranium,” ir kuri yra labai 
reikalinga del padarymo tu 
sprogs taneziu “Atom” bombų, 
Fiiancuzijoje. Daugiausia buvoH 
surasta Limoges apylinkėje. 
Inžinieriai sako, kad bus labai 
lengva szia medžiaga 
nes dauguma jos randasi tik j 
deszimts pėdu po žeme.

) Mes turime taip atsargiai 
gyventi kaip atsargiai keliau
tojai lipa in augsztus kalnus, 
kur vienas klaidingas žingsnis 
gali visus in bedugnes nu
gramzdintu: Vienas neapsvars
tytas žodis gali mums visa mu
gu gyvenimą suardyti!

Sovietai ana menesi parasze 
laiszka Szvedu valdžiai, parei
kalaudami žinoti ar Pabaltijos 
xraszto Lietuviams pabėgė
liams valia isz Sz vedi jos in ki
tu krasztus iszvaziuoti. Rusija 
vis reikalauja kad visi Lietu
viai 'butu panevalia gražinami 
in Lietuva, kad Sovietai vi
siems jiems galėtu tinkamai at
lyginti.

Jau trylika metu praėjo nuo 
Dariaus ir Girėno nepasekmin- 
go skridimo isz Amerikos in 
Lietuva.

JEIGU DUODI,

t i °4. • VIENA diena 'buvo ūkanota.’ jos diplomatai t .
Joniene sėdėjo prie lango ir 

lope vaiku drabužius. Tik sztai 
suskambėjo taip skambiai, kad

i Baltruviene su linksma szypsa
I veide.

— Na, o kas dabar ežia tave 
itnesze? Nusistebėjus užklau
sė Joniene. Meldžiu vidun.

Kuomet susėdo, Joniene pra
dėjo klausinėti apie szi ta. Bal
truviene tik szypsosi, juokiasi. 
Matai, Joniene, asz atėjau tau

i virtuve užkaite pietums.
'Ji sau linksma dainele niunia- 
į vo lyg niekas neatsitikio.

Nusistebėjo Petraitiene pa-' 
maezius Baltruviene. I

Baltruviene mojus tuoj atri- 
szo pundą ir tarė: “Poni Pe-j

• | traitiene, girdėjau, kad mane 
i labai smarkiai apkalbi, buk asz
tave aptusztinau. Sztai, sugra
žinu viską: kumpi, viszta, kiau- 
szinius ir duona. Viską ka mes 
valgėme. Acziu Dievui, mes da 
turime ka valgyti. Ar atmeni, 
Petraitiene, kaip tavo Jonelis 
gimė, neturėjai ne kuo palukių 
nupirkti. Asz tau viską parūpi
nau ir da kriksztynas pakėliau

Pati sakei, kad

Nors turtai puoszia žmogų 
isz virszaus, bet atmaino jo po
būdi.

Neužmirszkite kad dabar 
“Saules” prenumerata in Su- 
vien. Valst. yra $5.00 metams, 
o $3.00 ant puses meto.

Szveiczrai insteige amatu 
kursus tiems kurie tremti
niams dabar randasi ju krasz- 
tę. Szitus kursus lanko vyrai ir 
moterys, inteligentai, profesio
nalai ir paprasti darbininkai. 
Kai jie baigia tuos kursus jie 
gali gauti darba Szveicarijoje 
ir sau nors kiek užsidirbti. Szi- 
tas mokslas visiems in nauda 
Jbus kai jie in kitus krasztus 
iszvažiuos. i <

, tavoj:
Ne garbe lakumams narsiems 

neszdami,

zacija Suv. Valstijose, jis sake:

“Taip darydami, sumažin
dami savo ginkluota stipruma

Kituose Szveiczrijos mies
tuose Lietuviai moksleiviai 
lanko universitetus, akademi
jas, gimnazijas ir medicinos 
kursus. Visiems tokiems duo- 
damos stipendijos: jiems pri
mokama kad jie ‘besimokinda
mi galėtu ir pragyventi. Szitie 
yra Amerikos Lietuviu Paszel
pos Fondo szelpiami.

Tik rauda gaude toj gamtoj silpnumo punkto, mes tik 
liūdnoj, duodame proga priesziniu- 

yra geras 
pavyzdis, kaip ir musu dalyva
vimas Antrame Pasauliniame 
Kare. Alijentu peergale skau- 

jdžiai invyko ir tik kada Ameri- 
Lietuvio ^<a Peleke savo pilna stipru

ma. Mes vėl mateme kad pasi- 
Atminus j u žygi, kurs baigės Tuoszimas yra taikos sargas, 

miszkuos!

Girėno ir Dariaus graudžiai kams. Perlu Uostas
verkdami.

Ir jura aptilo, ir oras gražus, 
Ir ilsisi Darius-G i r e n a s 

kapuos, |
Bet daužo ir raižo 

jausmus,

ypacz atomines bombos amžiu
je. Neužmirškime szia svarbia

Kiekvienam žmogui ateina pamoka, visi stokime už tauti- 
diena, kada jis jaueziasi kad ne vienybe, kad galėtume su- 
jis visu silpnybių, nuodėmių irpa^’Ii tikros taikos ir kad mu- 
grieku atsikratė ir 
kai tikrumoje tie griekai ji pa- r^us lluo užpuilimo žmonijos.’ 
liko nes jis jau per silpnas silp
nybėmis džiaugtis.

t 
didele naujiena pasakyti. Ogu 
žinai ka! Petraicziai mus už
kvietė pas save in sveczius, ant 
pietų. Ir da Velykose. Ka, ar ne 
naujiena, paklausė su pasidi
džiavimu.

Joniene, iszgirdus tokia nau
jiena, isztikro labai nustebo. 
Kaip tai, Petraicziai juos kvie
tė pas save svecziuosna ? Isztik- 

• ro, tai netikėtas dalykas. Juk 
. jie nenori nieko bendro turėti 

su prastais Lietuviais, kuomet 
pastojo turtuoliais. Ir dabar 
juos užkvieczia! Tai jau kas ne
paprasto nutiks. O ar eisi? Už
klausė Joniene.

— Na, tai kaip? Siuvu sau 
“drese” ir vaikams szi-ta. Tu
riu ir dovana nupirkus Petnai- 
cziu vaikui. Juk atsimink, kac 
mes esame kūmai. Tas tiesa, 
kad mus labai nustebino ju už- 
kvietimas. Bet eiti tai eisime, 
tarszkejo linksmai Baltruvie
ne.

— Laimingos keliones ir ge

kaip atsitiko.
re: “turbūt nevalgė 
vaite, nes viską suede, ka ture-1 
jau pataisius. Kuom-gi dabar 
asz jus pavaiszinsiu. Ak! Tai 
nelaimingos Velykos! Užka- 
binskiene apsidžiaugė, iszgir
dus tokia naujiena. Atsiprasze 
ir tuoj abudu iszejo. Nes mat 
Užkąbinskiene norėjo tuoj sa-

atsisakė, su stiprumas sulaikys agreso- riausio pasisekimo. Nusijuokė

Visi turi būti sujaudinti
Joniene.

Atėjo Velykos. Pasipuosze 
kopuikiausiai.

i •. . ”
Viename laikrasztyje pagar

sinimas buvo kad galima Roo- 
sevelto popieras ir rasztus nu
sipirkti už deszimts doleriu; 
tame paeziame pagarsinime,

Klebonas, beeidamas kaledo-

ISTORIJEapi8 Ila 182 “■ 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
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
ba kaip ir visos Bobos. 15f.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

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

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

sziais Generolo Pershing žod- Baltruviene 
žiais. Jis, ir kiti militariniai va- ■ Taipgi parėdė viaikuczius gru
dai Antro Pasaulinio Karo ' žiai ir iszsirenlge in kelione.

ti, vis norėdavo pralinksminti nuolat ragina Amerika būti pa-Į Kuomet Petraitiene atidaro 
ir prasznekinti mažuczius. Uže- siruoszusia. Jie tiki, kad “One dul'is ir pastebėjo Baltrus su 
jes pas viena parapijona jis Year Military Training” yra penkiais vaikais, tai sunkiailat- 

. . . maža, keturiu metu Mariute būtinai reikalinga militari- sidus°- Bus dabar po rakan
de žemiau buvo kitas pagai(prasznekįn0< Mariute insidra- niam pasiruoszimui. Sekadami dais. Ir kodėl jie negalėjo tuos 

sinimas: C.“ Y--- 
įGyvenima” nusipirkti 
iszios deszimtys devynis centus 
Ka isz to galima pasimokinti,' 
mes paliekame savo skaityto
jams, bet mums prisimena Lie- 
tuviszkas priežodis: Sulyg Jur
gio ir kepure.
1 1 ---------- -------------

i V. Apanaiczius, isz Rochesj
Iv » . . ’

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

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 85c

No. 103 Vaidelota, apisaka ibz 
pirmutines puses azimtmeczio, iaz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c

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
pinusi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ....................................... 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
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: T-Hoszis: 
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 ci-

. 45 puslapiu.................... 15c
I No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links-

a ima Kustaus^g.^ug pasįsa]-e klebonui kad ji Generolo žodžius, Karo Vetera-!
uz sze-| Vakar labai keista sąpna sap-'nai aukauja savo pilna energi- 

navo. Į ja pakreipti Amerikos visuo-
“Ną, ka tu jau taip sapna- menes atyda in tautinio apsau- 

vąi?” užklausė klebonas, bu-1 gojimo klausima. Jie ragina 
maszka nuo mamytes kiszda-Kongresą pravesti Bill on Mili- vaziavote. Eikite vidun, 
mas in kiszeniu.

“Asz sapnavau, kad asz va- ing.”'______________ _
kar numiriau ir nuėjau in dan-Į teraus Division of the Citizens kal’auti margueziu, pyragai- 
gu bet ten Szvęntas Petras sa- iCommittee for Universal Mili-,cz^u tojaus. Baltruviene'gonus.

of Youn<>- Men nors draudė, bet kur tau. Vai- r °*
“Na, o ka tada darei?” pa- Spalio (Oct.) 5 d., laike konfe-!^a^ v^s vaikai. Patys eme kaip mybe; Vargingo žmogaus aunu; Trys 

klausė klebonas, iszkeldamas rencija, Roosevelt Hotel, New liekas ned'ave. Ant galo sumu-
Penkios Istorijos apie Buri'ke stikleli su szeimininku.

>■ 'V _ . ■ .1, __ _ ' ■ ’ ; • ■ • * • i

Mariute,

' vaikus palikti namie. Juk tik 
juodu asz prasziau. Taip elgia
si kaip praseziokai. Tokios 
mintys lekiojo po Petraitienes 
galva. Ant galo tarė: “Jau at-

tary Universal Military Train-! Suej° visi- Vaikai tuoj, kaip 
Tuom tikslu mintyje, Ve- matai, apspito stala ir eme rei-

Pasiskaitymo Knygeles
■s ■ ■

ir Surikas, Kareivis ir Velnias;
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko

ke kad man nėra vietos.” tary. Training

York City. — C.C.F.M.T.

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

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

No. 182 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................20c

No. 183 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. 189 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................15c

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

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

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

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

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berną- 
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>2t keik užlaiko moteres baslapti, 
61 puslapiu . ...........................    15c

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

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu.........................................A 5c

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 isztyre; Prigautas vagis. 
60 nnslanin .................................15*

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; Puaiaugave* 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grąpas; apie Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puill 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25

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

No. 162 Trys istorijos apie Bala* 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
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. 25s

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
udaus ; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................ 15s

No. 170 Asztuonlos 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 ......................... 2ie

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
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 Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu...........25<

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 61 
puslapiu ..........................................1®«

No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam Įsa 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15s

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ..........  4*

ažeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
. . I kuris buvo protingesnis už savo poną

sze po kelis marguczius, vaikai 61 pu8iapiu ................................. 15c
aprimo. Petraitiene susodino Į No. 127 Trys istorijos apie Duk- 

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

. gyti. Baltrus raginti nereikejo, ---------------------------------------
jie taip visi valgė, kaip namie.! 

J Todėl ne nedyvai, kaip Petrai-j 
ežiai viens in kita pasižiureda- 
vo piktomis akimis. Per valau-'
ii-i A i i + ' i aPle Gregonuąda laiko stalas buvo tuszczias. IDlVIvlJlJ r .
,, , . v , , . . i------------------ Isz NumirusioBaltrai dėkojo uz tokius ska- ,' , , r ,' Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 

me, Szaltiszaiti ir Debesėlio.
:: 25< ::

“Tada,” atsakę ___  ,
asz nuėjo in pekla kur mane! Istorija apie “AMŽINA ZY- yisus apie stala ir pradėjo vai-

pasaka); Užliekos isz Senovės gražiai priėmė ir pasakė man DA.
Padavimu; Peary ant Žemgalio ten pabūti pakol man gera vie-

Le- ta sujieszkos. Bet, paskui, man
25^ pasakė, kad ir ten man vietos

'(Atminimas isz keliones in 
.jdinius Krasztus). 96 pus. ..

fe -------  nėra, nes tik viena vieta ten be- 
Trys Istorijos apie Irlanda liko ir ja laiko del musu klebo- 

arba Nekaltybe suspausta; Ro- no.”
bertas Velnias; Medėjus; Kaip Klebonas net užspringo ir 
Kuzma Skripkorius liko Tur- greitai iszgarmejo. O Mariute 

' ‘ - 2(tf 'buvo nuvaryta gulti ’be vaka
rienes.

ting Ponu. 78 puslapiu, .
Saule Publishing Co.,

L Mahanoy City, P^,

Jo kelione po svietą ir 
hudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.

SAULE PUBLISHING CO 
Mahanoy City, Pa.

Neužmirszkite kad dabar nįus pietus. Petraicziai nors 
“Saules” prenumerata in Su-1 szirdyje pyko, bet neparodė 

vien. Valst. yra $5.00 metams, 

o $3.00 ant puses meto.

SKAITYKIT 
“SAULE”

vieszai.
Paskambino Petraicziukas

piana. Pakalbėjo biski ir Bal-1 skaitykit “saule/’ platinkit

Adresas: 
Saule Publishing Co, 
Mahanoy City, Penna.
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gina.
— Dieve užmokėk! Visi

KAIP NEDRĄSUS JAUNIKIS APREISZKE-" z
sveiki.

Vela tylėjo abudu koki laika. 
Veronika dasiprato kokiam 

'tiksle atėjo pas ja Pranas 
del juokėsi paslapta.

Vaikinas, vela atgavės 
drąsumo, atsiliepe:

— Dabar ar niekad! 
galvojo sau,—Veronika, 
dėjo vela, — atėjau,—

— Matau, kad atėjai, per- 
i trauke jam neramiai.

Pranas vela nedryso kalbėti.
— Su taja mergina sunku 

susikalbėti, pagalvojo sau.
— Atėjau, atėjau, — kad,1

SAVO MEILE MERGINAI

pRANAS buvo sumini ūkiniu-j Tiktai su akimis ant josios žiu- 
kaus. Nuo pat užgimimo buvo re jo maloniai rodos kalbeda- 

jisai persekiojamas nelaimia.! mas, jog ja myli.

To-

kiel

Jieszko Aliejaus Pustynuose

Gime Vasario 29 diena 1896
metuose, todėl kada kiti vaikai kas jo szirdyje dėjosi. Tankiai 
apvaiksztinejo savo gimimo 
diena, jisai apvaiksztinejo kar
ta in keturis metus. O kad ku
nigas jam pasako, jog gali 
szvensti savo varduves kas me
tas, todėl Pranukas ta diena 
pasijuto, jog jisai paseno viena 
meta daugiau.

Kaipo vaikas

Mergele jaute tai gana gerai

nusiszipsojo ant jo, nes vaiki
nas buvo gražus ir turėjo gera 
varda visam kaime, bet neisz- 
puole jai, kaipo gerai iszaukle- 
tai mergelei idant pirma in ji 
prakalbėti.

Žinojo Pranas, jog jo mylima 
prigulėjo prie vietinio bažny- 

, atsiženklinejo tinio koro, ir tankiai eidavo 
jisai nepaprasta sarmata, sle-J ant mokslo giedojimo su ki- 
pesi nuolatos už motiniszko 
žiursto, o kada jo ka toki už
klausta, neturėjo drąsos atsa
kyti ant užklausimo. Jeigu 
ateidavo kokis sveczias pas tę
va, tai bėgdavo in kluoną ir ne- 
iszeidavo isz tenais, pakol sve
czias neapleido grinezios.

Priek tam buvo labai nepa
rankus, ir nekarta padarydavo 
motinai daug bledies, už ka ap
lankydavo nemažai per kupra.

Jo nedrąsumas su metais vie
toje susimažint, tai da daugiau 
audavo. Jisai bijojo nuolatos 
pats nežinojo ko, net savo loc- 
no szeszelio.

Jam vienmecziai vaikai pra
mynė ji “Duduku,” arba 
“Minksztu Kiausziniu” su ku-' 
riuom reikėjo labai apsieiti, 
idant jo nesukult, nes vos ji da- 
lipstejo, tai apsiverkdavo tuo- 
jaus.

Visa szeimyna jo labai sar- 
matinosi, daugiau ne kaip jisai 
pats saves, norints neturėjo ko, 
ba buvo doras vaikinas ir nie- 
kam nelindo in akis. Jo veidas 
nuilatos parausdavo isz ma
žiausios sarmatos.

Pa-
—Pra-

Daugiausia nesmagumo nu- 
kensdavo, jeigu ji motina su 
reikalu nuisiunsdavo pas kai
mynus, arba su kokiu užklausi
mu, tai užmirszdavo ko atėjo. 
Kada duris atidarydavo ir už
klausta jo, ko nori ir ko atėjai? 
Tai negalėjo atsakyti ir bėgda
vo namon.

Taip augdavo pas tėvus, pa
kol daejo lyg 24 metu. Ant gi- 
lukio ne erne jo in vaiska, no
rints buvo drūtas vaikinas, bet 
netinkamas o virszininkas kal- 
bego, jog jam szirdis traktu isz • • • 1 baimes, jeigu iszgirstu szovima 
anuotos. Darba atlikdavo sa
vo gerai ir pridereneziai, o tė
vas ji labai girdavo, jog turi 
didelia pagelba gaspadoryste-

Sztai Pranui atsitiko nelai
me: insimylejo in mergina.

Kaime gyveno patogi mergi
na duktė ūkininko, vardu Ve-j 
ronika; o kad buvo turinga, 
daug jauniku geide ja turėti 
už paezia, bet ji visiems atsake 
savo szirdele. Kiek kartu ei
dama pro Įauga Pranuko, szir
dis jam plakdavo kaip kalviais 
kūjis; isz baimes. Kaipgi jisai 
galės prisiartinti prie mylimos 
mergeles ?

Ne karta eidavo ant kelio ar
ba priesz josios grinezia, kad 
tik prakalbėti koki žodeli su ja, 
bet kada sutikdavo ja viena, 
žodžiai stojo jam gerklėje ir ne- 
dryso ‘ prakalbėti nei žodelio.

Neužmirszkite kad dabar 
“Saules” prenumerata in Su- 
vien. Valst. yra $5.00 metams, 
o $3.00 ant puses meto.

toms merginoms. Karta nuta
rė pasinaudoti isz tosios pro
gos ir nuvesti ja namo.

Lauke ant josios prie kelio 
po medžiu, o kada praeitinėje 
prakalbėjo in ja:

— Veronika?
— Ko nori nuo manes? Už

klausė mergina, ne drąsiai.
— Veronika, pa antrino 

mielaszirdingu balsu. — Jaus
damas, jog jam veidas užside
gė kaip burokais.

— Na, kalbėk, drąsiai! Pri- 
spirinejo mergina mielai.

— Asz, asz noretau eiti na
mo,— vos iszkalbejo Pranukas 
persigandęs. — Na tai eikie 
sau! Asz tau neperszkadyju!

— Bet, asz, asz norėjau, tai 
lyra, asz, asz norėjau eiti su ta
vim namo, tarė Pranas, ir per
sigandęs tuom ka pasakė, nu
ėjo pats, palikdamas juokian- 
czia mergina ant vietos.

Pirmutinis isžbandimas, ap- 
reiszimo savo meiles nepasise- 
ke Pianui. Niekam nepasake 
apie skausmą szirdies koki tu
rėjo, o kito neprasze in pagelba 
nes neturėjo ant tiek draisos. 
Ka czia daryt? Reikėjo laukti 
kitokios progos!

Metas praslinko, tėvas Pra
no numirė palikdamas jam ma
ža gaspadorysta, be jokiu sko
lų. Pranas geide apsivesti, bet 
jo pati turėjo būti tiktai panele 
Veronika. Reikėjo jau iszaisz- 
kyt savo meile bet kokiu budu?

Tula szventadieni, apsirėdė j 
in szventa-dieninius drabužius 
ir nuėjo pas Veronika. Ant gi- 
lukio sutika ja viena darželyje.

Pagarbinęs: Poną Dieva ir 
persižegnojas ant drąsos, ro
dos lengviau jau pasidarė ant 
szirdies, o kad turėti daugiau 
drąsos, pradėjo kalbėti pirma:

— Graži diena sziandien,—, 
isztare laikydamas ranka ant 
szirdies, idant jam isz meiles ir 
baimes nesutruktu.

— Teip, atsake Veronika 
trumpai.

— Bet, sziandien vešu,— 
trauke toliaus, truputi insidra- 
sines.

1 — Karsztis? Vela atsilie
pė susimaiszias; Ar ne teip, 
teip kaYszta, labai karszta!

— Daugiau kaip vakar, —■ 
atsake.

— Teip, daugiau kaip va
kar, — paantrino, nuszluosda- 
mas prakalta nuo kaklo.

— Bet man ne karszta, at
sake Veronika.

Pranas užsimanste ir užside
gė ir užmirszo ko atėjo pas 
mergina. Tylėjo abudu.

— Ka motina veika? 
klausė ant galo Veronika.

— Dieve užmokėk, sveika, 
atsake Pranas.

— O bobute, ka veikia?
— Liepe tave pasveikint.
— O brolei, seserys, diediene 

[ Urszule? Dadave toliaus mer-

kad,—
— Idant nieko nekalbėti,— 

nusijuokė Veronika.
— Nesijuok isz manės, — 

atsakęs užpykęs,— atėjau pas 
t a ve,—kad,—p akla u s t i,—

— Del Dievo szvento,—del 
ko nekalbi drąsiau, idant ma
nės paklausti: Ar busiu tavo 
pati ? Ar teip ?!

— Teip!— teip teisybe, — 
paantrino nudžiugęs, — teip! 
Atminei, Veronika! O ka tu 
manstinai apie tai?!

— Na, jau asz ant to sutin
ku, eikime pas tėvus del palai
minimo.

Ir atsitiko ant galo tas, apie 
ka Pranas maustė per visa me
ta ir nesziojo szirdyje, apreisz- 
ke savo meilei savo myliniai 
merginai. Jeigu jam Veroni
ka tame nebutu prigelbejus, tai 
Pranas gal ir sziandien butu 
nevedąs.

In puse meto po tam Pranas 
nuvede Veronika prie altoriaus 
bet, savo sarmatos negalėjo pa
mesti, norints kaipo paeziuotas 
žmogus, neturėjo ko sarmaty
tis.

Pranas »pasidarė da nedrą
sesniu. Pati turėjo visame 
pirma žodi; visados kalbėjo už 
ji, o net ji atlikinėjo visokius 
reikalus, o jisai laikėsi visados 
žiurstelio savo pacziules.

- GALAS-

z-

I

Amerikos kompanijos dabar jieszko aliejaus tolimuose 
krasztuose. Czia “Standard Oil” kompanija isz Amerikos 
kasa sziulinius Giza kraszte, kur senovėj e Faraonai pasta
te savo atminties paminklus isz akmens. Tie senovės pa
minklai, “Piramidai” matomi ant paveikslo sykiu su sziu 
dienu maszinomis del sziulinio iszkasimo. Szitokios maszi- 
nos gali labai giliai knistis. Szita maszina jau buvo iszka- 
sus giliau apie 5,100 pėdu po žeme.

Ir biaurius žodžius plovoje, 
In viena vieta sueja 

biaurybes varo, 
Tokis jusu gyvenimas, 

Ir labai vargingas.
* * *

Ten kur arti Konektikote, 
Yra ne kas bobele, 

Savo vyruką kas dien ėda, 
In kitur bėga.

Buvo in kita miestą iszbegus, 
Nuvažiavo jieszkoti žmogus, 
Nuvažiavo jieszkoti žmogus.

Surado savo bobele ir 
parsivežė, 

Kad ne vaikai,
Tai butu bobele iszsižadejas, 

Pažinti josios nenorėjas.
O tu nieką bobele,

Argi tau ne geda taip daryti!
Savo vyreli ir vaikus 

skriausti, 
Nuo saves stumi, 

Ne nori priglausti.
Bobele, taip nedaryk, 
Gyvenimą pataisyk.

* * *
Kur ten kitam mieste, 
Randasi didelis namas, 

Keletą szeimynos gyvena, 
Atsiranda juoku gana.
Gere guzute ir alaus, 

Pasigėrė bobeles dainuoje, 
Per diena ir nakti szunrijo, 

Ne mažai alaus iszrijo, 
! Nekurios bobeles tiek prigėrė,

PAKLYDĖLIO :: ::
:: :: :: ATGAILA

re:
— Praszau užeiti!

res storas, ąžuolines duris, ta- gintoms tautoms, Laisve vi
loms, kas jos trokszta.”
Ir tuomet bus vienas iszeji- 

Nepažinstamasai su ausimi-'mas laimėti arba amžinai žūti,
nimu inženge in tamsu rusi, o Taigi budėkite ir bukite prisi- 
da labiau nustebo, kai Auksutis 
jas už ve res užrakino.

— Broli, kam uždariai du
ris?! Asz bijau!— Drebancziu 
balsu isztare nepažinstamasi.

— Nebijok, mano namuose

renge, rasi jusu atgaila liks 
dievu klausyta. ’ ’

Tai pasakęs atsistojo.
—■ Dabar asz einu.
Auksutis atrakino duris ir

leido sveczia, kuris iszvydes
1 nieko pikto neatsitiks. — Tarė gražius saules spindulius isz- 
Auksutis, degdamas žvake. Bet kilmingai nusiszypsojo ir ,di- 

džiais žingsniais nukeliavo.
— Ar girdėjai, ka sake ne- 

pažinstamaaai? Praibilo Auk
sutis in Petrą,—ar supratai ko
kia ateiti mums pranaszavo?

Petras pažvelgė in szviesa, 
besiveržianezia pro duris in ru
si ir maldingai susiėmęs ran
kas, pratarė:

— Te bus palaiminta toji 
valanda, kurioj iszgirdau, lyg 
užgesusia vilti, laiminga ryto
ju.

Ir abudu ilgai susimanste 
stovėjo ir žiurėjo pro rūsio du
ris in szviesa. —GALAS.

Jus mergeles nesi valkiokite,
Anksti gult eikite, 

Ba tėveliai negali pabudinti,
Ir isz lovos iszjudinti, 

Isz tokio traukimosi nakezia,
Iszeina niekystes,

Ir ilga dovanos gauna, 
Vis taip darosi,

Kur mergeles taip elgesį.
* * *

Kad nebutu tokiu 
susirinkimu,

Nei tokiu papiktinimu,
Ir kur bobeles susibėga,

Net biauru žiūrėti ir geda, 
Vyras buna darbe, 

Vaikai namie dideliams varge.
Motinos gere su kitais,

Ant virszaus su baseliais,
O tu vyreli dirbk, 

Tegul bobele eina po velniu. į 
Ir kupeziavoja savo kunu.

Tegul vaikai klykią,
Vieni stuboje pasilikia, 

Bobelkos pasigėrė strapaloje,

Net kožna apsiveme.
Kada dažinojo, jog gaus 

koeziot,
Ir kad Baltruviene pribus, 

O jeigu ji atsisuks, 
Tai visoms gerai užskus!

Taip, asz niekszas 
ko ežioj u,

Geriaus, kad gražiai 
'gyventumėte,

Ir tokius pasielgimus 
pamestumete.

ĄUKSŪTIS kilnus geros szir
dies, auksz'tu noru ir tolimas 

linksmai užianeziam minos gy
venimui žmogaus, nekarta pa- 
siszalines isz žmonių tarpo, ei
davo kur vienas in laukus, ar in 
užianezia giria, ir ten vienas 
giliai susimanstes vaiksztine- 
davo, ar tai knyga skaitydavo, 
ar ant akmens atsisėdės ka 
nors slapta raszinedavo.

Viena karta eidamas taku, 
sutiko nepažinstama, vidutinio 
amžiaus iszblyszkusio, indo- 
maus, malonaus veido žmogų, 
kuris mandagiai atsipraszes, 
gražiais žodžiais, tarė Auksu- 
cziui.

— Nepažinstamas prieteli, 
atleisk, kad drįstu tave užkal
binti. Asz daug metu važinė
jau po platu pasauli, visas vals
tybes aplankiau, daug gražiu 
vietų, upiu, ežeru, kalnu ir 
miszku užėjau, invairiaus budo 
ir paproeziu žmonių sutikau, 
visur galvatrukcziais gyveni; 
mas teka, visur linksmo veido 
žmones regėjau, vaikszczioja, 
juokauja, net ju juokai po visa 
szali skamba, o tokios szalies, 
kaip czia, da niekur nesutikau, 
visur, visi nuliūdę, nuvargę, 
visur tylu, tik paukszcziai, vie
ni dainas dainuoja, o žmones
vieni kitu bijo; užkalbinti; žo- sunku ateiunu junga 
džio neatsako.

Pasakyk man geras žmogau, szalis didžia atgaila daro už pa- 
kokia nelaime toja szalyje darytas nuodėmės; kurios tik 
vieszpatauja ? kantrybe, prakaitu ir krauju

— Atleisk nepažinstamasis tegali būti nuplautos, užrustin-

da labiau susirūpino sveczias, 
iszgirdes beldimasi in duris.

— Ka visa czia reiszkia?
Auksutis atrakino duris.
— A! Tai tu Petrai, pra- 

szau užeiti, — ir vėl, užleidęs 
duris, užrakino.

Sveczias iszgastingai pažvel
gė in jiedu.

—• Jus norit isz manes pa- 
sitycziot. — Iszleiskit! — Asz 
turiu eiti!

— Juk tamista norėjai isz 
girsti musu szalies žmonių nu
siminimą, tai asz ir atvedžiau.

— O kam invedei mane in 
to požemini urvą, ar tam, kad 
nuslopinti, ar kad pagel'bos 
szaukiant nieks neisagirstu?

— Taip, kad niekas neisz- 
girstu, ka asz tau pasakosiu. 
Mirdamas tėvelis man sztai ka 
pasakojo ir liepe susiraszyti in 
knyga, ir taip asz padariau.

Auksutis iszsitrauke isz pa- 
szones stora sąsiuvini, prie žva
kes, perskaitė:

“Musu tėvu tėvai ne taip gy-t 
v.eno; ju seni vaidylos pasako
jo apie didžiu žmonių darbus, 
kanklininkai dainas dainavo, 
ir kele žmonių dvasia, kryviai 
reikszdavo žmonėms dievu no
rus ir valia, o Vaidelutes amži
nąja ugni sergėjo ir neleido už
gesti tėvynės meilei.

Bet dievuliai kitaip mush 
szaliai leme, jaunuoliai nukry
po nuo tiesaus kelio, nustojo 
savo tėvus geibe, 
dievus garbine 
sis Perkūnas 
kraszta.

Atplūdo isz
žmones, viską užgrobė, kaimus 
pilis, szventyklas iszgriove isz- 
deigino; szventasias girias isz- 
kirto ir amžinaja ugni užgesi
no, o žmones in nelaisve iszva- 
re, ilgai kankino, ryksztemis 
pere, kol jie nepasižadejo ju 
klausyti ir naujus dievus gar
binti.

Ii’ dabar visur žandarai 
vaiksztineja po musu szali, o ju 
akys vsiur visus sekioja ir 
klausosi, ka kas kalba, o kuris 
prasitarė apie garbingos Lie
tuvos praeiti,—tam didi nelai
me: Kalėjimas, Sibiras arba 
mirtis.

Ir toki sunku sielvarta ir
musu

žmones traukia, traukia ir visa

C7 Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule" kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
Iaikraszczio. PASKUBINKITE I 1 I

užmirszio 
ir Aukszcziau- 
nubaude visa

kitos szalies

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
aate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojo!, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziandieh 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog Iaikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules” Redyste

SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA!

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI, 50c
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jei asz nesakysiu tos szalies’ 
žmonių nuliudimo ir nelaimiu, 
atsake Auksutis.

— O neslėpk priesz mane, 
szventai iszklausysiu graudin
gu žodžiu!

— Ne, žmogau, asz nepasa
kosiu, kadangi niekas apie tai 
nekalba, nei draugas draugui,'jos užmuszti ir urvudes 
nei tėvas sunui,—-tik visi viena ( 
ir ta paezia nelaime kenezia.

— Ne, negaliu!
— Mirtimi prisiekiu tylėti, 

kaip žeme.
— Galiu tik keletą žodžiu

ti dievai permaldauti laisve ir 
džiaugsmas žmonėms gražin
tas.

— Acziu! Tarė sveczias, 
dabar asz viską supratau, jus 
esate viena tu tautu, kurios už 
viską labiau brangino laisve, 
o piktadario nustelbti negalite 

giliai 
pasislėpė, praeities laisvąsias 
dienas, niekam nematant, ap
raudot.

Bet jus nenusiminkit,— pra
eis penkiolika metu ir kils pa
sauli didis, niekur negirdėtas 

tau pasakyti, bet pirma turi karas, o pirmas armotu ajdas 
sekti paskui mane.

Ir Auksutis atvede nepažins-' lieks 
tania ji prie seno rūsio ir ątve-' griausdamas

kaip perkūno griausmas ap- 
visa žeme rūstingai 

“Laisve nuvar-

--

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

f-

Saule Publishing Go., te 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
— Subatoj pripuola Szven

to Petro Alkantaro. Kita san- 
Vaite: Nedeligj 19ta Nedelia po 
po Sekminių, taipgi Szv. Jono 
Kantieto; Panedelyje Szv. Ur- 
szules; Utarninke Szv. Melano; 
Seredoj Szv. Severino; Ketver
ge Szv. Rapolo Arkangelio; 
(Petnyczioj Szv. Krisanto; Su- 
batoj Szv. Evariisto Pop.

! — Garnys paliko patogia 
įdukrelia del p. J. Kungoniems, 
418 E. Market Ulyczios.

da ir Juozapa; trys dukterys: 
Kostancija, Alena ir Ona, taip
gi deszimts anuku, ir szvogeri 
J. Dereszka. Velionis kitados 
gyveno Mahanoy City, Pa.

Shenandoah, Pa. — Antanas 
Dreblikas likos sužeistas in tie
sa ranka, laike darbo Maple 
Hill kasyklose, per nupuolimą 
anglies.

— Juozapas Snarponis isz 
Turkey Run, puldama® iszne-
rindamas sau ranka. Gydosi 
namie.

Worcester, Mass. — Subatos 
ryta, Szvento Kazimiero baž
nyczioje, likos suriszti mazgu 
moterystes, panele Ona, duktė 
ponstvos Agotos ir Jono Luka- 
szaivicziu, nuo 45 Providence 
Ulyczios, su Jonu, sūnūs ponos 
Katarinos Bendorienes, nuo 40 
Coral Ulyczios. Svotai buvo: 
jaunavedžio brolis Alponsas su 
nuotakos drauge panele Adele 
M. Ivaszkiute, taipgi paneles: 
Klare M. Grigiute ir Irene Ka- 
tauskiute, ir Antanas P. Mar
kūnas ir Pranas M. Mamavicz- 
ius. Po suriszimui jaunavedžiu 
svodbinis pulkas nusidavė in 
Maironio Parko sveitaineje,

‘Liquor Store’ storas kur par-l 
duoda sznapso, dar nebuvo ati-j 
darytas ant 150 West Chelten' 
Avenue, ir vagiai jau insilauže 
ir apvogė. Manadžieris to szto- 
ro Theodore J. Town atėjo isz 
ryto, rado langus iszdaužytus, 
ir kelios buvo sudaužytos. Tik
rai nežino kiek sznapso buvo 
pavogta.

Pittsburgh, Pa. f Gerai žino
mas senas gyventojas Jonas 
Jcrinkeviczia (Jorinski) 86 
metu amžiaus, nuo 408 Tabor 
Uly., numirė Nedelioj, Spalio 
(Oct.) 13-ta diena, 7:30 valan
da vakare, namie. Velionis pa
eina isz Lietuvos: Kauno Red., 
Panevėžio Apskr.,. ir Nauradu

Atvyko in Amerika 
Paliko

JUS NORITE SUSTABDYTI

KOMUNISTU INTEKME AMERIKOJE

J. Edgar Hoover, garsingos Slaptos Policijos, F. B. I. 
Amerikoje sako: V

“Jau prieiname prie to laiko kada visi isztikimi 
Amerikiecziai turės stoti ir pasirodyti.

“Pargryžes isz vaisko kareivis pirmucziausiai 
nukentės, jeigu Komunistams pasiseks invykdinti savo 
negerus darbus ežia Amerikoje:”

VISU AMERIKIECZIU PAREIGA AISZKI

kaimo.
daugelis metu adgal.
dideliame nuliuclime savo pa-1
ežia, 4 dukterys, 3 sūnūs, 20 |

. Prigu-kur atsilankė gimines ir pa- anuku ir 7 pra.anuku, 
žinstami ant skaniu pietų ir pa- lej0 prie Szvento Vincento pa-

Girardville, Pa. — Nedėlios 
ryta 9-ta valanda, Szvento Vin
cento bažnyczioje, Kunigas M. 
Daumantas suiriszo mazgu mo
terystes, p-le Irena, duktė pono 
Juozapo Drulio nuo 317 Maha- 
ttioy Avė., su Pranoiszku, sūnūs 
p. Jonu Služaliu, 605 W. Maha- 
Hoy Avė., Mahanoy City. Svo
tai buvo panele Leona Druliute 
ir Vincas Služalis, taipgi Van
da Bolandavicziene, Helena Pi-

• 'dgeon, ir Alponsas Stripeku- 
nas ir Juozapas Drulis. Svod
binis pulkas sugryžo in namus 
ant skaniu pietų ir pasilinks
minimo. Jaunavedžiai apsigy
vens Brooklyn, N. Y.
v- —»• Miesto gyventojai su
rengė didele paroda priimti ir 
pagerbti savo isz karo pargry- 
žusius vaikus. Parodoje daly
vavo daug muzikantu, benu ir 
kitu žmonių isz visu apylinkes 
miesteliu. Pirmutine garbes 
vieta buvo paskirta Minersvil
le® mergaieziu Benui. Saitas 
gražus ir skaitlingas gražuoliu 
benas yra jau atsizymejes toli 
ir arti ir kur tik dalyvau ja pir
ma garbes vieta laimeja.

silinksminimo. J aunavedžiai 
iszkelavo ant saldžiosios kelio
ne in New Yorka ir Pennsyl- 
vanija. Jaunavedžiai apsigy
vens po Nr. 45 Providence Uly.

. Visi vėliname jiems laimin- 
giausio gy venimo

— Nedelioj, Spalio 13ta d., 
vakare, buvo surengta Bankie- 
tas, pagerbimo Szvento Kazi
miero parapijos Vargoninin
ko p. Juozo Žemaiczio, kuris 
laimingai ir pasekmingai dar
bavosi musu parapijoj ir atli
ko gana daug pavyzdingu dar
bu muzikos. Parengime daly
vavo musu Gerbiamas Klebo
nas Kunigas Augustinas Pe
traitis; Vikaras Kun. Tamule- 
viezius; p. Žemaiczio gimines; 
miesto Majoras ir prieteliu ii? 
pažinstamu. Visi vėlina p. Že- 
maieziui viso gero, ir linkėda
mi sulaukti dar daug metu lai
mingo darbo. —J. L.

rapijos ir Sunu Lietuviu drau
gijos, buvo vienas isz pirmu- 
tinu nariu. Laidotuves atsibu
vo Ketverge, Spalio 17-ta die
na su Szv. Misziomis Szvento 
Vincento bažnyczioje 9-ta va
landa ryte, ir palaidotas para
pijos kapinėse. A. a. Jonas 
Jcrinkeviczia buvo ‘ ‘ Saules ’ ’ 
skaitytojas per daugelis metu.

Lai jam buna amžina a'tsilsis, 
o likusia szeimyna lai Dievas 
suramina.

Philadelphia., Pa. —Keturios 
Deszimtys Valandų Atlaidai 
Szv. Jurgio parapijoje, Rich- 
monde. Daug szvecziu kunigu 
pribuvo ir nemaža žmonių lan
kėsi in pamaldas. Klebonas 
Vytautas Martuseviczius su vi
karais Juozapu Szukevicziumi 
ir Stasiu Luksziu gražiai dar
buojasi parapijoje.’

Philadelphia, Pa. — Naujas Skaitykite ‘ Saule”

Komunistu Draugas

Pasažieriniai Laivai 
Tarp Europos Ir Ame

rika Vėl Pradeda 
Veikti

Demokratu Partijos kandidatai yra vieszai remia 
mi Komunistu pinigais ir pagelba. Komunistu 
Veikimo Komitetas, “PAG” visomis galiomis 
stengiasi inlysti in musu valdžia ir Kongresą. 
Jie dabar su kitais kairiųjų nariais stoja Demo
kratams in pagelba per ateinanczius rinkimus.

MES NENORIME SOVIETISZKOS AMERIKOS

BALSUOKITE ISZTISA
REPUBLIKONU TIKIETA

Utarninke, Lapkriczio (Nov.) 5, 1946

Lithuanian Division Republican State Committee

NEW YORK. — Pasažieri
niai laivai vėl pradėjo veikti 
tarp Europos ir Amerikos. Da
bar kada daugeliui rupi gimi
nes ir draugai, kurie atvyksta 
isz Europos aiba kuriu da lau
kiama, svarbu yra sužinoti apie | 
keliones patvarkymus. “The| 
Common Council For Ameri
can Unity” padare tyrinėjimą 
del kelionių per mares ir sutei
kia sekamas pastabas.

Sziuomi metu, dauguma pa- 
sažierinio judėjimo tvarko 
/Amerikos laivu kompanijos. 
United States Lines ir Ameri
can Export Lines, kurie da ir 
dabar yra War Shipping Ad
ministration agentai. U. S. Li
nijos veikoja laivus, kurie 
plaukia in Anglija, Vokietija, 
Irlandija, Belgija, Siauros 
Francuzija ir Ispanija. Ame
rican Export Linijos veikoja 
Amerikos laivus kurie plaukia 
in Sia'ures Afrikos uostus, Mar
seilles, Italijos uostus, in Ju
goslavija, Juoduju Mariu ir 
Rytu uostus. Szia patvarky
mas gali būti laikinas.

mus, kainos -ne vienodos.

Cunard Line turi viena kai
na visiems pasažieriams.

Holland - American Linija 
nustato kaina pagal laiva. Ki
ti laivai turi įvairias kliasos 
ir ratos keicziasi. Vaikams 
sumažintos.

Prie tikietu pirktu New Yor- 
ko prideda 15 nuoszimtis Fede
ral Transport Tax. Apart to, 

1 Francija ir Ispanija uždeda 
uosto taksus ir kartais da tran

zito taksus. ?

Informacijos padengia tik 
svarbiausias linijas New Yor- 
ko. Jau dalbai’ tos linijos turi 
daugiau laivu. —C, C. F. A. U.

KARO NUOTAKOS

(Apgarsinimas)

BUS MĖSOS IR 
LASZINIU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ir kolioti ūkininkus kad jie sa
vo galviju neparduoda. Mai- 
nieriai sako kad jiems reikia

—TOLIAUS BUS—

Minersville, Pa. — Moterų 
Kanjungos vietine kuopa turė
jo Kortu Loszimo vakarėli Pa- 
nedelyje. Vakarėlis buvo mo
terų surengtas del Metinio Pa
rapijos Bazaro Fondo.

Rožanczine draugyste neren
gs jokio vakarėlio, 'bet loterijos 
knygeles pardavinėja del to pa
ties Bazaro Fondo. Szvento 
Vardo Draugija turėjo susirin
kimą Nedelioj ir nutarė laikyti 
vyrams “Smolkeri,” pypkoriu 
vakarėli priesz Mitchell Diena. 
Visos draugystes ir taip pavie
niai parapijiecziai darbuojasi 
del lateinainczio Bazaro, kuris 
invyks kita menesi.

• Rillton, Pa. t Senas gyven- 
Juozapas Kazaikeviczius 71 me- 
•tu amžiaus numirė. Palaido
tas parapijos kapuose. Velio
nis gimė Lietuvoj. Paliko sa
vo žmona Barbora (po tėvais 
Dereszkiute); du sunu: Alger-

Kai Prezidentas Harry Trumanas pareikalavo kad Pre
kybos Sekretorius Henry A. Wallace atsisakytu savo dar
bo ir pasitraiuktu isz valdiszkos vietos, už tai kad jis prasi- 
szoko, intardamas musu valdžia ir in padanges keldamas 
Sovietu Rusija ir visus Komunistus, jis sau niekam nieko 
nesakęs iszejo isz savo ofiso ir atsisėdės parke skaito laik- 
raszti. Buvęs Prekybos Sekretorius, dabar gavo darbo re
daguoti ir leisti viena žurnalą kuris palaiko kairiųjų puse. 
Jis sako, kad, per szita žurna a jis vis gales savo darba dirb
ti ir kariauti už buvusis Prez. Franklin D. Roosevelto nu
sistatymus.

savo vietoj, kad jam tas jo dar
bas yra per didelis, per sunkus 
ir perkeblus kad jis staeziai ne
tinka būti Pr.ezidentu.

Jis tiek klaidu pridarė, kad 
jeigu jis mums dirbtu už pa
prasta “Lieberi” darbininką, 
mes jį seniai butumę pravarė! 
Kur tik jis pasisuko, jis inklim- 
po. Nabagas žino kad jis ne
tinkate j e vietoje, ir pats sako 
kad jis nei to darbo, nei tos gar
bes nenori!

Ne tik pats Trumanas klims- 
ta ir klysta, bet visi tie jo drau-l 
gai, kuriuos jis taip augsztai 
iszkele in augsztas ir atsako- 
mingas valdiszkas vietas. Kiti 
jo draugai kuriuos jis laiko ar- 
cziausia savo szirdies ir už ku
riuos jis galva guldo, kaip tas 
Snyder, rodos, tyczia eina 
priesz Prezidentą.

Visokios bėdos dabar taip 
susikrovė ant jo jau ir taip nu
linkusiu pecziu kad jis dabar 
nežino nei kur suktis. Jo Par
tija ir jo draugai jam patarė su
varžyti mėsos kasztus. Jis ju 
paklausė ir vėl inklimpo. Visi 
farmeriai, kaip vienas nutarė 
neparduoti savo galvijus. Da
bar ant ukes randasi daugiau 
galviju negu kada nors buvo, 
bet buezernes tuszczios. Mai-
nieriai tuojaus pradėjo keikti nui tarnauja Tito.

NESUSITAIKOME
SU YUGOSLAVAIS

Laivu kompanijos inspeja, 
kad pasažierimas galima pa
siūlyti tiktai karo metu sanly- 
lygas. Laivai turi tiktai viena 
klase, iszskyrus tuos, kurie at
vežė iszvietintus aszmenis isz 
Vokietijos.

Kelios 
irgi jau 
Cunard, 
Holland
French Line.

Europos laivu linijos 
veikia, kaip: Britu

White Star Limited, 
American Line arba

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORTUS 
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

S20 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

O PRIEST-
wait Til you 
SEE WHAT I 

CAN DO!

WASHINGTON, D. C. —
Yugoslavijos Ambasadorius 
Amerikoje, Sava N. Kosanovi- 
tch smarkiai atkirto musu Po- 
Sekretoriui Dean Acheson, už 
tai kad, anot jo Amerikiecziai 
kiszasi kur jiems nėra reikalo. 
Jis sako kad musu valdžia pik
tinasi del Yugoslavo Arcivys- 
kupo Aloysius Stepinatz teis
mo ir pasmerkimo. Tas Arci- 
vyskupas turėjo proga pa- 
siaiszkinti ir iszsiteisinti, ir jis 
negeresnis už kitus tautos prie- 
szus. Jis toliau patarė kad vi
siems mums butu 
kiszti in svetimus

'NEW YORK. — Daug skai
tome laikraszcziuose apie sve
timas karo nuotakos gryžusiu 
Amerikos kareiviu. Kariuo
menes Sztabas skelbia kiek 
sziu jaunuju su savo vaikucz- 
iais atvyko in Suvien. Valstijas 
iki Liepos (July) 20-ta diena, 
1946 m. Nors statistikos nėra 
galutinos,, bet duoda puiku 
vaizda. Rokuojama, kad apie 
52,000 nuotaku ir 17,500 vaiku- 
cziu atvyko.

Szia naujioji immigrantai 
atvyko isz pasaulio visu daliu, 
apie 60,000 arba szeszios isz 
kiekvienu septynių, atvyko isz 
Europos, ir kitos 10,000 isz Pa- 
cifiko.

Rokuojama, kad 75 nuoszim
tis isz Europos atvyko isz. Did. 
Britanijos; 15 nuoszimtis isz 
Francijos ir Italijos ;3 nuoszim
tis isz Belgijos ir Irlandijos ir 
4 nuoszimtis isz kitu Europos 
szaliu ir Sziaures Afrikos. Isz 
viso parodo 30 tautu.

Isz Pacifiko: 85 nuoszimtis 
atvyko isz Australijos; 10 nuo
szimtis isz Naujos Zelandijos ir 
liekamas 5 nuoszimtis isz Fili
pinų ir kitu vietų.

Kadangi jaunieji ginkluoto
se jiegose paimti isz kiekvie
nos valstijos taigi szie immi
grantai vyksta in szalies inval
idas dalis. Daugiausia apsigy
vena Vid-Atlantiko valstijose, 
mažiausias nuoszimtis vyksta 
in vakarus.

Po Pirmuoju Pasauliniu Ka
ru, nuo 4,000 iki 8,000 nuotaku 
atvažiavo in szia szali,

— C. C. F. A. U.

Laivu kompanijų New York 
ofisai pranesza, kad laivose nė
ra vietos kelioms menesiams, 
nes laivai kurie keliauja Euro
pa perpildyti. Kaip ir laivai 
kurie vyksta Amerikon. Jie il
gi inspeja, kad jokiu priesz ka
riniu smagumu nesitikėti.

Nuo Birželio 7 d., Holland 
American linija veikoja du lai
vus. Keliones sanlygos tokios 

i kokios buvo priesz kara. New 
'York ofisas pranesza, kad turi 
|daug užsakymu kad negali 
' daugiau priimti priesz 1947 m., 
Vasara. Lengviau plauti in 
vakarus. Linija siūlo vietas 
immigrantams isz Europos in 

pasiuntinys Suvien. Valstijas per Szvedija.

) Norwegian - American linija 
■ turi tik viena' laiva ir jis ke
liauja tik viena karta per me
nesi isz Norvegijos uostu in 
New Yorka.

geriau nesi- 
reikalus.

Yugoslavijos
Konsulas, New Orleans mieste ( 
atsisakė savo pasiuntinystes.' 
Taip darydamas jis pareiszke 
savo nepasitenkinimą su Arci- 
vyskupo Stepiantz pasmerki
mu. Arcivykupas Stepinatz 
buvo apsūdytas ant szesziolika 
metu in kalėjimą. Pargryžu- 
šieji kareiviai, veteranai vie- mais 
szai marsziavo New Orleans 
mieste su plakatais ant kuriu 
buvo paraszyta: ‘Hitleriui tar
navo Goeringas, o dabar Stali-

Istorija apie Amžina Žydą. 
J o kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:
“Saule” - Mahanoy City, Pa.

Gdynia-America linija turi 
du laivus su naujais intaisi- * 

pirma klase. Keliauja J 
Itarp Copenhagen ir New York J $
Netrukus veikos kita laiva. *

„ PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
.... Sunny Boy ....

©

THE SUN WAS 60D OF LIGHT, YOU SEE. 
SUPPOSIN' THEY HAD HEARD OF ME.

n A/L!

Kelios linijos isz anksto pri- £ 
ima pinigus už keliones tikie- 5 
tus, bet didžiuma laukia pakol £ 
Amerikos konsulai užtikrinai* 
iszdavima immigracijos arba * 
pasporto vizų. J

¥ 
Visos linijos inspeja kad kai- * 

nos arba prekes gali būti pa- ¥ 
keistos. į

Amerikos ‘Flag Ships’ War 
Shipping Administration val
doje turi viena kaina arba pre- 
kt ritpaisant laivo diduma, kur 
kambarėliai randasi, kiek žmo
nių kambarėlyje, t t.

Tremtiniu laivai isz Vokieti
jos turi dvieju dusziu parūpini-

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col.
Dabar Po 25c.

* MAHANOY CITY, PA. J


