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JAIKOS GIASI
Isz Amerikos Szventas Patiesalas

175,000
Be Darbo

f -------
PITTSBURGH, Pa. — Jau 

penkuolika dienu kai mainie
riai straikuoja. Apie 95,000 
tuojaus neteko darbo. Ir kiti 
fabrikai ima darbininkus pa
leisti. Isz viso, daugiau negu 
175,000 darbininku randasi be 
darbo, už tai, kad mainieriai 
straikuoja.

Mainieriai Kentucky, Penn
sylvania ir West Virginia vals
tijose Subatoj gavo paskutines 
savo pilnas pedes ir dabar jau 
nežino kada kita pede ateis. 
Mainieriams Kalėdos sziais 
metais vėl bus labai prastos, 
nes jiems ir Kalėdų Diedukas 
bus apskuręs, biednas ir var
gingas.

Pocahontas Kompanija pa-

Iszkilmingiausias ir szvencziausias apvaikszcziojimas 
Moslemo žmonių yra kai jie p laukoj a ir pasiunczia savo 
Szventa Patiesala, (ar, kaip mes ežia sakytume, “karpeta”) 
savo szvent-oriui, Mecca mieste. Czia tas szventas patiesalas 
yra uždėtas ant kupranugario ar verbliudo, Cairo mieste, 
Egipte. Kas metai Egiptiecziu valdžia pasiunczia dovanas 
Arabams pagražinti j u szventa vieta. Brangiausia dovana 
yra szitas patiesalas, kuris būva vartojamas užkloti szven
teriu, vadinama Ka’Aba.

Komunistai $3,500,000
Lendalnlialija Baudos Del M

TRIESTE, ITALIJA. — 
Komunistiszka Yugoslavijos 
valdžia iszleido savo karinin
kams insakyma surusinti, 
reiszkia Rusijos valdžia inves- 
ti in miestelius prie Istrian 
prieplaukos ir in kitus miestus 
kurie Italijai priguli. Czia Yu- 
goslavai Komunistai rengiasi 
užimti apie du treczdaliu visol 
to Trieste kraszto už kuri at-Į 
stovai konferencijoje taip ilgai 
peszasi ir ginezinasi.

Italijos valdžia pasiuntė sa
vo nepasitenkinimą ir skunda 
in Tautu Konferencija. Diplio- 
matai sako kad Yugoslavai, 
szitaip darydami sulaužo su
tarti pagal kuria jie pasižadėjo 
nieko tenai nedaryti pakol 
Tautu Konferencija galutinai' 
nuspręs kam tas krasztas pri- , 
guli.

AngliesJVIainieriu
Lewisas Apsūdytas Turi Užmo 

i keti $10,000; Visi Fabrikai De> J s

troite Užsidaro; Daug Darbinin
ku Sustraikavo Oakland,Calif;

Josef Stalinas Pavojingai 
Serga

skelbe kad visi j u sztorai West 
Virginia valstijoje neduos dar
bininkams pirkti maisto ant 
knygucziu, bet visi turės gry- 
nais pinigais mokėti.

National Tube Kompanija 
2,100 darbininku nes fabri
kams anglių pritruko. Carm- 
gie-Illinois plieno ir geležies 
kompanija sako, kad jai dabar 
labai reikia 56,000 tonu anglių 
jeigu darbas darbininkams ne
užsibaigs. Colorado valstija sa
ko kad tenai 10,000 bus be dar
bo jeigu mainos už dienos ar ki
tos nepradės anglis kasti.

Daug maisto ir vaisiu dabar 
sugenda ir supūva nes trauki
niai negali ta maista iszvažinė
ti kur jo reikia. Visas krasztas 
po mažu yra suparralyžuoja
mas kai mainieriai straikuoja.

Laivu kompanijos sako kad 
daug laivu dabar negali isz- 
plaukti, nes jiems nėra gana 
anglių.

STALINUI LASZINIU
ISZ MOSKVOS. — Ukrainu 

Pravda, Kiev mieste pranesza 
kad Suvienytu Tautu Szelpos 
Administracija suteikė Sovie
tams labai gražia dovanele 
priesz Kalėdas. Sovietai gavo 
520,000 poru czeveryku, czieba- 
tu ir 3,450,000 svaru gardžiu 
laszinuku.

Buvo praneszta kad visi tie 
czeverykai buvo iszdalinti, mo
kytojams, daktarams ir darbi
ninkams. O kas gavo tuos la- 
szinius tai nieko niekas nesa
ko. Musu szeimininkes turi isz 
buczernes in buezerne bėginėti, 
kad susirastu nors maža paltele 
lasziniu, už kuria kelias bu- 
maszkas turi paaukoti. Matote 
koks rojus Rusijoje: “Jiems 
nereikia bėginėti ir jieszkoti 
lasziniu, nes mes jiems ne tik 
duodame, bet net ir nuveža-! 
me.”

ti in szona ir automobilius jo 
nepagavo. Daug žmonių susi
rinko, nes buvo anksti vakare. 
Vienas isz susirinkusiu j u buvo 
Daktaras Ralph H. DeOrsay, 
kuris apriszo sužeistojo žaizdas 
ir paskui nuvežė in Delaware 
County ligonbute.

Žentas sako kad to automo
biliaus szviesos buvo sumusz- 
tos ir jis tikisi kad jistadrai- 
veri pažintu jeigu vėl pamaty
ti galėtu. Policija tuoj aus isz- 
siunte paskelbimą kad visi po- 
licij antai to automobiliaus 
jieszkotu. Žentas sako kad 
draiverys to automobiliaus bu
vo apysenis, žilaplaukis.

PRANCŪZU. .
PREZIDENTAS

PASITRAUKĖ

Tėvas
Nuszove

Vaika

Seniausias Kareivis

PARYŽIUS, FRANCU A— 
Prezidentas Premieras Georges 
Bidault atsisakė isz Preziden
tystes ir savo vieta kitam už
leido kad butu galima sudaryti 
nauja Taryba. Da vieszai nėra 
paskelbta kas jo vieta užims, 
bet Komunistai jau stato in 
kandidatus savo žmogų, Mau-

WASHINGTON, D. C. — Valdžia pa
reikalavo kad teisėjas T. Alan Goldsborough 
apsūdytu Minksztos Anglies Mainieriu Uni
ja ir priverstu užmokėti $3,500,000 doleriu 
už szitas neteisingas straikas. Reiszkia, mai
nieriai isz savo unijos kasos turės užmo-

NENOREJO KAD JIS, keti $250,000 už kiekviena diena jie straikavo. 
DRAUGAUTU SU JO Teismo paskutinis žodis turėjo būti isztartas

DUKTERE

PHILADELPHIA, PA.
Thomas Marino, 40 metu

Seredoj deszimts valanda isz ryto, bet buvo ati- 
_ dėtas del trijų valandų. Visi visaip spėjo, sake 

- kad Lewisas su kompanijomis ir valdžia slaptaam

APVOGĖ SZTORA
YORK, PA. — Vienas vagis 

drąsiai privažiavo prie sztoro, 
kur yra parduodama moterų 
kailiniai. Jis atvažiavo tenai su 
policijos virszininko automobi
liu, kuri jis buvo ka tik pasivo
gęs. Sztorninkui jis pasakė kad 
jis yra isz policijos ir turi visa 
eztora peržiureti. Sztorninkas 
ji insileido. Jis tada sztorninka 
partrenke ant žemes ir suriszo. 
Paskui sau pasirinko deszimts 
moteriszku kailiniu, “fur ka- 
cziu” ir kaip ponas nuvažiavo.

Sztorninkas sako kad tie kai
liniai kasztuoja apie $1,400. 
Kai jis už kokios valandos isz- 
sisuko isz tu virvių ir paneziu 
eu kuriomis jis buvo surisztas 
jis pranesze policijai apie va
gyste. Iki tada policijos virszi 
ninkas nebuvo pasigedęs savo 
automobiliaus.

SUVAŽINĖJO TĘVA

PHILADELPHIA, PA. — 
John S. Mcllvaine, 32 metu am
žiaus darbininkas, skubinosi 
namo ant Dekavones vakarie
nes kur jo lauke jo motina, jo 
žmona ir trys vaikucziai. Kai 
jis ėjo skersai Township Line 
Road, automobilius ji partren
ke ir labai sužeidė. Draiverys 
automobiliaus greitai iszlipo ir 
prižadėjo kad jis prie visko 
prisipažins kai tik sužeistasis 
bus aprūpintas. Per ta triuksz- 
ma draiverys ar pamirszo, ar 
apsisvarstė ir niekam nieko ne
sakęs insisedo in savo automo
biliu ir pabėgo.

Sužeistojo žentas George 
Roddy buvo sykiu su John S. 
Mcllvaine, bet jis spėjo paszok-

Austin Denham, 96 metu 
amžiaus žmogus isz Los An
geles gal yra seniausias ka
reivis kuriam buvo suteikta 
Kongreso Garbes Ženklas. Ji 
pagerbė per iszkilme's Bellar- 
mine-Jefferson sargai.

rice Thorez.

MAURICE THOREZ

Komunistai ir Socialistai 
nuo pat pradžios prieszinosi 
Prezidentui Bidault ir jo Tary
bai ir dabar rengiasi savo žmo
gų in jo vieta paskirti. Bet da
bar Socialistu vadas Leon 
Blum pareiszke savo nepasi
tenkinimą ir savo partijos pa- 
siprieszinima priesz Komunis
tus ir j u vada Maurice Thorez.

Komunistai Francuzijoje! 
taip pakilo per rinkimus už tai' 
kad jie visiems prižadėjo kad 
jie prieszinsis priesz Anglija ir j 
Amerika. Jie sako kad Anglija 
su Amerika labiau atjauezia ir 
užtaria Vokieczius negu Pran
cūzus.

žiaus tėvas, 2042 South Chad
wick ulyezios, pasiszauke in sa- 
vo namus James Landi, 17 me- mas vjsus sUSZauke pO tll trijų Valandų, VISI UU- 
tu amžiaus vaika ir ji su revol-i . t - . . . . - . - . « f
verio galu apdaužė ir paskui' stebo kai teisėjas Goldsborough bauda ant mai- 
nuszove, už tai kad tas vaikas. njerju jr anĮ Lewjso. pa(s LeWlSaS tlltCS UŽ- 
James Landi draugavo su jo v ,, ,
duktere, ir jam tas nepatiko.* mokėti $10,000 baudos, už tai, kad jis panieki- 
Mergaites tėvas intarinejo ta • * * < « « .
vaika kad jis jo dukrele suvi
liojo.

susiderins ir viskas bus tvarkoj. Bet kai teis-

no ir nepaklausė valdžios insakymo neszaukti 
straikas.

Mergaite, 14 metu amžiaus, 
Florence iszejo isz savo namu 
Nedelioj ir nesugryžo iki Utar- 
ninko. Tėvas intare ir sake kad 
ji iszvažiavo su tuo vaiku 
James Landi, bet tikrumoje, ji 
buvo nuvažiavus in Atlantic 
City pas savo moeziute, su ku
ria ji pargryžo Utarninke.

Policmonas Frank Spitzgo 
buvo susiedijoje kur jam auto
mobiliu taisė garadžiuje, jis 
iszgirdo riksmus ir pamate 
kaip vaikas, James Landi isz- 
bego isz tu namu ir krito ant 
ulyczios paszautas. Jis patele
fonavo kitiems policij autams ir 
pribėgo prie parpuoliusio vai
ko. Kai pamate kad jis jau mi
res, jis suėmė Thomas Marino.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

Lewisas su savo advokatais, 
dabar kreipiasi in augszcziausi 
teismą kad tas teismas panai
kintu teisėjo Goldsborough ap- 
sudijima. Pats Lewisas jau da
bar ne toks didelis ir galingas. 
Pirmiau jis nieko nepaisė ir 
nieko nesibijoj, bet dabar, pirm 
negu teisėjas Goldborough isz- 
skaite jo prasikaltimus ir bau 
da už straikas, Lewisas buvo 
nervuotas ir negalėjo ramiai! 
sėdėti, bet vis vaiksztinejo po 
kambari ir tarėsi su savo advo
katais.

Jeigu augszcziausias teismas 
palaikys teisėjo Goldsborough’ 
nusprendimą tai Lewisas bai
siai nukentės. Tie deszimts 
tukstaneziu doleriu baudos' 
jam kaip niekas bet jam bus la-i 
bai didele sarmata ir jis neteks 
garbes tarp savųjų. O mainie-j 
riams tie $3,500,000 bus labai! 
skaudu, nes jie ne daug dau
giau turi savo kasoje. Ir czia ne

tiek tie pinigai rupi, kiek var
das ir garbe. Bet jau visiems 
Amerikiecziams mainieriu 
straikos kas metai taip insipy- 
ko kad beveik niekas neužjau- 
czia mainierius nei j u reikalus.

STRAIKOS IR
SUKILIMAI

OAKLAND, CALIF. — Visi 
darbininkai kurie priguli prie 
Amerikos Darbininku Federa
cijos sustraikavo ne tik priesz 
savo darbdavius, kompanijas, 
bet staeziai priesz valdžia. 100,- 
000 unijas darbininku sustrai
kavo parodyti savo nepasiten
kinimą už tai kad valdžia pa
siuntė policij antus prižiūrėti 
kad dvylika troku tavoro galė
tu būti invežti in tas vietas kur 
darbininkai straikuoja. 100,000 
darbininku sustraikavo, be

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
I 

|yra paežiu Komunistu laik- 
iraszcziai kurie juos giria ir. 
J pataria savo Komunistams to

kius remti.

NEW YORKAS, LAIS- rupia vo pagal tautas. Vienos 
kilmes darbininkai natūraliai 

. draugaus su savo tautos žmo
nėmis. Y’algio metu arba poilsio 

mietu jie karsztiai susigineziuo- 
davo su kitoms grupėms. Bet 

! niekur neinvyko riausziu, nie
kur produkcija nebuvo trum
piausiam laikui sustabdyta.

VES STOVYLOS
NAMAI

L Czia Niekados Nelyja

'Dabar kai 'beveik visi val
džios soįvaržymai ant krasztu
yra panaikinti, daug žmonių 
kurie tuose valdžios ofisuose 
dirbo atsidūrė labai nepavyde- ne, kurie aiszkiai parodo Rusi- kurie mano, kad visokį intern-

• J-. •• I.. . . I . . • • • Itinoj padėtyj. Jie dabar be dar- jos ir Vokietijos susiturima pimai Europoje paleis szios
bo. Daug ju dabar suprato kad pirm ndgu Hitleris pradėjo szi-! szalies žmonių vieningumą. Ir (n aiszkiai parode, kad vvrai ir 
jie liko ir be draugu! ta kara. Anglijos Užsienio Sek- 1939 m., kada ilgai laukiamas moterys tautiniu grupių pri-

retorius .sako: Jeigu mes imsi- karas užpuolė Europa, tie žmo-1 eme Amerikos gyvenimo būda 
me jieszkoti prieziniu, pradėsi- nes buvo tikri kad atgarsiai jr Amerikos socialius standar- 
me visiemsprikaiszioti kas pra- czia bus baisus. Ar insivelimas (us. Xors neiszvengiami neapy- 
eityje atsitiko ir kas kur sukly- Europos tautu, mažu ir dideliu, kautos invykiai pasirodė, kar
do, tai mes nieko negalime ti- suskaldys taip vadinamas tau- bais atskyrimas priesz invairas 
ketis isz ateities.“ • tines grupes czia,

-------- ---------- Yorko mieste kur
! Daktaras Alfred Atkinson, trecz dalys savo gyventoju yra1 uį 
prezidentas Arizona Universi- svetimszaliai 

Stacziai negalima kilmes, 
laukti ar tikėtis tikros taikos

Ernest Bevin, Anglijos Už-( 1
sienio Sekretorius uždraudė sa- NEW YORK. — Tautoje, 
vo sztabui paskelbti kelis slap- kurios piliecziai paeina isz 
tus protokolus, surastus Berly-J daug szaliu, atsiranda žmoniu

Szi soeiale kontrole karo me-

Per kara, kai valdžia viską 
buyo.su varžius, kai žmogui rei
kėjo eiti in tuos OPA ofisus, 
mandagiai nusiimti kepure, pa- 
siklonioti ir, kaip koks bernas 
ar vergas praszyti kad tie val
džios darbininkai susimylėtu 
ant musu ir mums daugiau ga- 
so, cukraus, miltu ar didesni 
kumpio szmota duotu. Mes Ii- sa^0: 
gi žemes nusilenkeme, pasiklo- 
nojome ir iszmaldos praszeme.

Tokie darbininkai, kurie per ^m°niu badauja, 
politika gavo tuos darbus, tau-Į 
kiai mus stumdė, dūmino ir už j 
nosies vedžiojo. Ne vienam 
žmogeliui jie asztriai atkirto: 
“Ar tu negirdėjai kad Ameri
ka kariauja?” Nors tas žmoge
lis gal gerai žinojo, nes jo vai
kas ant karo lauko krito.

Žinoma, ne visi jie tokie 
sziurksztus buvo. Buvo ir geru, 
supraitlyvu žmonių tuose dar
buose, bet aibelnai kalbant, vi
siems žmonėms tie suvaržymai 
baisiai inkiro. O dalbai’, po rin
kimu, kai Demokratai gavo pa- 
tupdinti ir kai ta “New Deal— 
Nauja Tvarka“ pasimirė, kai 
suvaržymai pranyko, tai pra
nyko ir tie musu gyvenimo ir 
musu namu ir bizniu polici ja li
tui, OPA agentai. Per visus szi- 
tus suvaržymus, kada kiekvie
nas agentukas jautiesi Paties 
Dievo paskirtas policijantas, 
visi mes supratome ka tassenas 
Lietuviszkais priežodis reisz- 
kia: ‘ ‘ Geriau po senio barzda, 
nekaip po jauno lazda.“

ypacz New tikybas ir rasines grupes, bet 
‘beveik dvi-'toks atskyrimas nebuvo tauti- 

. . uis atskyrimas. Amerikos ka- 
arba svetimos yeiviai — Serbu, Norvegu ir 

Japonu kilmes pasidalino su 
Jzeko- savo szeimynoms czionai ir už- 

/ ant svieto kur tiek daug nekal- Slovakija — New Yorko Vokie-1 sienyje, džiaugsma, rupesezius 
ežiai ir Czekai kaimynai vieno-'dirbo ir lavinosi, kovojo kaipo 
je sekcijoje, Yorkville. Italija'Amerikiecziai. Ir nors pasau-

— Italai ir lio intempimas suasztrejo, bet 
gyvena kartu New sziandien szie žmones gyvena

• Amerikiecziai. Kaip 
in Pabaltijos'Amerikiecziai savo laikrasz- 

cziuose ir savųjų tarpe jie re- 
taika užlaiko'Ii — daug Rusu, Suomu, Lietu- mia arba smerkia politinius 

Ukrainiecziu nusistatymus namie ir užsieny- 
draugingui gyvena New Yorko je ir asztriai kritikuoja neku- 
invairiose dalyse. Kada daly-jrias Amerikos “Foreign Poli- 

Visi Amerikiecziai, nors

Vokietija žygavo in

' Visi mes tikime kad Stalinas užpuolė Graikija,
nori ir jieszko taikos, bet jis Graikai
mums nepasako kokios taikos Yorko East Side. Sovietu armi-J kaipo 
jis nori. Sziandien ir Lietuvoje'ja marszavo
taika vieszpatauja. Ir szunuj krasztus ir Lenkijos rytine da-
gauja nesirieja,
jeigu su pagaliu ar botagu mes
juos apmalsziname.

viu, Lenku ir

Sziandien tėvas saliune bara kas prasidėjo Europoje, ir da cy.
prilaiko ir saliuninka užlaiko;' pirmiau svetimu kalbu laik-1 nesutinka apie vykdoma taika, 

1 1‘ ' raszcziiai New Yorke, kaip iri bet tiki kad galutinai Ameri- 
visoje szalyje, nesze raportus, kos padavimas ir tobulybai lai- 
specziales korespondencijas J mes.
editorialus, inkaltinimus — 
czia nupiesze nusistatymą se
nojo kraszto ir didžiuma žmo
nių mane, kad Europos gin-

motina susirinkimuose daly
vauja, in mitingus bėga, o vai
kai savo mokslą gauna isz mov
ing pikczieriu, radijo ir nuo 
bomeliu ant ulvczios.

Sziandien, kai tiek daug di-
vorsu, persiskyrimu priviso,1 ežios taip atsilieps czionai kadi 
tai ir naujas biznis atsirado: ’ szios szalies svetimszaliai ra- 
Moterystes Patarėju paszauki-1 miai nesugyvens.
mas. Dabar randasi tokie1 
mokslincziai kurie garsinasi'

Todėl po karo, kaip ir karo 
' metu, Vokiecziai, Czekai, Italai 
ir Jugoslavai, Rusai, Finai ir 
Kiniecziai gyvena kaipo geri 

! Amerikiecziai. Lenkai ir Slovo- 
kai vis perka isz vienos krautu
ves, perka drabužius nuo Žy- 
diszku pirkliu, ir valgo GraikuNieko panaszaus.

Kada karas siuntė milijonus įr jfaiu restoranuose. Žydai 
kad jie gali moterims ir vyrams Amerikiecziu, visokiu Rusziu' szaukia Vengrą arba Rusa gy- 
patarti kaip sugyventi ar kaip in karo iustaįgas ir in ginkluo- Į clytoja. Neseniai gausinga pub- 
ir kada persiskirti. Už toki pa-*Įas jiegas, nebuvo neapykan- ■ '
tarima jie gerus pinigus ima ir\os butiniu grupių tarpe, nors 
neprasta bizni varo. Ir tukstan- karo instaigose darbininkai su-
ežiai žmonių pas tokius suk- 
czius eina. Vienas toks mote
rystes karabelninkas jau keli 
metai kaip visoms moterėlėms 
gražiai ir moksliszkai pataria 
kaip reikia sugyventi ir kaip 
szeimynele susitverti ir aukle- 

; ti ir kokios yra vyro pareigos 
. f“ i savo žmonelei ir s----- ---------- „■ tvarkomas1 .

... ,r i e. n- ipatsiau su penkta pacziute stacziai isz Moskvos. Svarbiau- . . ., stengiasi sugyventi.

'Spalio (Oct.) 28-ta diena, 
laikrasztininkas ir žinių skel
bėjas, Upton Close, sake kad 
Komunistu Partija savo susi
rinkime 1944 metuose in Mexi
co City dauig svarbiu reikalu 
apsvarstė. Visas ju susirinki
mas tenai Mexico City mieste 
buvo vedamas ir 1

Kalėdiniai Ženkleliai

lika New Yorke pritarė puiku 
Ukrainiecziu chorą, kuris dai
navo Rockefeller Centre kaipo 
dalis tautinio apvaikszczioji- 
mo United Nations sanvaites.

X o—, 
szeimynelei,1

1946

Californijos žmones niekados neprisipažinsta kad pas vos kada nors krinta lietus, 
nes jie sako kad Californijoje saulute visados szvieczia. Pas juo lietus nelyja, bet tik gra
ži rasele krinta. Ant Long Bea jh, California, tokia graži rasele per kelias dienas ir naktis 
krito, kad vanduo viską užseme ir ant visu vieszkeliu buvo apie szeszi coliai tos Califor
nijos gražios raseles. Czia Laivynas pasiuntė jurininkus su luotelemis iszvežti žmones isz 
namu kurie buvo apsemti.

Bet Californijos žmones t ip didžiuojasi savo kraszto saulute, kad net ir dabar jie pa- 
siaiszkina kad szitas lietus atėjo isz kurio kito kraszto. Greicziausiai, susiedai isz kitos vals
tijos ant kerszto pasiuntė ta audra ant Californijos saulėto kraszto.

“Darbininko” spaustuve metropolitas Juozapas Skvi- 
Bostone įszspauzdino antra da- rėčkas-iszverte in gražia lietu- 
li Szvento Raszto Naujaji Tęs- viszka kalba arba stilių, 
tamenta. Kauno arkivyskupas prie iszleidimo szitos knygos

daug prisidėjo Kunigas P. Ju
ras.

Czia
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—$1.00 Vertes Knygų Už 50c--
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Mas reikalas tame susirinkime 
buvo tikėjimas. Tenai buvo nu
tarta pulti ir szmei'žti visas ti
kybas, ypatingai krikszczio- 
nyište, ypatingiau Katalikus, 
Kataliku Bažnyczia ir jos kuui-' 
gus.
| Sykiu su szitu darbu ir pasi- , . ....v. . ... , „ i velnias vis balsuoja pnryzimu Amerikoje, kiti Komu-' T-> • . • • . .D 7 tti ava r»n K 1

nistai nesnaudė Europoje, 
ypacz rytuose, kur Kataliku 
Bažnyczia buvo isztremta ir' 
Pravoslavu Bažnyczia buvo' 
priversta tapti Kremlino tar
naite.

i Paskui, kitas darbas buvo in- 
lysti in visas politines draugys
tes ir stengtis kaip nors in val
dyba patekti. Darbininku uni
jas remti ir juose vadovauti. 
Prisikalbinti musu Krikszczio- 
nis Socialistus, kad kitiems 
akis apmuilinti.

Daug musu kunigužiu, ar tai 
per neapsižiurejima, ar per ne
žinojimą, ar per savo neapy
kanta del Kataliku, susidrau
gavo su Komunistais. Daug c, . , . . .° . . v. . i Stockholm. Eroplanai isz Szve-1 rotestonu kunrguziu nepaiso 
kam jie padeda ar stoja in tal
ka, bile tik pakenkia Katali
kams. Aiszkus dalykas, jie visi 
užsigina kad jie nieko bendra 
neturi su Komunistais. Bet ge
riausias priparodinimas fui 

i

Vienas juodukas kuniguzis 
iszaiszkino Dievo paszaukima 
savo parapijonams szitaip: 

'l “Gerbiamieji; szitaip dalykai1 
stovi. Musu Vieszpats visados 
vetuoja, balsuoja už žmogų, o 

- - - - . v Ilesz zmo-j 
, gu. Reiszkia vienas balsas už, o 
kitas priesz. O paskui pats 

i žmogus balsuoja ir tada būva 
iar paszaukimas ar prakeiki
mas. ’ ’

Szventas Tėvas, Popiežius 
Pijus XII sako, kad didžiausia 
nuodėmė sziandien yra tai kad 
žmones užmirszo kas yra nuo
dėmė.

Szvedija, pirmutinis Vakaru 
krasztas sudaryti sutarti su' 
Rusija del eroplanu ir del ke
liavimo isz vieno kraszta in ki
ta su eroplanais. Dabar žmones j 
kasdien lekia isz Stockholm in' 
Moskva, ir isz Moskvos in!

dijos veža žmones in Helsinki, 
Finlandija, kur jie persikelia1 
in Rusija eroplanus del kelio
nes in Moskva.

Skaitykite ‘ Saule”

1907 metuose Amerikos 
Raudonas Kryžius sykiu su 
“National Tuberculosis 
draugyste“ sumanė pardavi
nėti Kalėdinius Ženklelius, 
kad surinkti pinigu suszelpti 
ir pagelbeti tuos kurie džio
va serga. Dabar, tie kurie ži
no sako kad isz szitu pinigu 
kuriuos surenka isz Kalėdų 
Ženkleliu pardavimo, apie 
szimtas tukstancziu džiovi
ninku yra iszgelbeti kas me
tai vien tik Amerikoje.

“National Tuberculosis 
Draugyste“ dabar viena szi- 
ta Kalėdiniu Ženkleliu vaju 
varo nes Raudonas Kryžius 
kitais darbais užsiėmęs. Szi- 
ta draugyste stengiasi ne 
vien tik džiovininkus iszgy- 
dyti, bet paskui pasupina 
tam sveiks tancziam ligoniui 
patogia ir tinkama vieta ge
rai pasilsėti, ir paskui jam 
darba sujieszko ar jeigu ligo
nis yra jaunas tai jam ir už 
mokslą užmoka.

Už tai visi žmones yra ra
ginami pirkti tuos Kalėdi
nius Ženklelius ir lipdyti 
juos ant laiszku ir korteliu 
kuriuos mes per Kalėdas 
siuncziame savo draugams ir 
pažystamiems.

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

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines puses azimtmeczio, 
imta !?? Lįetuviszku 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 prisikels, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi paeakaitymai ir t. t. 52 
puslapiui, ......................................,: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-noszis:

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-

Amerikonas-Francuzas re
daktorius raszo apie New Yor- 
ka: “Mes dirbame kartu, eina
me in ir isz darbo kartu, gal ir 
pasimatome po daVbu. — Szim- 
tai, Lovys, Alvarezes ir Wang 
Lees — esame New Yorkie- 
eziai. New Yorkas nor vaizdas

I‘ghettos,’ ir ne atskiros daleles 
kur vienos tautos žmones gyve- 
na, kalba, tikyba, ir “seno

■ kraszto ’ ’ meile nuo kitu atskir- 
tos. New Yorkas reprezentuoja 
didele szeimyna. “ New Yorke 

j visi žmones visu tautu gyvena
taikoje. Net 1683 metuose. New 
Yorke buvo szaukiamas susi- 

I

linkimas Ilollandu, Britu,'yįGna mOįįRa; Vaikucziu plepejimaz 
Francuzu, Portugalu ir Suomii'62 puslapiu ................................. 15c

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

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

No. 127 Trys Istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

iszrinkti nauja ir geresne val
džia. — C. C. F. A. U.

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

:: Tiktai 15(J ::
“Saule“ - Mahanoy City, Pa.

ILSU Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.“ Del daugelis, 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai lai'k- 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU1

“Saules“ Redakcija.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
TIKTAI,

SAULE PUBLISHING CO.
MAHANOY CITY, PA.

No. 123 Dvi istorijos apie Valdi- 
, mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz VaJenczijos; Kožnas daigtas 

1 turi savo vieta; Ka pasako ka iras 
• paeziuoias. 76 puslapiu................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo- 
' karnas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 

62 puslapiu.................................. 15c
No. 134 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 

Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
iiocziutes 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 

....................... 15e
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 ’storijos apie Auka 
Nihilistu; Steb"* «»■ kuczios naktį. 
Nikitas . 61 piuM*:A ...................15c

No. 150 Keturis tu .rijos apie Du
ktė akmenoriaus; Nuspręsta
sis; A "it 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 isztyre; Prigautas vagis 
.<0 niMilaniT’ IR'

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

No. 160 Keturiolika istorijų
Po laikui; Onytės laime; Per 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-vežis; Grapas; apie Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiM 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25

No. 161 Keturios istorijos apie Ani 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 2*4

No. 162 Trys Istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................. 10e,

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
udaus; lazklausyta malda vargazo; 
Geras Medėjus................................. 15«

No. 170 Asztuonios istorijos apie. 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa; 
Auklėjimas sveiko ir sarganezio ku- 
dykio; Eerodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per tai 
msybe in szviesa; Pasitaisia* prast 
žengelis; Duktė malkakerczio. 121 
ouslapiu ..........................................25s,

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras y 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu, 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiai 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu...........254

No. 172 Dvi istorijos apie Dukt« 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 62 
puslapiu .................  15«

No. 173 Tris istorijos, apie T almu 
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz, 
davinėti pinigus. 45 pualapiu. 15«

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrafl 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglia 
(su paveikslais) ; Kaiiriecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ................................  • •1

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

buyo.su


Rado Laime Ir Džiaugsma
yiENAS labai geras teplio

rius neteko paczios, kuria 
labai mylėjo, liko jam tiktai 
duktė, vienatine patiekia.

Neturėdamas kitokio turto, 
kaip tik amaita rankose, netu
rėjo užtektinai pinigu, vienok 
kada tik koki savo ranku dar-Į 
bo daiktu parduodavo, ka no
rint del dukteres pirkdavo.

Katriute (taip'buvo jo duk
ters vardas) verta buvo tėvo! 
meiles: paklusni, meili darbi
ninke, žiurėjo tėvui in akis 
kuom jam patarnauti.

Katriute viena karta labai 
apsirgo, o tėvas labai apie ja 
rūpinosi. Sėdėjo diena ir nakti 
prie dukters lovos ir karsztai 
prie Dievo meldėsi, idant jai 
teiktu iszlaikyt gyvasti. Kat
riute kelias dienas buvo kaip 
numirusi; geriausi daktarai 
pasakė, kad nieko negelbes. 
Biednas tėvas net isz proto ėjo.

Tuom laiku, netikėtai, po ke
letą dienu pradėjo lyg biski nu
džiugo ir pasakė tėvui, kad jau 
pasveiks.

Bet pargry'žimas in sveikata 
buvo laibai ilgas. Mažiausias 
daiktelis, szaltis arba taip kas 
Katriutei kenke; pirma būda
vo linksma, greita ir darbinin
ke dabar pasidarė smutna, lėta 
ir jau niekam neverta.

Tėvas norėdamas ja nura
minti pasakodavo visokias pa
sakas, rode jai visokius vaiz
dus, savo rankoms nutepliotus; 
pirkinėjo visokius daiktus, bet 
viskas ant nieko, Katriute vi
sados1 buvo nuliudusi.

Tėvas jos buvo susirupines, 
matydamas ja tokiame stone. 
Viena diena eme ja. ant keliu ir 
tarė:

— Mano brangus kūdiki, 
kad asz galecziau sužinoti kas 
tave galėtu nuraminti, tuojau 
tau pirkcziau.

Ant tu žodžiu Katriutės akys 
praszvito ir meiliai nusijuoku
si tarė:

Mieliausias tetukai! Asz pati 
gedžiuosi, jog po ligos tokia ne
linksma pasidariau; vienok ro
dosi man, kad turecziau papū
ga, kuri mokėtu kalbėti, tada 
bucziau linksma.

Tėvas nuėjo tuojau pas kup
eziu, kuris visokius pauksz- 
czius pardavinėjo. Tas turėjo 
jauna gražu paipuga su žaliomis 
ir raudonomis plunksnomis. 
Pardavėjas tvirtino, kad ta la
bai iszmisli, ir gales gerai szne- 
keti: bet norėjo būtinai de- 
szimts įauksinu.

Tepliorius, kuris per ta lai
ka, kada duktė sirgo nieko ne
uždirbo, iszdave visus pinigus, 
tiktai du raudonikius turėjo ir 
tuos siūle. Vienok pardavikas 
nei klausyti nenorėjo ir teplio
rius ėjo su nieku namon.

Einant namon atėjo teplio
riui kas in minti ir jis gryžo pas 
pardavika: Kada sugryžo, ap
siėmė jam nupieszti toblyczia, 
katra turės būti prikalti lau
ke ties durimis, ant kurios bus

l SIENINIAI J
* š 
J KALENDORIAI J
* 1947 M. J
i - «

* 15 coliu ploczio x 23% col. J
* ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 J
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ponaitis negalėjo atsidyvyti, per Katriuke, apie kuria papu- 
kad jo papūga nuolat reke: j ga nuolat szneka. Nuėjo tada

— Katriuk, ar sveika? Ka-' pas kupeziu ir paklausė kas to- 
triuke gera mergaite! j ji butu per Katriuke. Kup-

Visi norėjo sužinoti, kas toji ežius apie viską papasakojo ir

nuteplioti gražiausi pauksz- 
cziai kokie tik sviete randasi. 
O taip puikiai padarys, jog 
daugel pas ji pritrauks.

Kupczius sutiko ant to. Tep
liorius gryžo linksmas namon,1 
užsidarė savo kambaryje ir 
eniesi prie darbo. Į

Stengėsi kaip galėdamas, 
idant patiktu kupcziui su dar
bu ir gautu ta ka jo duktė gei
de. Kas dien tepliorius eidavo 
in kupcziaus pauksztinyczia ir 
mokino papūga tuos žodžius: 
“Katriute, kaip tau einasi?, 
Katriute, buk linksma! Kairiu-! 
te, gera, mergaite! 7 0 0 t

Papūga girdėdama tuos žo
džius, tuojau iszmoko.

Toblyczia taip jam pasisekė 
padaryti, jog kaip tik kupczius 
pamate, tai ne tik davė papū
ga, bet ir’kletka.

Kaip tepliorius pasakė taip 
ir buvo — Žmones pas kupeziu 
isz visu pusiu kaip vanduo 
plauke ir už paukszczius bran
giai mokėjo.

Geras tėvas eme papūga su 
kletka ir ėjo namon, o eidamas 
nuolatos in ja tuos žodžius kal
bėjo.

Kada parneszes pastate ant 
stalo, tuo pradėjo kalbėti:

— Katriuk, ar sveika? Ka
triuk, buk linksma! Katriuk 
gera mergaite!

Katriuke labai nusidyvyjo 
ir prasidžiauge ta pamaezius ir 
iszgirdusi, pradėjo tuojau 
szokti po istuba ir juokties, ko 
pirma suvis po ligos nedare.

Nuo to laiko atgavo linksmy
be ir dienos jai kaip vanduo be- 
go, dabar jai namie nenuobodu 
ir turėjo su kuom pasikalbėti. 
Ir viskas velei buvo gerai.

Kelius menesius potam tep
liorius apsirgo. Katriuke vak- 
tavo tęva labai, stengėsi kaip 
galėdama tėvui palengvinti, 
taip kaip tėvas del jos. Liga 
kad ir nebaisi, vienok ilgai tę
sęsi. Jau ir pinigu neteko. Jau 
Katriuke pardavė savo auska
ras, laikrodėli ir viską, ka tik 
brangesnio turėjo, del užmokė
jimo gydytojui ir už maistus, 
ret ir to nebuvo gana ir jau da- 
jar Katriute nežinojo ka dirb
ki.

— Isz kur ežia imti pinigu, 
<albejo su verksmu in save, jau 
nieko parduoti neturiu, o tėvui 
reikia maisto.
Tame prakalbėjo papūga:

— Tėvas geras yra, myliu 
ieva; Katriute gera mergaite.

Ir sztai ka Katriute pamans- 
tyjo ir tarė:

— Dabar, mano miela papū
ga, esi tu man gera ir myliu ta
ve, bet vienok mano tėvas yra 
geresnis kaip tu. Turėsime su 
savim atsiskirti, jog pats Die
vas mato kad pingu reikia, o 
neturiu isz kur imti.

Eme papūga kada tėvas mie
gojo ir nuėjo pas kupeziu; tas 
pamatęs teplioriaus dukterį ir 
sužinojas, kad nori papūga 
parduoti davė jai deszimts rau
donųjų.

Tepliorius neilgai trukus pa
sveiko, o kada sužinojo, jog 
Katriuke pardavė papūga del 
jo ligos, labai gailėjosi, vienok 
ir ne mažai dyvyjosi, jog Ka
triuke pardavusi papūga ne
liūdėjo.

Ta papūga nupirko vienas 
grafas del savo 12 metu sunaus 
ir laibai brangiai užmokėjo. Tas

Tai-gi, jeigu mergeles 
norite gert,

Tai neturite pasigert, 
Ba tai negerai, 

' Ir negražu!
Kur ten apie Hamiltone, 
Mergeles alų ir guzute 

geria,
Vyrams neapsileidžia, 
Tingi mergeles dirbti, O O 7
Nes kas mėgsta gerti, 

Darbas nerupi,
Tik namie per diena 

buna,
Ir lauke vakaro, 

Ar nenutvers kokio 
vaikinuko, 

Kad prie saves prisitrauki, 
Ir nors kaip susivineziavot.

Negerai darote, 
Jeigu taip pasirodote. 
Asz da daulgiau žinau, 
Ir jeigu nepasiliausite, 

Tai bus beda!
* * *

E j jus Dielsbures, 
Musu gaspadines, 

Ar nuo triksu nesiliausyte, 
Ar prie Dievo neprisiversite ? 

Ar negirdite kad žeme 
dreba!

Manote jums nepriskubins 
galas.

Jus girtuokles, niekos,
Neisziblaivote,

Visokiu biaurybes 
dasileidžiate, 

Kaip saviszkiai in darba 
iszeina.

Juk jau esate senos. 
Geriau pasitaisykite, 
Ba Dievas nubaus!

* * *
Apie Willistone moterėlės 

isz proto iszejo, 
Kokis amaras užėjo,

Pas skvajeri skundžiasi, 
Už vyrukus peszasi.

Kitiems ramybes neduoda, 
Ir už dyka a ploja, ’•

Per dienas liežuvus 
nesziojas,

Laiko neturi tik 
plepoja.

Neseniai pas vaita keletą 
poros buvo, 

Daug juoku atsibuvo.
Vaitas nežino ka daryti, 
Ketina visus in kalėjimą 

uždaryti.
Ant pataiso ir pakutos. 

Neužilgio in ten pribusiu, 
O gal tada moterėles 

apsimalszys, 
giedos Lietuviams nedarys.

Szenadoras tai 
Lietuviszkas miestas, 

Badai pilnas yra dorybes, 
Bet ten yra kelios 

biaurybes, 
Daugeli salinau bizni varo. 
Pinigėliu nemažai padaro, 

Todėl, szirdeles mano ‘ 
negaliu visko pasakyti. 

Kas ten dedasi apralszyti.

J r
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nusidavė pas tepliorių, kad pa
matyti ta gera Katriuke. Ir isz- 
tikro ne tik ja gera pamate, bet 
ir jos gera szirdi. Grafas pa- 
prasze jos tęva pas save ir da
vė jam darba. Tada grafas pa
mate teplioriaus puiku dauba, 
prasze, kad ir jo sunu tepliorys- 
tes iszmokintu.

Viena karta grafas paklausė 
teplioriaus, kodėl pardavė pa
pūga ? O kada tas jam apie vis
ką papasakojo, grafas net apsi
verkė.

Ant rytojaus tepliorius su 
dukterimi likos pas grafa už- 
praszyti in sveczius ir meiliai 
likos priimti, o kada papūga 
pamate Katriuke, tai vos ne
truko rėkdama. Grafas ja pui
kiai apdovanojo ir prižadėjo 
josios tėvui duoti duona iki 
smerties. Grafo sūnūs, pasto
jas pilnu metu, su Katriuke ap
sivedė ir ilgus metus su ja gy
veno. — GALAS.

JįALEDU ir Barcziu gaspa- 
dorystos sykiu, viena palei 

kita, stovėjo. Kalėdų laukai bu- 
vo- dailus, apskritus, gerai už
laikomi ir be skolų, Barcziu, 
taip gi gražus, bet perdaug in- 
skplinti. Kalėdų laukai prigu
lėjo prie jaunos mergaites, ap- 
kriksztytos senu vardu Jeva, o 
Barcziu gaspadorystoje gaspa- 
doriavo jaunas Barczis, da 
žmogelis neženotas ir neszio- 
jantis taip-gi senovės vardu 
Adomas.

Adomas Barczis iki ausu bu
vo insimylejas in Jeva Kale
džiute, o paskutine taip-gi apie 
Adoma tik ir manstijo; negalė
jo nei naktimis miegoti, o die
nomis tik ir lauke, kada ateis 
pas ja Adomas ir pasakys pas
kutini žodi.

Bet Adomas visados tylėjo. 
Prikimszo savo galva jom sko
lom ir nuolatos tik ir manstijo, 
kad del tu skolų Jeva jam at
sakys savo ranka. O/czia už 
nieką sviete nesinorėtu ja pa
mesti ir jis taip-gi nedelia nuo 
nedėlios lauke nuo Jevos bent 
kokio nors ženklo. Bet Jeva, 
mergaite kukli ir sarmatinga, 
nenorėjo pati Adomui ant kak
lo užsikabinti.

Jeva vienok buvo patogi 
mergina ir apie ja kasdiena ne
vienas, tai kitas vis klausinėjo
si. Susirinkdavo jauni ir seni, 
dideli ir maži, kreivi ir tiesus, 
o kuo daugiau ju Jeva lankyda
vo, Adomui, vis sunkiau ant
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jszirdies darydavosi.
Viena nedelia Adomas tokiu 

svecziu jau suskaite iki puses 
tuzino, žiūrėdamas per savo 
grinezios langa ir galutinai in- 
puole nusiminimo. Norėdamas 
Jevai padaryti truputi ramy
bes, o priegtam suteikti ir savo 
szirdžiai palengvinimą kad pa
dare toki szposa, kokio per vi
sa savo gyvenimą neturėjo. Tai 
didžiausias paikumas! Plas ji 
tuo tarpu buvo sene Motiejiene 
gyva kaimo laikrasztis, taigi ir 
pradėjo dabar ant Jevos viso
kius niekus, visokius pastebė
jimus pasakoti.

— Asilas tasai, kuris nori su 
ja ženyties — apreiszke.

— Asz ten jau nieko nesa
kau, bet ka'jau žinau, tai žinau.

Motiejiene bėgiojo per kai
mą su tuo apkalbėjimu, kaip su 
sziltu pyragu. Apsakė sziai tai 
ir anai, tos vėl pagražino, ap
kalba ėjo isz lupu in lupas o po 
keturiolikos dienu Jeva ant 
žmonių liežuviu buvo juoda, 
kaip anglis.

Priėjo prie Jevos ausu tasai 
pasakojimas, o taigi isz kur to 
pasakojimo pradžia, ir apėmė 
mergaite kartumas, juo dides
nis, kad vistiek Adome už- 
mirszti negalėjo. Dabar jau vi
sai nežiūrėjo jo puse ir ant jo 
pasveikinimu nieko neatsaky
davo.

Adomas dabar jau isztikro 
eme abejoti. Bet viskas stojosi 
da arsziau. Už sanvaite gtavo

moko neliko kain tn ■ 
dan. Tai h,„, P ,.tlk eiti su
gulėta diena J? a 1pavasario 
-Vi nerado betos
kaitrios sanlo • °L VlenosC st:^u T8' ■Jo 

kaip AdJUt

■>°3e priesz Kalėdas. Atejas su 
dan, atrado tenai jauJevaX 
sreU’0 klta® 11110 p611kiu 'ki 
szesziu ypatų.

Sudžia pradėjo:
- Jus estate Adomas Bar- 

czis, gaspadorius isz Visznia-
Taip, ponas sudžia, atsa

ke Adomas.
v~ Czia esanti Jevia Kale

džiute skundžia į 
platinima negražiu kalbu, 
i'ios jai nuplesze szlove.

Tas neteisybe, ponas su- 
dži-a.. Kaip esu gyvas, tai apie 
ta Jeva visados kuogeriausiai 
manstinau ir kalbėjau ir visa
da jiaii gera velijau.

Prisiekdinta dabar liudinin
kai ir prasidėjo teismą.

Tai buvo juokinga komedija. 
Viena bobai kaltino kita, paga
lios viskas priėjo prie tu pasa
kojimu szaltinio, prie senos 
Motiejienes. Toji prie muro 
prispausta, turėjo pasakyti tik
ra teisybe, ka jai Adomas pasa
kė, kad asilas kožruas, kuris no
ri su Jeva ženyties, o ka jis ži
no, tai žino.

— Ka jus ant to? Atsisuko 
sudžia prie Adomo.

— Kas teisybe, tai teisybe,

jus apie isz-
, ku-

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta ‘ ‘ Sau- paszaukima sudan, kad atsaky-
ies,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Rėdys te.

Pasiskaitymo Knygeles
ti sude nt skundo 'apie szloves 
nupleszima. Skunda padavė 
Jeva Kaledžiute. Adomas apsi
rėdė szventadieniszkom drapa
nom ir nuėjo pas slavo kaimin- 
ka. Jeva stovėjo prie namu. 
Kada pažino savo kaimyną m- 
sprudo pirkion ir užsidarė. Dy
kai jis pas duris baladojosi ir 
kalbino, niekas neatidarė. Per 
kelias dienas taip-gi mėgino 
kur Jeva sutiki ir pasikalbėti, 
bet jam tas viskas nenusiseke.

Atėjo sūdo diena ir Adoniui

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

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tu. 
ting Ponu. 78 puslapiu, ..

° Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa-

Laip pasakiau, bet daugiau nie
ko. Sakiau, jog asilas tas, ka
tras su ja nori ženyties ir kad 
butu su katruo isz ju apsiženy- 
jus, tiai jisai pats galėjo mane 
apskusti, kad ji pavadinau asi
lu, bet ne Jeva.

— Bet pasakei, kad žinai vi
sokiais istorijas apie mane, insi- 
maisze Jeva.

— To nesakiau, gynėsi Ado
mas; pasakiau tik: Ka žinau, 
tai žinau.

— Ir ka-gi tu tokio žinai? 
Pyko Jeva.

— O, visokius daiktus, nusi
juokė Adomas. Ant paveizdO, 
kad katekizmas susideda isz 
penkių svarbesniu daliu, kad 
isz svaro mesas yra gera sriuba 
ir 1.1.

— Czia ne vieta niekus pa
sakoti! Suriko sudžia. Pasakė
te, kad žinote ka apie Jeva Ka
ledžiute?

— Tai teisybe, žinau ka už
tikrino Adomas.

— O turite ant to liudinin
kus?

— O, ir ne mažus, viena isz 
seno testamento.

— Perstokite su tais savo 
negerais juokais! Reke sudžia, 
nes liepsiu tuojaus jus uždary
ti. Sakykite tuojaus, ka žinote 
pikto apie Jeva Kaledžiute?

— O kas ta pasakė, kad asz 
žinau ka nors pikto apie Jeva? 
Gynėsi Adomas, nieko, o nieko! 
Yra graži ir gera, kaip aniuo- 
las.

Jeva paraudo iki ausu, su
džiungi apreiszke:

— Savo žodžiais liepete kož- 
nam dasimanstyti, ka žinote 
daug ka blogo apie Jeva Kale
džiute, kuri tuotarpu nukentė
jo nuo neteisingu kalbu ir ap
sunkinote jiai iszejima už vy
ro.

—TOLIAUS BUS—
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Žinios Vietines
} •— Subatoj pripuola Szv. 
JAmbroziejo; kita sanvaite: Ne- 
įdelioj 2-tra Nedelia Adventu, 
taipgi Nekalto Prasidėjimo 
(Szv. Paneles Marijos pPanede- 
lyje ‘Leokadijos; Utarninke 
Euląlijos; Seredo j Damaso; 
Ketverge Szv. Gudalupijos;' 
Petnyczioj Szv. Lucijos; Saba
lo j Szv. Nikaszino.

— Nedelioj prasidės Ketu- 
Tdsdeszimts Valandų Atlaidai 
{Szvento Juozapo bažnyczioje.

— Albinas Andruszkis isz 
miesto turėjo operacija Locust 
Mt. ligonbute.

— Seredos vakara apie 9:30 
valanda ugnis kylo prie Suf
folk kasyklos narna, bet ugnis 
likos tuojaus užgesytas.

t Keimondas Aidukaitis 
nuo 1137 E. Mahanoy Uly., nu
mirė Seredoj 12:25 valanda po
piet, sirgdamas per penkis me
nesius. Velionis gimė Mahano- 
įuje. Prigulėjo prie Szvento 
Juozapo parapijos. Jo tėvas 
Juozapas Aidukaitis mirė Lie
pos menesi. Paliko dvi seserys: 
Jzabela, pati Leonard Erbe ir 
.Ona, pati Francis Leary mies
te, ir du anukus. Laidotuves at • 
tsibus Subatoj su apiegomis 
{Szvento Juozapo bažnyczioje 
P-ta valanda ryte, ir bus palai- 
Įdotas parapijos kapinėse. Gra
verius Liudvikas Traskauskas 
Jaidos.
i ■>—« [Ugnis kuris kylo Locust 
[Gap Szafte Nedelioj popiet, li
kos užgesytas Seredos ryta, ir 
visi angliakasiai sugryžo prie 
'darbo.

— Utarninke apie 8:30 va
landa ryte, John Douglas (Jo
nas Digszaitis) isz Grier City, 
likos sužeistas per nupuolimo 
anglies nuo virszaus laike dar
bo Peca angliakasyklose, ir pa
simirė Locust Mt. ligonbute. 
Velionis gimė Mahanojuje. Pa
liko savo paczia Mabel (Blew) 
sunn Joną; motina Agnieszka 
Digszaitiene, nuo 318 E. Mar
ket uly., ir broli Fredrika, isz 
Bristol. Velionis prigulėjo prie 
Lutlieronu parapijos mieste.

Shenandoah, Pa. — Garnys 
paliko patogia dukrele del 
pons. Ant. Peliukams isz Shaf- 
to.

— Sodaliecziai isz Schuyl- 
killo pavieto turėjo savo susi
rinkimą Nedelioj popiet, Szv. 
Jurgio parapijos svetainėje. 
Sodaliecziai ketina laikyt savo

■ Konferencija Gegužio 11 d., 
1947 m., SS. Petro ir Povylo 
parapijos svetainėje Tamaqua,

■ Pa. |

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams ::

>20 WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

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

Gilberton, Pa. f Laidotuves 
a.a. Antano Zubrio nuo Back 
Row uly., kuris pasimirė Pane- 
deli ryta, likos palaidotas Ket
verge su Szv. Misziomis Szv. 
Liudviko 'bažnyczioje 9 valan
da ryte ir palaidotas parapijos 
kapinėse Frackville. Velionis 
sirgo ilga laika. Gimęs Maha
noy Plane. Buvo angliakasis. 
Paliko savo paczia Helena; dvi 
dukterys: Margareta namie ir 
Al. Gregiene isz Girardvilles; 
du sunu: Antana, Shenandoah, 
ir Juozapa New York; tris bro 
liūs: Toma, Gilberton; Vinca, 
Baltimore ir Jurgi isz Tama
qua, taipgi tris anukus. Grabo- 
rius Menkeviczius laidojo.

Ashland, Pa. — Utarninke 
apie 2-tra valanda ryte ugnis 
kylo Reading© kompanijos na
mie. Bledies padaryta ant $65,- 
000.

Pottsville, Pa. t Gerai žino
ma gyventoja_ pone Agnieszka 
Enalavicziene (Enals) nuo 823 
N. 16-th uly., numirė Nedelioj, 
11:50 valanda vakare, namie, 
sirgdamas per koki tai laika. 
Gimė Lietuvoj, pribuvo in She- 
nadorije apie 53 metai adgal, o 
apie 39 metai po tam, persikėlė 
in Pottsvilleje. Prigulėjo prie 
Szvento Pranciszkaus parapi
jos Minersvilleje. Velione pali
ko du sunu: Antana, Californi- 
joje ii’ Kazimiera namie; trys 
dukterys: Viktorija, pati J. Bu
lato, Petrone ir Margareta, pa
ti Charles Gregan visi isz 
Pottsvilles; viena seseri Marie 
Szaukln, ir 49 anuku ir anūkes. 
Laidotuves invyko Ketverge 
su apiegomis Szvento Pran
ciszkaus bažnyczioje 9:30 va
landa ryte ir palaidota parapi
jos kapinėse. Grafoorius Vincas 
Bartaszius laidojo.

Scranton, Pa. — Ugnis kylo 
lumiber-jardu prigulinti prie 
Dewitt ir Peck kompanijų. Ble- 
dies padaryta ant $100,000.

ATSIMINKIME
LAISZKANESZIU

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžia praszo visu žmonių 
ankseziau iszsiunsti savo Kalė
dinės Dovanas ir nelaukti pas 
kutiniu priesz Kalėdas dienu. 
Laihzkanesziams darbas taip 
sunkus, bet priesz Kalėdas jis 
turi savo krepszi vilkte ir sku
bintis kad nesuveluotu atnesz- 
ti jums pasiunstas ar jusu ki
tiems iszsiustas dovanas.

Isz kitos puses, visiems pa
tartina ankseziau savo dovane
les iszsiunsti kad jusu draugai 
ir gimines gautu tas dovaneles 
priesz Kalėdas, o ne keliomis 
dienomis po Kalėdų.

Ir taipgi nebūt pro szali ir 
j laiszkanesziu, pacztoriu nepa- 
mirszti su kokia maža dovane
le, nes jis penkis sykiu sunkiau 
dirba priesz Kalėdas, o mokėti 
nei cento daugiau negauna. Kai 

■ paprastas darbininkas tik va- 
i landele daugiau ar ilgiau dirba 
jis tuojaus reikalauja dvigubai 
mokėti. Laiszkaneszius mums 
nesza laiszkus, korteles ir viso
kius pundus ir nieko daugiau 
negauna ir nesitiki. Tai, linkė
dami Linksmu szveneziu vi
siems kitiems, nepamirszkime 
ir to nabago laiszkanesziaus, 
kurio krepszis su musu dovano
mis ji net ligi žemes prilenkia.

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

1'3 X U L1!’ ’ MARANOY CITY, WE

LEW1SAS IR ADVOKATAI
WASHINGTON, D. C. — | Tokie patarimai gal ir labai 

Visi advokatai ir taip žmones moksliszki, bet jie mums nepa- 
dabar labai moksliszkai nori: sako kas anglis kas jeigu visi 
patarti valdžios advokatams mainieriai kalėjime tupės, 
kaip apsidirbti su John Lewis. į Lewisas visus tokius patari- 
Net ir laikraszcziu skaitytojai mus žino ir gerai apsvarstė 
duoda patarimus: Vieni ji ginaj pirm negu jis valdžiai pasiprie-[ 
ant ranku neszioja, kiti jam szino. Jam prieszintis priesz 

valdžia visai ne naujiena. Visi
ant ranku neszioja, 
kartuves norėtu prirengti!

Vienas advokatas sako, kad laikraszcziai jau per kelis me-' 
czia tarp Lewiso ir valdžios vi-', tus didėlėmis raidėmis skelbe 
sai nėra nei jokio keblumo. Jis ir rode kaip Lewisas gerbia 
aiszkina kad 1895 metuose teis-į valdžia: “Amerika Nepripa-j 
mas galutinai nusprendė ir pa- žinsta Lewiso Reikalavimo,’’ 
reiszke kad niekas negali su-1 “Vaiska Laukia Žodžio Mai- 
trukdyti susisiekimus tarp'nas Užimti,” “Kongresas Ren- 
valstiju. Kai traukiniu “Pull-j giasi Sustabdyti Lewisa,” 
man” straikos iszkilo, augsz-! “Lewisas Nepaiso Roosevel- 
cziausias teismas pasmerkė ir'to” “Lewisas Nesibijo Ameri- 
nubaude Eugene Debs už tai kos Armijos,” ir daug pana- 
kad tos straikos trukdė susi-. sziu straipsniu laikrasztininkai 

rasze ir skaitytojai skaitė apie 
ta galinga Lewisa.

Nors mes vis sakome kad da
bar Lewisas stovi priesz val
džia, bet negalime pamirszti 
kad jis ne vienas, ne be draugu. 
Kai valdžia susikirto su plieno 
darbininkais ir fabrikantais, 
Lewisas stojo in talka savo ge
ram ir isztikimam draugui 
John B. Steelman priesz plieno 
fabrikantu Prezidentą Benja
min Fairless. Dabar tas pats 
John B. Steelman, Lewiso

siekimus tarp valstijų. Jeigu 
taip tada augszcziausias teis
mas nusprendė, tai ir czia toks 
pats klausimas. Kai mainieriai 
straikuoja, traukiniai neturi 
anglių ir susisiekimas tarp 
valstijų yra trukdomas. Tai tas 
advokatas sako kad Lewisas 
gali būti ant to kaltintas ir nu
baustas.

Kitas advokatas, taip pat 
moksliszkai aiszkina szitaip: 
Kai Lewisas sudarė ta kon
traktą su valdžia, jis atstovavo 
kiekviena mainieri. Tai dabar' draugas yra Prezidento Tru-1 STALINAS SERGA 
valdžia gali ne vien tik Lewisa 
in teismą paszaukti, bet kiek
viena mainieri už sprando pa- 
cziupti ir ta kontrakta jam po 
nosimi pakiszti. Vaiskas czia 
gali mainas atidaryti ir prižiū
rėti kad visi mainieriai kurie 
nori gales dirbti be jokios bai
mes, o tie kurie nenori dirbti, 
butu už sprando in kalėjimą in- 
mesti.

STRAIKOS IR
SUKILIMAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

daugiau negu milijonas kitu 
darbininku neteko darbo del 
szitu straiku. Dabar traukiniai 
nevažiuoja, stryt-kariai neeina, 
maisto negalima gauti, pieno 
vaikams nėra ir visas miestas 
suparalyžiuotas.

Bet miesto mayoras užpyko 
ant visu tu straikininku ir da
bar jau rengiasi ne tik straiki- 
inkus, bet ir paezias unijas pa
traukti in teismą.

Matyti kad visur jau darbi
ninkas savo gera varda prara
do del visu tu straiku ir dabar 
niekas jo neužstoja, bet visi 
nusistatė priesz unijas ir darbi
ninkus. Ir ežia negalima nieko 
kito kaltinti kaip tik darbinin
ku, nei Amerikos piliecziu. 
Oakland miesto mayoras sako 
kad jis dabar paskelbs karo 
stovi savo valstijoje ir su- 
triuszkins visas unijas jeigu 
jos savo ožius varines.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien! 

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY.... Dishpan Magic ....REDDY KILOWATT

MRS NOODLE WAS AMBITIOUS 
TO CUT OUT WASHING DISHES 
IT’S a MESCY, TlPZSOME 

į AFTER-DINNER. CHORE...,

mano patarėjas.
Tai visai ne dyvai kad dau

guma laikrasztininku nesitiki 
kad isz viso szito susikirtimo 
kas gero iszeis. Priesz Lewisa 
dabar stovi Prezidentas Trn- 
manas, kurio patarėjas darbo 
reikaluose yra ne kas kitas 
kaip Lewiso geras draugas 
Steelman.

AUTOMOBILIU FA
BRIKAI UŽSIDARO
DETROIT, MICH. — Auto

mobiliu fabrikantai pranesza 
kad visi j u fabrikai užsidarye 
jeigu nebus galima jiems pri
statyti tavoro per traukinius. 
Apie puse milijono darbininku 
neteks darbo. General Motors 
kompanija pranesza kad visi j u 
fabrikai tik kelias dienas da 
gali dirbti ir paskui turės užsi
daryti. Czia dirba daugiau ne
gu 263,000 darbininku. Fordo 
kompanija pranesza kad jie ry
toj turės paleisti 85,000 darbi
ninku. Chrysler kompanija jau 
daug darbininku paleido ir 
rengiasi paleisti apie 75,000 už 
keliu dienu.

Ir szimtai mažesniu kompa
nijų kurios pristato automobi
liu fabrikams reikalingu daig- 
tu viena po kitos užsidaro. Jei
gu laukiate naujo automobi- 
liaus, turėsite da ilgiau palauk
ti ir brangiau už ji mokėti, 
nes Lewisas 
augsztyn užvertei

viską kojomis Washingtone kur Prezidentas etecting*11? s°afeP<inve^tment0which

Skaitykite “Saule”

Naujos Kulkos Medžiotojams

Dabar medžiotojai gales pirktis naujas kulkas kurios daug- geresnes, ir su kuriomis bus 
galima daug geriau pataikinti in zuiki ar in briedi. Czia virszuje, po kairei parodo kaip 
senoviszkos kulkos iszsiplesddavo ir visa ju jiega arba smarkumas būdavo iszeikvotas už 
tai kad ta kulka per greitai iszsiskiesdavo kai tik palikdavokarabino vamzdi. Po deszi- 
ne parodo kaip ta nauja kulka iszszoka isz karabino vamzdžio ir eina staeziai in taikoma 
daigta. Szitie paveikslai buvo nutraukti su labai gera maszina ir už tai galima matyti 
kaip kulka iszszoka isz karabino vamzdžio ir eina staeziai in taikoma daigta. Szitie pa
veikslai buvo nutraukti su labai gera maszina ir už tai galima matyti kaip kulka iszszoka 
isz karabino. Szitokiu kulku ssiais metais da labai mažai buvo, bet su ateinaneziais metais 
visi medžiojotojai galės szitokias kulkas nusipirkti.

ISTANBUL, TURKIJA. — 
Du laikraszcziai Istanbul mies
te raszo kad Premieras Josef 
Stalinas labai serga. Korespon
dentas laikraszczio Tanin sako 
kad Stalinas taip pavojingai; 
serga kad visi augszti oficieriaij 
ir politikieriai dabar prie Sta-j 
lino lovos. Jis sako kad Stali
nas nepasveiko pilnai nuo tos 
ligos ana pavasari, ir net nuo 
tada jo sveikata eina trepais 
žemyn.

Laikrasztis Tasvir raszo kad 
žinios ateina isz Bulgarijos sos
tines, Sofia kad daktarai sako 
kad Stalinas pavojingai serga 
ir mažai yra vilties kad jis pa
sveiks.

Tikru žinių da negalima gau
ti, nes Rusija tokiu žinių neisz- 
duoda, tai dabar galima sakyti 
kad czia tik gandai kad Stali
nas serga, nes iki patys Sovie
tai mums pranesz, mes tikrai 
nežinosime.

PREZIDENTAS
ALIEJŲ VARTOJA

WASHINGTON, D. C. —
Washingtone, kur Amerikos 
Prezidentas gyvena, visi namai 
yra szildomi su aliejumi. Jau 
keli metai atgal kai tenai buvo 
indeti nauji pecziai kurie var-

Every 
—should be voting day for your per-

■ sonal security. The addition of an- 
tuoja aliejų. Kai anglies mai- ®^|r u..s. Savings bond to your J J ° | holdings is a sort of personal elec-
nieriai vis straikavo ir nebuvo tion. By buying savings bonds regu- 

. . . ! larly either through the Payrollgalima gauti gana anglių, tai Savings Plan where you work, or at

gyvena buvo indeti nauji pe
cziai del aliejaus. Tas pats ir su 
beveik visais vieszbucziais (ho- Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

teliais) Washingtone; jie visi daigtu siuntinėti per paczta, 
vartuoja aliejų del szilumos 
gasa del kepimo ir virimo.

ir

BIEDNOS KALĖDOS
PHILADELPHIA, PA. — 

Biznieriai jau dabar ima bieda- 
voti ir skustis kad visas j u biz
nis baisiai nukentejo ir nuken
tės del szitu straiku. Dauguma 
žmonių, kurie nuo pedes iki pe
des gyvena neturės pinigu del 
Kalėdų, nes kai mainieriai su 
straikavo tai szimtai tukstan 
ežiu kitu darbininku neteko 
darbo. Prie to prisideda tai kad 
valdžia dabar uždraudė daug

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says 

day—particularly payday

will pay you $4 for every $3 in ten 
years. Buy your extra Bond now.

U. S. Treasury Department

už tai kad nėra gana anglių del 
traukiniu, ir prie to prisideda 
kad daug žmonių negali atva
žiuoti in miestą, už tai kad 
kompanijos sustabdė daug 
traukiniu. Tai visi biznieriai 
dabar biedavoja, ir jie visi kal
tina mainierius už prastas ir 
biednas Kalėdas.

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

F Knygele, Dabar $1.00 
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinima*. 
Pasnikai.
Kalendorių*. y J
Maldo* Rytmetinei).
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimą*.
Apasztalu Sudėjimą*.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meile* prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* i> 
Gailesczio.
Maldo* vakarine*. j

Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldo*.
Psalme 45.
Giesme Szventa* Dieve.
Miszparu Maldo*.
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžine*.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdama* nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventu*.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijų*. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzau*. 
Malda prie Panos Szvencziausio*.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigą* su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiau* atiduodama* Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidai*.
Malda prie Szv. Sakramento po

Komunijos. I
Garbinimas Szv. Sakramento^ 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos.
Ranžancziu* prie Szv. Marijos 

kalbama*.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvo*.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszia* mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzau* vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministrantura*.

Szv. Tamosziaua.
prie Vieszpaties Jėzaus.
prie Panos Szvencziausios.
Szv. Bernardo prie Szv.

■1

Saule, Mahanoy City, Pa.


