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Isz Amerikos?
PASKOLA RUSIJAI

WASHINGTON, D. C. — 
Sovietai jau rengiasi atnaujin
ti vistas savo pastangas ir rei
kalauti ar praszyti paskolos isz 
Amerikos. Rusijai paskola isz 
Amerikos yra labai reikalinga. 
Kaip tik už tai Molotovas ir 
Gromyko taip greitai ir visai 
nesitikėtai pradėjo nusileisti ir 
net pataikauti Amerikos atsto
vams.

Sovietai užves derybas del 
tos paskolos jeigu jiems isz tik
ro taip labai tu pinigu reikia. 
Jie net sutiks paskelbti visas 
savo prekybos sutartis su kito
mis tautomis, jeigu tik Ameri
ka nenusileis ir vis reikalaus. 
Kai ana syki Sovietai prasze 
tos paskolos ir kai Amerika nu
statė sanlygas kad Rusija turi 
vieszai paskelbti visas savo už
sienio pramones sutartis, tai 
Sovietai nusispjovė ir nutrau
kė visas derybas. Bet dabar jie 
patys lenda in Washingtona in 

tvel praszo tos paskolos.
Kongresas tokios paskolos 

dabar neduos, bet duos Sovie
tams žinoti kad jeigu Rusija 
gražiai apsieis, per daug neszo- 
kines, tai gal už kiek laiko ir 
gaus ta paskola. Taip buvo su 
Austrija ir su Perzija. Reisz- 
kia, dabar Rusija, kaip mažas 
vaikas, turi but gera tai ir gaus 
ko ji praszo.

Stalinas, bevasaruodamas 
Sochi mieste, susiszauke savo
Politbura ir ilgai tarėsi su vi- nieriu pasimokino, 
sais. Dabar jis neužilgo parva
žiuoja ar gal jau ir parvažiavo. 
Per visa ta laika kada Stalinas
atostogavo, Rusijos visas nusi įr profesijonalai, bet uždirba 
statymas labai suszvelnejo taip mažiau negu praseziausias, be 
•kad dabar Rusija niekam nesi- mokslo žmogelis.
■prieszina bet nori su visais isz
vien dirbti ir darbuotis. Užsie-' j0 Draugyste, kaip kokia darbi
nio Ministeris Molotovas visus j nįnku unija, pasipurtė ir pra- 
nustebino praszydamas kad įėjo spardytis. Szitoje drau- 
butu visu nutarta nusiginkluo-Į gysteje randasi daugiau negu . 
ti. Ministeriu Konferencijoje 775,000 mokytoju.
Rusijos atstovas vėl net ligi že
mes nusilenke.

Pereita sanvaite Sovietai ne' Willard Givens, kreipėsi in vi- 
tiktai ka nusileido ant Perzijos 
klausimo, bet net pasmerkė sa
vo draugus, kurie pirmiau bu
vo arti Rusijos szirdies. Vien
uos Konferencijoje Rusija suti
ko su visais Anglijos ir Ameri
kos patarimais sumažinti užka
riavimo krasztus. Rusija ne tik 
sutiko ant to bet taip sumažino 
savo kasztus kad davė visiems' jai negali straikuoti pakol szi-

to kad ji eina bankrut, kad jai kurie jau skaitosi pilnais me-j 
bus kaput jeigu ji negaus pini-) kytojais. Jis sako kad mokyto-j 
ginęs paramos isz užsienio. O jams jau insipyko ubagauti ir1 
geriausiai skolintis pas bago-, insipyko dirbti už mažiau negu) 
ežiu. O tik vienas bagoezius gauna bartinderys ar žmogelis 
sziandien randasi ant szio svie- kuris ulyczias szluoja.
to: Amerika. Rusija vis tikėjo- 
si daug paramos gauti isz Vo- o ™ a iv A Cbl LLd U.g jJCI.1 CvlllvS gCuU-ul V U” fTp -w-^. X -g- <2*

kietijos, bet dabar kai UNRRA; O 1 K AIKU □ 
pasibaigė, tai Vokiecziai jokiu1 
budu negali ir ilgai negales Ru-l 
sijai sumokėti tos nustatytos' 
skolos.

dvi sanvaites kas metai vaka
ri j u, ir kad per tas vakari j as 
jam vistiek butu mokama. Apie 
2,000 kareiviu dabar varo tre
kus. Sztorai ir buezernes tusz- 
czios. Laikraszcziu redaktoriai 
sako kad jeigu szitos straikos 
da prasitęs ilgiau; jiems pri
truks popieros.

LONDONE

LONDON, ANGLIJA. —
Jeigu Rusija negali Troku draiveriai jau kelios die- 

gauti tos skolos isz Vokietijos, nos kaįp straikuoja, ir nieko
tai ji turi jieszkoti sau pasko
los isz Amerikos.

15 ANGLIAKASIU 
ŽUVO

PLYMOUTH, PA. — Sere 
doj vakare, baisi ekspliozija at
sitiko Nottingham kasyklose, 
Glen Alden Coal Co. Tame lai
ke kasyklose radose apie lOt. 
angliakasiu. Ekspliozija kilo 
nuo gažo. Szimtai žmonių lauke 
prie szafto, o nelaimingu szei- 
mynos apstoja aplinkui szafto 
su nekantrumu lauke žinių apie 
žuvus^’S. Daug angliakasiu Ii 
kos' nuvežti in ligonbutes 
kuriu yra baisiai apdegia.

“BE KONTRAKTO 
NEDIRBSIME!

1946 Metu Didvyris

2 Krasztu
Praszo Pagelbos

Ir Maisto
15 Mainieriu Žuvo Ekspliozijo 
je Plymouth, Pa.;20,000Ang

ITYKIT
ipo pastaru- 
ž tai kad su-

neatveža ir neiszveža, taip kad 
visiems žmonėms sunku net 
kąsnis duonos gauti. Valdžia 
pasiuntė kareivius draivyti 
trokus kurie veža maista. 
Tukstancziai tokiu draiveriu 
straikuoja ir da daugiau iszeis 
ant straiku jeigu greitai nesu- 
s įtaikins.

Darbininku unijos vadai sa
ko kad Darbininku Partija gal 
___ asitraukti isz valdžios 
jeigu jszitos straikos da ilgiau 
prasidės. Darbininku vadai 

 

taipgi prisipažins ta kad Šie szi- 
tu stĄaiku nepaskelbe ir (nepra- 

aip tik kompanijoj sako 
lu derybų nega 
arbinmkai stra 

bininkai reikalauta 44 
, valandų sanvaite..^Jie da- 

_ irba 48 valandas ' in san- buvo iszrinktas k 
vaite. \ Jie taipgi reikalauja kad j u metu didvyris, 
kiekvienas darbininkas gautu] lyg Times žurnalui, jis daugiau-

vinies

dėjo.

Da 
dart 
bar

v

WASHINGTON, D. C. — 
Mainieriai su savo bosu John 
L. Lewis szita priežodi po visa| 
kraszta iszgarsino. “Be Kon
trakto Nedirbsime!” Dabar ir 
Amerikos mokytojai isz mai-

Mokytojai Amerikoje yra 
prascziausiai apmokami. Jie 
turi gyventi kaip mokslincziai

Ana sanvaite Tautine Moks-

Washingtone Tautines 
Mokslo Draugystes sekretorius

lijos Trok Draiveriai Straikuoje; 
Nedelioje Invyks Rinkimai Len
kijoje; Anglijos Moterys Nenori 

Dirbti Fabrikuose •• v

šia nuveikė ir geriausia visa's 
žmęnijai pasitarnavo. ‘Saulėj’ 
b aname/numeryje paraszy- 

bus ir kaip jis bi
Btyrtar

Japonai Priešė Valdžia .

sus mokytojus ir mokytojas su
siorganizuoti, susidaryti vieny
be, viena ranka palaikyti ir 
straikuoti. Jis ragino ne tik 
mokytojus, bet ir mokyklų per- 
detinius ir kitus mokslo sztabo 
darbininkus pasimokinti isz 
mainieriu ir straikuoti.

Jis paaiszkino kad mokyto- na per Tokyo miesto ulyczias

PLATINKI!!

WASHINGTON, D. C. — John Lewiso 
pasmerkimas ir visas mainieriu klausimas 
yra dabar svarstomas augszcziausiame Val-

Teisme. Teiseiai sako kad: 
as inžeide ir paniekino teismo vafda kai 
jis nepaklausė insakymo neszaukti straiko.” 
Leiso advokatai sako kad: “Teismas per 
didele bausme uždėjo ant Lewiso, ir kad 
teismas seke daugiau žmonių nuorus ir rei
kalavimus negu žiurėjo kur teisybe?

Szitas tardymas greitai neužsibaigs, bet 
nors pradžia jau padaryta. Kiek dabar 
matyti, tai nei ežia Lewisas su savo ad
vokatais, nieko negaus. Bet dar visko gali 
būti, Kai kas naujo ar tikro szitame teis
me atsitiks, mes savo skaitytojams greitai 
praneszime.

t*

Japonu Darbininku Unijos 
viešzai parodo savo nepasiten
kinimą su valdžia ir drąsiai ei-

reikalaudami kad Yoshida Ta&O1VU IkCUDZi U U.0 JkCVU. tldVU V 1M1VUL3 , Jdil Ilv^cvll b ui d/lJtk U. U ui pdlkUX bZil-|

žinoti kad ji ketina visas savo tie mokslo metai užsibaigs; bet ryba butu paszalinta. Szitie 
armijas isztraukti isz Austrijos, kai rudeni mokyklos atsidarys,) darbininkai susirinko prie pat 
sziais metais. U ___ j-ALlkl ' i“1 "" I“"1'" 1

Visa tai labai gražiai skani- riai ir uniju vadai eina vaikus vieliavomis rode kad Japo-
sziais metais. tai tegu tada miesto politikie-1 paloriaus ir su prakalbomis ir

nams Taryba nepatinka. Ge- 
erolas MacArthur pareiszke sa
vo pasipiktinimą del szitokios

iba. Ir mes kacziukes plotume mokinti už ubago almužna.
jeigu tikrai žinotume kad visi' Willard Givens sako kad vi- 
szitie geri darbai pareina isz' si mokytojai reikalautu ma- 
geros Rusijos szirdies. Bet viso žiausia $2,400 in metus tiems, parodos. Szitoje parodoje da- 
szito nuolankumo priežastis) kurie tik pradeda mokinti, oĮlyvavo labai daug Komunistu 
yra per daug aiszki. Rusija ma- $4,000 iki $6,000 in metus tiems ir buvo matyti daug raudonu

Komunistiszku vieliavu.
Nors szitokios parodos nėra 

pagirtinos, bet visgi, reikia pa
sakyti kad Japonai isz tikro 
jaueziasi ir yra nuskriausti. 
Generolas Mac Arthur as labai 
daug gero tenai padare, bet jis 
ir visas karo sztabas viena bai
siai didele klaida padare, kai 
jie per greitai ir per anksti su
rengė rinkimuse paprastas Ja
ponas neturėjo progos pareiksz 
ti už ka jis nori talsuoti, už tai, 
kad jis pats d a nežinojo ko jis 
nori. Kai paprasti Japonai

LAKE SUCCESS, N. Y. — Dvylika 
krasztu, kuriu žmones nukentejo per kara, 
kreipiasi in Suvienytu Tautu Taryba ir praszo 
pagelbos ir maisto del sziu metu. Szitokia pa- 
gelba kasztuos apie viena bilijoną doleriu (JU
ODO,000,000). Amerika ir keli kiti krasztai 
prižadėjo gelbėti nukentėjusius kai UNRRA 
užsibaigs, bet niekas nesitikėjo, kad tiek daug 
reikes. UNRRA Generalinis Direktorius F. 
H. La Guardia pataria sudaryti Maisto Fondą isz 
J400,cS0,000, bet Anglija su, Amerika dabar su

sitarė iszvien dirbti ir iszvien kitus szelpti.

<
buvo be jokios orgasizacijos ir 
be jokios sanvokos ir nežinojo 
kas ežia darosi, sena militarise 
kariszka partija pastate savo 
kandidatus ir laimėjo rinki
mus.

Japonams rinkimai buvo vi
sai naujas dalykas ir jie greitai 
nesuprato ka tie rinkimai reisz
kia. Reikėjo koki meta ar kita'Krasztai, kurie dabar praszo pagelbos yra: Len- 
palaukti ir tada rinkimus lai-L .. . .. ' ,,
kyti. Dabar tie patys vaidinin-j kija, Yuogoslavija, Czekoslovakija, Graikija,

(Kinija, Italija, Vengrija, Austrija, Finlandija, 
Ethiopija, Korea ir Philippinai.

kai, ar bent tos paezios partijos' 
valdo Japonus, kaip ir valde 
priesz kara.
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Kas Girdėt
| 'irsi- -t< V ?«. » -*'t

nui. Tai, tu namu mums nei ne
reikia.

- f t . M •**.

Karininkai sako kad mums rei 
kia mažiausia 1,070,000 karei
viu del musu armijos.

ŽMONES BE TĖVYNĖS - KAS JIE YRA?

Taksos ant gazolino ir ciga- 
retu pasiliks. Valdžia szitas 
taksas palaikys, nes ežia yra la
bai gera ineiga. Taksos ant 
Bznapso bus sumažintos. Jau 
dąb^.r beveik visur galima ne 
tik pirktis, bet net ir pasirinkti 
sznapso, degtines.

Jau yna vilties kad taikia ir 
ramybe neužilgo vieszpataus 
ant Graikijos rubežiaus, kur 
net keturi Balkanų krasztai lai- ♦
ke savo karinome es karo -sto
vyje. Anglija su Amerika jau 
inveda tvarka paezioje Graiki
joje. Yra vilties kad ir -Sovietai 
stos in talkia ir sutiks nesikisz- 
ti iii Graikijos vidaus reikalus.

Raszo Earl G. Harrison

Dabar randasi net du sykiu 
daugiau “divorsu” negu de- 
szimts metu atgal; bet Ibeveik 
visi kurie persiskiria ir vėl ap- 
siženija.

Moterims kailiniai [fur] 
coatai.ątpigo ir daugiau atpigs. 
Nes pradžia žiemos buvo tokia 
graži ir szilta, kad nebuvo ga
na progos tokiais kailiniais ne- 
szįoti. Visi sztorninkai per 
daug tokiu kailiniu prisipirko, 
ir dabar turi juos pigiau par
duoti. Bet taksos ant tokiu kai
liniu dą vis dideles, brangios.

Maži miesteliai vis mažėja ir 
eina tropais žemyn. Jaunieji, 
kurie per kara iszvažiaivo isz tu 
mažu miesteliu dirbti in did- 
miėsczius, dalbar visai nenori 
ir neketiną gryžti atgal in mies
telius, “mainas ir pecziiais.” Jie 
mato kad gyvenimas didelia
me mieste yra geresnis ir malo
nesnis.

Anglijos moterys nenori 
diilbti fabrikuose. Apie 400,000 
moterų paliko savo darbus ir 
nenori gryžiti. Viena priežastis 
y ra, kad Anglijoje moterims 
mokamą mažiau negu vyrams 
už tpki pati darbia. Dabar Ang
lijos fabrikai reikalauja apie 
300,000 moterų darbininkių ir 
negali surasti.

Prancūzijoje Komunistai ga
vo 5,500,000 balsu per rinki
mus. Tai jau jiega su kuria rei
kia skaitytis. Jeigu Komunis
tai gavo 5,500,000 ‘balsu isz 20,- 
000,000, tai reiszkia, kad jie jau 
gali visa valdžia paimti. Bet 
kol kas jie negali sudaryti Ta
ryba, nes daug žmonių jiems 
prieszinasi. Francuzai Komu
nistu ‘bijosi, nes jie ne ori kad 
Maskva juos valdytu. Komu
nistai Prancūzijoje dabar sten
giasi visus intikinti kad jie 
nieko bendra neturi su Rusija 
ar su Maskva. Maurice Thorez, 
Komunistu partijos vadas da
bar visa savo partija veda Tau
tininku partijos keliu ir paro
do kad Komunistai stoja už ir 
remia visus tuos darbus kurie 
yra kraszto gerovei. Szitokos 
Komunistu darbas Prancūzijo
je butu baudžiamas su iszdavi- 
ko mirtimi Rusijoje.

Anglijos dafbininkai reika
lauja daugiau daigtu ir maisto 
pirkti, ir daugiau algos, dau
giau pinigu už tuos daigtus už
siminėti. Ne tik fabrikantai, 
bet net ir pati valdžia nenori 
daJjininkams pakelti algas, 
nes tada viskas pabrangtu, ir 
Anglijai butu sunkiau kitiems 
krasztams parduoti ta tavora.

Lenku Komunistiszka val
džia jau mato ir supranta kad 
ta pramones ir biznio sutartis 
tarp Lenkijos ii- Rusijos yra la
bai prasta Lenkams. Lenkai 
bai prasta Lenkams. Lenkija, 
dalbar visomis galiomis sten
giasi mažiau parduoti Rusijai 
ir daugiau pasiunsti in vaka
rus, kur du syk ar tris syk dau 
giau gauna.

Buvęs Suv. Valstijų Immigracijos Ir Natūralizacijos 
:—: Komisijonierius :—:

Redaktorius laikraszczio 
“Wall Street Journal” kar
ėsiąs ąsząras lieja pasakoda
mas kaip tie nelaimingi naba
gai bagoeziai skursta ir vargs 
ta ant $45,000 doleriu in metus. 
Mat toks uždarbis ant metu, 

4 t0< .redaktoriaus tai tik al- 
inužpa. Baisiai sunku prisigy
venti. i

Kompanijos, kurios skolina 
žmonėms pinigus dabar garsi
ną kad jos ir darbininkams, pa
skolins pinigu užsimokėti savo 
duokles, mokestis in unijas.

Dabar mes turime daug (gra
žesnius namus negu musu tėve
liai ir protėviai turėjo, ir daug 
mažiau laiko mes tuose -savo 
namuose praleidžiame. Musu 
motinėlė mus pagimdė ligoni
nėje; slauge, [nurse] mus pene, 
jo; augome Vaiku darželyje; 
mokinomies mokykloje, kole
gijoje ir universitete; susipa
žinome su mergele ir jiai pirszo- 
mies, ar mergele vyro jieszkojo 
ir in ji insimylejo automobily
je; apsiiženyjome bažnyczioje nystia. Bet szia visai kitaip da- 
ar pas skvaijera; valgome res
torane; einame pasilinksminti 
ar ant “moving pikezieriu,” in 
teatra ar iii saliuna; savo drau
gus ir įsvecziųs pavaisziname 
kliubuose; balius, vakarienes, 
yeseiles ir kriksztynas keliame 
salese; mirsztame ligoninėje ir 
būname paszarvuoti pas grabo-

Nors visos didžiosios tautos 
siiunczia savo altstovusdn Tai
kos Konferencijas, bet “tuo pa
ežiu sykiu visos pasilaiko dide
les larmįjas ir ima jaunus vyru
kus panevelia in vaiska.

Anglija rengiasi investi in- 
statyma imti visus jaunus vy
rukus in vaikka del asztuonio
likos menesiu. Ims—vyrulį^ 
nuo asztuoniolikos iki dvide- 
szimts penkių metu. Szitaip 
Anglija ketina turėti apie mili
joną kareiviu vaiske.

Francuzija buvo pirmutine 
tauta investi tokia tvarka, imti 
jaunus vyrukus in vaiska. Ji 
taip padare 1798 metuose per 
revoliucija. Francuzai ketina 
pasilaikyti maža armija, bet la
bai gerai iszlavinta. Jie ims vi
sus vyrukus nuo devyniolikos 
metu del keturiolikos menesiu 
kariszkos službos. Jaunesni 
vaikai bus mokinami kariszko 
mokslo keturias valandas in 
sanvaite visose mokyklose.

Kinijoje visi vynai ir vyrukai 
nuo asztuoniolikos iki keturios 
deszimtys penkių metu turi at
likti dvieje metu kariszka tar

Visi laikrasztininkai daug 
raszo apie ta nuotiki kai Rusija 
iszvijo Amerikos laiva isz Kini
jos uosto Dairen. Dipliomatai 
ir politikieriai baisiai pyko ir 
reikalavo kad Amerika ant szi ■ 
to? klausimo nenusileistu. Bet
C!

bet rupes
nei vioAts 
spasisi^Ml.

NEW YORK. — Visi Ameri- - 
kiecziai ididžiuojasi Suv. Vals
tijų pirmenybe tarptautiniuose 
reikaluose. Szios szalies gyvy- 
bise dali, ypacz karo metu, in- 
steige -Suv. Valstijas kaipo 
stipriausia pasauliniu tarybų 
jiega sziaųdien.

Tas reiszkia, didele atsako
mybe. Visuose tarptautiniuose 
reikaluose esame pavyzdis vi-' 
soms tautoms pasaulyje.

Kokia yra musu pareiga ap
gyvendinti 850,000 karo auku, 
da sulaikytu tremtiniu stovyk
lose Europoje? Kelios tautos 
sutiko priimti “kiek nors isz- 
rautu vyru ir moterų. Bet kol 
Suv. Valstijos neinleis kiek 
nors sziu tremtiniu, galime ti
kėti kad kitos tautos irgi nepri
ims.

Praeityje, Amerika priėmė 
immigrantus atviromis ranko
mis. Nauji-Amerikiecziai, kar
tais milijonas per metus, atvy
ko ežia isz svetimu szaliu jiesz- 
kidami laisves ir progų.

1929 m., del iszdirbyscziu 
priežaszcziiu inunigracijos kvo
ta buvo nustatyta — 153,879 
per metus. Ta kvota niekad ne
buvo pripildyta. Karo metais 
inleiista mažiau negu 7 nuo- 
szimts tos kvotos. Immigraci- 
ios instatymals padalino meti
nes kvotas in į'sub quotas ” pa- 

of origin. ’ ’ Ang- 
dinavijos szaliu 
ziausios, beveik 
G. Praeitais 10 

po 8 nuo-

a visai ne naujienai. Nuo. pat 
kAro pabaigos Sovietai szita 
juosta ne tik valdoj 
tingai prižiūri kadi 
Amerikietis ežia n<

cįjeriai ežia pasitaikei apsistoti 
t Ai Sovietai paskyrę prie kiek- 
Jieno karininko kelisį Sovietus 
(kareivius ir sznipus, kurie tu 
Ainerikiecziu karininku nei 
deil minutėlės isz akiu neiszlei-- 
do.

instatymals padalino 
kvotas in r sub quotas

gal “countriej 
lijois ir Sldj 
kvotos auk! 
puse visiid™
m..

romą negu pas mus. Vyrams 
nereikia, užsiregistruoti ar pa
siduoti kiek jie metu ar kur gy
vena. Valdžia paskiria kiekvie
nam miestui ir miestuliui kiek 
kareiviu jis turi pristatyti. O 
miesto valdžia pasisamdė raz- 
baininkus ir jiems užmoka tiek 
ant galvos. Bagotesni iszsiper- 
ka ir iszsisuka!

Sziais metais javai ir kvie- 
Cziai laibai gerai užderėjo be
veik visoje Rusijoje. Nebuvo 
tikėtasi susilaukti tokio gra
žios pjūties. Bet nežiūrint kad 
pjūtis buvo gera, visiems buvo 
sumažinta duonos porcija. Vi
si gauna mažiau duonos negu 
pirmiau gaudavo. Tie kurie 
apie tokius dalykus žino, pa- 
aiszkina kad taip Sovietai turė
jo daryti, nes ūkininkai dabar 
jau tik po prievarta atiduoda 
savo javus valdžiai, ir daugu
ma ju pakavoja ka jie turi, kiti 
visai nepjauna ir leidžia ant 
lauko suputiy nes jiems jau in- 
sipyko už dyka valdžiai dirbti 
ir prakaituoti. Tas ypatingai 
darosi Ukraine.

ISTORIJE apio Da “*
-—-------------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- 
išzka Lazdele,' Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15f. 
Saule Pub. Co., Muhanoy City

Rusija dabar jau ima paleis
ti kareivius isz vaisko. Bet kad 
ji ir daug daugiau paleistu, ji 
vis turės didžiausia armija ant 
rišo svieto. Dabar apie 4,000,- 
000 -Sovietu kareiviu sudaro 
Raudonąja Armija. Ji ima vy
rukus in vaiska panasziai kaip 
Francuzai ima.

Szvedija, Norvegijai, Szvei 
carija ir Argentina taipgi ima 
jaunus vyrukus in vaiska.

Amerikos Naujas Kongresas 
dalbar tariasi kaip ir kiek Ame
rikos vyruku imti in vaiska.

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
tes,” 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 sinusite 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” Redyste.
M-*************************

Skaitykite “Saule”

dėti musu iszdirbyscziuj pa-' 
siekti naujus po-karinius laips
nius, jie dirbtu ten kur darbi
ninku trūksta.

Dabar asmenys arba grupes 
szioje szalyje turi garantuoti 
finansini saugumą immigran- 
tams jeigu nori juos parsi
traukti in szia szali.

, Apart to, Karo Departamen
tas, FBI ir Valstylbes Departa
mentas tyrinėjo politines suti
kimas ir praeiti visu, kurie pra- 
szo vizų, patikrinti kad vyrai 
ir moterys kurie atvyksta ežia 
bus geri amerikiecziai.

Įnyairiausi žmones szioje 
szalyje remia programa inleis- 
ti musu teisinga dali tremtiniu. 
Prezidentas Trumanas pažadė
jo praszyti Kongreso liberali
zuoti immigracijos instątyma, 
ir Gubernatorius Dewey ragino 
panaszia veikimą. American 
Federation of Labor pravedė 
rezoliucija remdami inleidima 
tremtiniu po nepripildytu karo 
metu kvotų, ir Congress of In
dustrial Organizations prasze 

i Suv. Valstijų atidaryti savo 
duris tukstaneziams-tremtiniu.

> Nors pavienu ir grupių pata- 
■ rimai yra skirtingi, bet didžiu-

ma nori kad speciale Kongresi
ne legislącija pagreitintu inlei- 
dimia tremtiniu per sekamus 
kelis metus, inleidžiant dau
giau immigrantui per sekamus 
metus negu immigracijos insta- 
tymai pavėlina; aiba užtikrin
ti inleidima 150,000 immįgran- 
tu per metus, pakol tremtiniu 
dalykas bus iszriszta.

Didžiuma tremtiniu turės 
laukti menesius, net ir metus 
pakol galės atvažiuoti. Bet ra
miau gyvens žiųodaini kad ry
tojus jiems szviesešuis. Svetin
gumas gali būti kelias in pilie
tybe, czionąi ir kitose szfalyse. 
Tegul Suv. Valstijos parodo 
kelia.

C. F. A. U.

Karalaiczio Mokytoja

IR^enkijos kvo- 
ir metus, bet apie 
itiniu paduoda 
“country of ori-

sias kvotaKWj 
ta yra 6,524 
500,000 treil 
Lenkija kaip® 
gin. ’ ’

Karo metu 
Suv. Valstijas 
Visos nesuvartotos kvotos per 
paskutinius 4 metus aprūpintu 
daugiau kaip puse visu žmo^.i 
da tremtiniu stovyklose. Bei 
instatymas nepavelina perkeli- 
ina vienos szalies kvotos kitai, 
nei vieno meto nepripildytas 
kvotas kitiems metams, ir t. i.

Maitinti alkanus ir paliuo- 
suoti persekiotus yra dalis 
Amerikos tradicijos..Bet apart 
miel'aszirdystes jausmo padėti 
musu brolius yra kitu priežas- 
cziu kddel mes turėtume priim 
ti skaiezius tremtiniu in Suv. 
Valstijas.

Amerika rado ir iszvyste im- 
migrantai. Vakaru ūkininkai, 
Pennsylvanijos, Illinois ir W. 
Virginia angliakasiai, indus
triniu centru idabbininkai, mo
kytojai ir mokslininkai, bažny
čios žmones ir politiniai vadai, 
visi, yra vaikai arba ’anūkai 
naujai atvykusiu.

Lygiai kaip tie 
migrantai, szie 
tremtiniai daug 
nesztu. DP stovyklose randame 
100 invairiu amatu. Pagal vė
liausiu UNRRA užrasziu yra 
677 dentistu, 1,026 gydytojai ir 
chirurgai Amerikoniszkoj vie
toj Vokietijoj, kada Amerikos 
armijai ir Veterans Adminis
tration reikalinga 'daug iszla- 
vintu gydytoju ir dentistu. 77,- 
000 ukiu darbininku trėmime, 
musu ukems reikia darbininku. 
Tukstancziai tremtiniu gali pa-

immigracija in 
beveik sustojo.

senovės im- 
sziandienos 

galbumu at-

Japonijos karalaiti Akihito, ir 
teipgi laiko paskaitas Japonu 
mokytojams apie laisve, nepri
klausomybe, vakaru mokslą ir 
demokratija. Daug mokytoju 
iszvažiavo isz Amerikos is Ja
ponija ir kitus krasztus, kitu 
tą£su vaikus mokinti. Moky
mai tenai gauna daug daugiau 
mokėti, geriau gyvena ir yt.i la
bai gerbiami. Tik Amerikoje 
mes taip apsileidome, kad visai 
nepaisome' kas ir kaip musu 
vaikus mokina. Mes geriausias 
mokyklas turime, didžiausius 
mokslo kambarius, raumingiau 
sius burlokus del fut-boles žai
dimo, ir ubago iszmalda moks
lo žmonėms kuriems paskirta 
jaunimas mokinti ir lavinti.

Elizaheth G. Vining, isz Phi
ladelphia, Pa., dabar mokina

Skaitykite “Saule

Pasiskaitymo Knygeles

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

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20(5

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

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

; 50c.,/o aplankysite knygas per paczta.
^Adresavokite lAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
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Kapitonas VelniaA 
kus apraszymas, didele knyga] 
puslapiu). 

No. 10Ž 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
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), tai- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi 
sayo liežuvio sulaikyt; Girtuoklė 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos 
trumpi pasakaitymai ir t. t 52 
puslapiu, ...................... .. .. I b

No. 112 Trys apisakos apie pini 
gai galva-žudžiai; Ražancziue 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. .. - 15r

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; T-Hoszis 
Viena motina; Vaikucziu plepeJima- 
62 puslapiu ...............  15<

No. 120 Dvi istorijij apie Valu 
kas Isz girrios ir Ant nlmuno. 5> 
puslapiu ........................  . 15<

No. 123 Septynios istorjos api- 
Siebuklingas zerkolas; 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene 
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ei 
gonus. 45 puslapiu .................15c

No. 127 Trys istorijos apie Dūk 
te pustyniu; Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. . W-

Put 
404 
50c 
kri- 
35c

182 
isz-

Popierinei apdarai* 
Prakeikta, meilingas) 

apraszymas, 202 pus/.
Vaidelota, apisaka ii 

puses azimtmeczi/o, is

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasaka ka tras 
paeziuoiaa. 76 puslapiu................ 20ci

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

No. 184 Dvi istorijos apie Baisi
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
43 puslapiu............................. .... 15c

No. 189 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo
koj imas kunigo. 47 pus................15c

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

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

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

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

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

No. 145 Trys istorijos apie Velni-

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI,

£
No. 160 Keturiolika istorijų sp*.

• Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
i rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
. nis; Viesspats Jėzus ir miszke ma- 
- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
: žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,

nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
, Meszla-vežis; Grapas; apie Egl> 
i Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiM 
i pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 

; ežius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu..................25a
No. 162 Trys istorijos apie Baitf 

naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .................................. 10a

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
• Jkiaas; Iszklausyta malda vargsxo.

Geras Medėjus...........................i. .16s
No. 170 Asstuonlos istorijos apie 

Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėj imąsis v eiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažiusta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisiau prasi- 
žengelis; Dūkta malkakerczio. III 
nuslapiu ........................................... 25*

No. 171 Vieniolika puiku istorijt, 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ii nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia, 
Mailacb; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo muša 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausia 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
iklo. Suvirsz 100 puslapiu..... .25«

No. 172 Dvi istorijos apie Durta 
Mariu; Sruolis Isz Lietuvos. 63 
pv«lapiu .......................................... 15*

No. 178 Tris istorijos, apie Talinu 
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iaa 
davinėti pinigus. 45 puslapiu 15*

No. 175 Pasiskaitimo knygele 
Kuczios Ženiaites, vaizdelis; Gudrat 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaiiriecziu Aimanū- 
/ymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
sai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; keletą Juoku Ir Paveikslo. 
Preke . .............................................ll«

Sidabrinv lgzkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu............ 15c

No. 146 Dvi ’rtorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebur kuczios nakti, 
Nikitas . 61 pusx*/ ; ........ 15c

No. 150 Keturi'** i*'-—i j 03 apie Du 
kte akmenoriaus; flkrt; Nuspręsta 
sis; Aut keik užlaiko moteres paslaptį 
61 puslapiu .................................. 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai- 
tre Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
a^’s; Tamas; Vargdienis Jonukas 
kjAdium. 61 puslapiu ............... 15c

152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu..............................................15<

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro dulrte^ 82 
puslapiu .......................................... 15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
.<0 nualapin

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

. 50c

SAULE PUBLISHING CO.
MAHANOY CITY, PA.

Adresas: 
Saule Publishing COo, 
Mahanoy City, Penna.
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Nežinomąs Kareivis Menesiu Vyrukas

(Taaa)

— Nesąmone! Kam jus no
rite perszneketi ? Murmėjo se
nis Brown’as. Poros kąsniu 
valgio, kuriuos jus per pusry-1 
ežius suvalgėt, žmogui, jau to 
pusiau iszbadejusiam ir 'beveik 
susqalusiam negal pakakti.

— Kiek jus da turite maisto 
likuieziu? Paklausė svetimasis.

— Daugiau jokiu! Musu 
sanvaitine maisto, atsarga da 
užvakar baigėsi!

Svetimasis atsikėlė, susisege 
savo kailinius, pasistatė kau- 
nieriu ir sieke kepure. Draugai 
plakanczlia szirdimi žiurėjo in 
ji-
■ — Ka jus darysite? Kakta 
suraukęs paklausė Brown’as.

— Noriu iszbandyti savo 
Ilaime, ar nerasiu vėl kur nors 
tokios pastoges, kaip vakar, at
sake jis liūdinai szypsodamasis. 
Asz negaliu apsunkinti jus, ku
rie mane taip draugiszkai priė
mėte, negaliu jums paskutinio 
kąsnio isz burnos isztraukti!

Valis paszoko, nuszlubavo su 
savo kriukiu pas duris 
priesz jas atsistojo.

— Ar jus mus žmogžudžiais 
laikote? Jus vakar (buvote taip 
nusilpę, o sziandien vėl norite 
lysti in ta prakeikta pūga? 
Nors akin pirsztu durk, taip 
tatmsu szitame audre. Apie ve
ja, kuris ne tiktai žmogui kva
pą užima, bet ir net krauja gys
lose in leda paverczia, nėra ne 
kalbos. Sėskitės in savo vieta, ir 
valgykit! Jeigu jau mums skir
ta mirti, tai jau mes kaip tikri 
vyrai, visi kartu mircziai 
sprandą altkiszime.

Tai pasakęs, jis pats susmu
ko dejuodamas kedeje.

— O mano sanžine? Tarė 
svetimasis, szirdingai spausda
mas Valiui įlanka. Leiskite man 
kovoti su mano likimu!

— Jus liksites ir gana! Ga
lutinai užbaigė Brown’as.

— Žinot ka? Asz sugalvojau 
gera minti! Szauke svetimasis, 
ir jo įbalse! skambėjo pusiau pa- 
szaipa, pusiau susigraudini
mas. Jusu sanžine neleidžia isz- 
leilsti mane szitame baisiam ore 
mano gi liepia man eiti. Liki
mas nulemti, vo mes ja pasiduo- 
sim.

Valis klausydamas pakele 
savo gaivia^ Brown’as paszoko 
sujudės. Tuo laiku gražios, 
žvilgainezios svetimojo akys 
klausiamai klaidžiojo nuo vie
no prie kito ir, rodėsi, norin- 
czios paczia,sielos gelme isztir- 
ti.

— Szi pūga da glaii kelias 
dienas szelti, tose jis toliau. Jau 
szi ryta mums visiems trims 
gresia mirtis. Ar nebūtu isz- 
mintingiau, jei vienas isz musu 
iszdrystu paaukoti savo gyvy
be už kitu du? Tenulema liki
mas, kuriam isz musu reikia 
pabandyt pasiekti tvirtove.

— Ka jus ežia šakoti? Turė
kit protą: Dievas nuspręs, kas 
mus laukia, atszove Brown’as, 
drelbiaincziu nuo sujudimo bal
su. Suvalgykime visi- trys savo 
maisto likuczius, o paskui pasi
melsime, praszydami Dievo pa
gelbės. Ir taip geriausiai, kaip 
mane Brown’a gyv|a matote.

Tyliai suvalgė pusryczius. 
Taip pat tyliai svetimasis isz- 
plesze isz savo užraszu knyge
les tris invairaus didžio lape
lius. Suvyniojo juos ir paslėpė 
Valio tuszczioje tabokinėje.

ir

— Pagal amžių trauksime, tinka, jeigu laukiame Dievo 
pažymėjo Brown’as, bet pra- sprendimo.
džioje pasimelskime, kaip pr

O tas garnys, 
Skulkine po vienai Veselkai 

dovana atnesze, 
Norints porele jo neprasze, 

Bet dovana padėjo, 
Vyrukais net persigando, 

Ir iszlbego! ( 
Jeigu tas pauksztis, 

Vis tokius triksus darys, 
Tai Skulkinas in trumpa laika 

pasididyą, 
O apie Velykas bus daugiau 

tokiu dovanu, 
Bus verksmu ir džiaugsmu.

Norints žiema., 
Bet vis garniui pasilsio ne yra, 

O kaip vasarėlė ateis, 
Tai kožna su dovana ateiks, 
Ar katra p'ainele norės, ar ne, 

Vis priimti turės!
* * *

Nekurtos Brooklino, 
motepeles, 

Negerai jum bus, 
Kaip nelaime jus užklups,* 

Nes apie .visas žinau, 
Ba sau užsirasziau, 
Kaip ten moterėles 

girksznoja, 
Gy'ven'a netikime.

* * *
Nekurtai Szventes prideren- 

cziai 'apvaikszcziojo, 
Namie sėdėjo, po urvas 

nesivalkiojo,
O pas mus, kur szvente 

yra didesne, 
Tuo gausingesne;

Be pesztyniu apsieiti negali, 
Kaip tik pasigėrė tai Vali.
' Ana szventa dieną, 
Vienam dantys iszlbelde, 

Argi tai nebuvo szvente saldi?
Vienam mieste vyrukas 

in sialiuna nuėjo, 
O vaikine pinigu neturėjo, 

Iszsigere, užmokėti nenorėjo, 
Ir sau laukan ėjo.

In kita šaltuma inejo, 
Bet kitaip jam fenais 

užtrytavo; 
Per gaivia, su stiklu gavo, 

Ir da daugiau triksu 
turiu, 

Kita karta pasakysiu.
* * *

Deląvaręs valstijoje 
Vietoje vienoje, 

Naszlys norėjo vestuves ■ 
• padaryti,

Kito bobelia paveržt, 
Bet bobelia su 

szluota perskyrė, 
Ir pas vaita atsidūrė, 
’ Ir toji vestu ve apie 
penki szimtai kasztavo, 
Ir bobeles negavo.

SKAITYKIT

PLATINKIT!

Brown’as ir Vialis pamal-i 
džiai puolė ant keliu, o sveti
masis tik galva lengvai palen
kė. Ar szie tris sunkiai iszban-j 
dyti vyrai meldėsi kada nors 
taip maldingai už savo gyvy
be? Ar kuris isz ju siuntė trosz- 
kimus, savo norus ir dangų ? |

Brown’as atsikėlė ir savo' 
I 

kieta ranka inkiszo in krepszin 
Jis drelbancziais pirsztais isz-1 
trauke ilgiausi lapeli. Pamažu 
ji atvyniojo: “Pasilikt!” buvo 
paraszyta. Jo žini ūsai drebėjo, 
bet jis nepratę ne žodelio ir ne 
nepažvelge in abudu savo dran-

|gu. Sekiainti gridbe svetimasis.
“Pasilikti” ir ant szito buvo 

paraszyta.
Valio likimas buvo nuspręs

tas. Nuolankiai jis susmuko 
juokdamasis in slalvo kede.

— Taip, teisingai kalbėjo jis 
svetimu, užkimusiu balsu. Jei
gu man nepasiseks pasiekti 
tvirtove, tai kaip-gi butu galė
ję pasisekti seniui arba visisz- 
kai nusilpusiam vyrui? Bet 
man pasiseks, drąsinosi jis, im
damas lazda.

— Juk tu da iki ausztaiiit ne
apleisi namu? Sake Brown’as, 
maloniai glostydamas savo 
draugui ranka.

— Ligi ryto gali jusu vil
tys, kaip oras, pagerėti, mlane 
svetiipasis.

Daugiau nei žodžio notare, 
visi jtrys nuėjo gulti. Brown’as

i vartėsi savo gudlyje, ne- 
gale^damlais užmigti. JisNkas de- 
szi t minueziu vis kendavosį

stirti, bet pūga lą 
o ir kambario

del <tlaižnos lango varst o nu 

 

kritb dla žemiau. Pagalbiu senis 
puSjiau sustyrės insisuko in sa
vo aptklode ir užmigo. Szita 
proga pasinaudojo Valis. Jis 
atsikėlė ir vargais negalais pa
mažu eme raszyti pradėta 
laiszka.

■ Nuo kėdės, ant kurios negir- 
dedamjais vis da gulėjo svetima
sis, kiekviena Valio judėsi seke 
dvi tamsios akys. Nuo szalczio 
pastyrusiais pirsztais ir pusiau 
užszalusiu raszalu, prie 8 laips
niu žemiau nulipo szilumos, la
bai sunku laiszkas raszyti. Va
lis rasze atsisveikinimo laiszka 
savo motutei namo, Anglijoj. I 
Pagaliau iszkrito plunksna isz' 
jo pastirusiu pirsztu, jaunyste 
pareikalavo savo teisiu. Nuil
sus galva nusviro ant rankos.

Isz szirdies skausmo ir nu- 
vaigimo jis užmigo. Net per 
miega isz jo krutinės iszsiveržej 
sunkus dejavimas. Juo gilesne 
tyla buvo kambaryj, juo smar-^ 
kiau, rodėsi, szelstanti ' vėtra 
lauke. Lempa mirgėjo, nes ir ji' 
jau buvo iszlžibejusi ligi pasku-i 
tinio laszo aliejaus. Svetimasis 
vis dla sėdėjo nejudėdamas ke-^ 
deje, tik jo daug' ka reiszkian- 
ezio'Se akyse buvo mintys visas! 
gyvenimas. Jis nenukreipe 
žvilgsnio nuo jaunos, stiprios 
Valio iszvaizdos. Iszmusze ke
turias. Jis atsikėlė, pamažu su
sisege slavo kailinius. Valandė
lė dvejojo. Apsidairė po men
kai inrengta kambarėli tarė:

— Ne vienas isz ju nepri- 
lygMa apasztalams. Jie nepri- zįrniero par. 621 r

, Madera, Chit -Murray 16

.orą
’ suK

I

St. Apriglano isz Brooklyn, 
N. Y., ramiai sau sėdi kai bar- 
berys jam plaukus apkerpa. 
Paprastai vaikams barberys 
plaukus kerpa kai jie buna jau 
metu ar daugiau, bet szito vai- 
kuczio plaukai taip greitai už-

Po deszimties valandų aud
ros vejas paliovė szeles. Pirm, 
negu da saule prasiskverbė isz 
po debesų, užpustytiems mažo
je srityje laitsiunte pagelba. Ne 
szimto žingsniu neatsitiline 
nuo szitos vietos, mažas vyru 
būrys, pasiustas isz tvirtoves, 
užtiko vyro lavoną, 
audros auka.

— Tik žiūrėkit, 
Montan’oje garsus 

 

“didysis ralžbainįnkas, 
rio galva yra i 
suma pinigu ir k 
kelios sanvlait 
ti! iSza e 1

Tai buvo

tai visoje 
ir baisus 

už ku- 
kirta didele 
i szerifas jau 

persekio-

Westfield, Mass. -—S,zv...Ka- ežias musu- -broliu ir seserų 
žirnieni par. 330 sv.

Wilkes Barre, Pa.—.Szv. Tre-
i jylbes par. 219 sv.
i New York,
' Glinsky 7 sv.
I New York City •—Kun. Gu^ kus in: 
rinskas 235 sv.

tremtiniu sanlygas.
Todėl ir toliausiuskite kon- 

servuota maistu, drabužius, 
— Nellie mokyklos reikmenis, avalyne,

I vaistus ir kitus būtinus daly- 
Lithuanian Relief

i Warehouse 101 Grand Street
, Brooklyn, N. Y. — Nursing Brooklyn 11, N. Y.
Sisters 373 sv.; J. Cirgelis 21

! sv., Karpiene 50 sv.; Puzinienc _
15 sv.; Valantiejus 11 sv.; Na-

■ rakaszius 10 sv.; Apanaitis G 
sv.; M. Veneeyicziene 45 sv; 
Kvartiąnas 5 sv.; Piszkauskas 
12 sv.; Mrs. Johnson 12 sv.; P. 
Viszniauskiene 3 sv.; Dr. Aldo
na Szliupaite 15 sv.; J. Digmas ★I
1G sv.; Marija Adamenas 75 sv. *
E. Kaszetiene 25 sv.; I. Unde- * įlf
riene 17 sv.; A. Daukaitiene G * 
sv.; Paulauskiene 23 sv.; Kaz-

A - B - CELA^

lauskiene 25 sv.; J. Szesztokas * A 
[rubu| G5 sv., [knygų] 15 sv.; * 
-Mrs. Dalauvich 50 sv.; Szv.'*

t

augo, kad tik keturiu menesiu .
sulaukės jis turėjo jau barberi Jur»i° parapija 10 sv.; B. Bim- £

_ - ■ __ - - — Ta za*v*> za vi za C? zatv - Y 7" r-»l - 1 ■ za - - O 7szauktis. Jo motina jam duo
da užkasti ar iszsigerti kad jis sv- 
ramiai ir tykiai sėdėtu ir leistu 
barberiui jam plaukus apkirp
ti.

amas

dinosi ir ka

,- UI. —BALF^Roc k f
sužinos, kaij ju va- 

ikro yra 
prie saves jo- 
Niekas negali 

o ir kilmes

buvęs. Jis neturi 
kiu dokumentu, 
nurodyti jo va 
Žiūrėkite, kaip šypsosi jo lu 
pos. Galėtum manyti, kad jis ii 
mirdamas pergalėjo!

------  GALAS ------

DOVANOS
PASZĘLPAI

Gruodžio (Dec.) Men

maltis 18 sv.
New Britain, Conn. —BALE 

skyriai 1,185 sv.
Newark, N. J. — BALF 35 

skyrius 268 sv.
Omaha, Nebr. —-Szv. Antano 

par. [rubu] 242 sv., [maisto] 
245 sv.

Philadelphia, Pa.—[8509 Ti- 
niicum Avė.] 5 sv.

Pittston, Pa. —BALF 44 
skyr. ir Szv. Kazimiero par. 
[rubu] 1980 sv., [maisto] 2)02 
sv., [mokykloms reik.] 75 sv.

Pittsburgh, Pa.—P. M. Ar tu
naitis 24 si

Plymouth, Pa. —Szv. Ka 
510 sv.

beriene 6 sv.; V. Szlikiene 37 *
* 
★
★

Aląspeth, N. Y. —J. Raudo- £
' naitis [knygų] 136 sv.

Ridgewood, N. Y. —
Clouse 18 sv.

Woodhaven, N. Y.—Ona Žal-1*
nieraitiene 7 sv.

• . . I ★Žiema paszelpa tremtiniams *

arba pradžia
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO

M '| 164 pus., Did. 5x7col 
Dabar Po 25c.*■, 

*

*

lietuviams yra ypacz reikalin-'* MAHANOY CITY, PA. *
, ... . 4. j- , : i. < tVGSf

• Laikraszcziai ir laiszkai nuo- „ A , ac ” t
lat pranesza apie sunkėjau-' Skaitykite Saule”

ISZTIESKIME PAGELBOS RANKA

Padekime Luosziems Vėl Vaikszczioti 
Stokime In Deszimtuku Paroda!

rius 140 4v.
Sheffield, Ill. —Jos. Vermeu

len 13 sv.
Stamford, Conn. —BALF./6 

skyrius 140 sv. i •
Taicoma, Wash. —Mrs. A. 

Willis 24 s v.
Thompson, Conn. —Maria- 

napolio Kolegija 60 sv.
Vandergrift, Pa.—D. Kamin

ski 55 sv.
Waterbury, Conn. —-Kun. J.

Valantiejus 40 sv.

Kaip Washingtone, taip ir 
kituose miestuose dabar yra 

a ar jau vedama Vajus 
surinkti pinigu del tu vaiku ir 
jaunuoliu kurie nuo ligos yra 
luoszi ir szlubi. “Infantile Pa
ralysis,” arba vaiku Paraly
žiaus Liga yra labai baisi ant 
to, kad jie palieka vaika luosza 
ant visados.

Dabar daktarai biski, po bis- 
ki, iszranda kaip szita liga isz- 
gydinti ir kaip luosziems svei
kata sugražinti. Bet visa tai la
bai brangiai atseina, daug

Vajus Prasidės Sausio (Jan.) 15 Iki 30 D.

kasztuoja. Už tai, visur szitie 
vajai yra varomi, už tai, kiek
vienas žmogus turėtu prisidėti 
prie to vajaus kiek tik jis isz- 
gali.

Buvusis Presidentas Frank
lin D. Rooseveltas szita ligą bu
vo susirgęs savo jaunystėje, ir 
už tai jis per visa savo gyveni
mą szlubavo. Ir kaip tik už tai 
jis ir invede szita deszimtuku 
paroda, insteige szitus vajus 
surinkti pinigu gydyti tuos ne
laimingus.

Grucd'žia menesi Paszelpos 
Fondas [ĘALF] auku nuker
tėjusiems lietuviams szelpti ga
vo isz sziu vietų:

Albany, N. Y.-Rev. C. Stri
maitis 270 sv.

Auburndale, Mass.—H. Reil
ly 17 sv.

į Bayonne, N. J.—Jos. Radze- 
Aj viezius 8 sv.

I Binghamton, J. Y.—M. Pap- 
, lauskas 70 sv., 8ALF .37 skyr. 
> 125 sv.
I

j Boston, Mass—Darbininkas 
| [kny ga] 6 s v.
I Cleveland, Oli) — Nepersto- 
| janeziosios Pag bos par. 433

| Easthamptonj Mass,— Wm. 
Mickus 12 sv.
\ Kearny, N. Kaveta 10 
sv., BAlLF 7 skjius [rubu] 20 
sv.

Lewiston, M 
kuopa 197 sv. I

Los Angeles, 
lygsta apasztalams. Jie nepri-' • • 
vers nusidėjėlio liktis tarp szi-' ' - - - - ■
tu sienų. Ir vienok. 1 SV-

Per jo iszbalusi veidą perbf,- Mahanoy Ci 
go spinduliavimas. Ji akys su- Juozapo par. 5,

Milburn, N. . -Joseph Že-spindėjo laukiniu žvilgsniu.

Pa. —Szv.
> sv.

lai.—Szv. K;

Vycziu



Žinios Vietines AMERIKIETIS
HITLERIUKAS

__ _____"8MAHAUOY CITY, MC

Žemes Drebėjimas, Tvanas Ir Gaisras

1 — Subatoj pripuola Szv. 
Hygieno. '.■:(! i
. — Jau prasidėjo Vajus su- 
ririkti pinigu del tu vaiku ir 
jaunuoliu kurie nuo “Infa-iitile 
Paralyžio yra luoszi ir szilūbi. 
Szia liga yriai laibai 'baisi ant to, 
kad jie palieka vaika Įuosta 
arit visados. Buvusis Preziden
tas Franklin D. Rooseveltas 
szita liga'buvo susirgęs savo 
jaunystėje, ir u!ž tai jis per visa 
savo gyvenimą szlubavo. Ir 
kaip tik už tai jis ir invede szi- 
ta deszimtuku paroda, insteige 
szitua vajus surinkti pinigu gy
dyti tuos nelaimingus. Vajus 
prasidės Sausio [Jan.] 15 iki 
30 dienai.

— Petras Szarponis, 56 me
tu amžiaus isz Trentone, kur 
jis numirė Nedelioj, pas Anta
ną Berina namuose, likos palai
dotas Seredoj. Gimęs Lietuvoj. 
Prigulėjo I. C. Kat. parapijos.

— Kita sanvaite: Medelio j 
pripuola Szv. Mariuso; Pane- 
delyje Szv. Fabijono; Utamin- 
ke Szv. Agnieszkos; Seredoj 
Szv. Vincento Anast., Ketverge 
Szv. Reimondo; Petnyczioj 
Szv. Timotiejo; Subatoj Szv. 
Povilo atsiveri.

Shenandoah, Pa. — Lietuviu 
Moterių Kliubas isz Schuylkill 
pavieto laike savo susirinkimą 
Utarninke, Sausio [Jan.] 14-ta 
diena’, Uraiczio svetainėje 8-ta 
valanda vakare. Kliubas nuta
rė padaryti du paaukavimai po 
25 dolerius del: Veteranu Be
mato Post Nr. 792, mieste ir del 

■ tu vaiku kurie nuo ligos yra 
luoszi ir szlufbi nuo “ Infantile 
Paralyžiaus. , Kliubas taipgi 
pranesza kad laikys savo For- 
maliszka Szoki, Sausio 28-ta 
diena, vakare, N ech o Allen sve> 
taineje, Pottsvilleje. Kitas su
sirinkimas invyks Vasario 
[Feb.] 11-ta diena, Elk’s Sve
tainėje, Mahanoy City.

Swoyersville, Pa. f Petny
czioj, Sausio 3-czia diena mirė 
viena isz musu senesniu gyven
toju ir gerai žinoma visiems, 
pone Ona Nevuliene — Yan- 
kauskiene 78 metu amžiaus nuo 
35 Mountain Ulyczios, Maltby, 
pergyveno Amerike daugelis 

. metu. Velione sirgo per trylika 
metu pas savo giminaite pone 

„ Jeva Vitkauskiene. Prigulėjo 
prie Szv. Marijos Liet, parapi
jos Kingston, Pa. Laidotuves 
atsibuvo Utarninke, Sausio 7- 
ta diena ir kūnas likos palaido
tas parapijos kapinėse. Prin- 
gle, Pa. Szv. Miszias atnaszavo 
Gėrb. klebonas Kunigas G. V. 
Inczura. Velione paliko dide
liame nuliudime savo giminaite 
pone Jeva Vitkauskiene ir au
gintini sunu Aleksandra Kmi- 
laulska isz Kingston, Pa. Lai jo
sios duszia ilsisi amžinam atik 

o'likusiems tegul Dievas 
•?'siifamiha. .

. 

ATLANTA, GA. — Homer 
L. Loomis sutvėrė draugyste, 
kuri buvo panaszi in Hitlerio 
Nacius. Jis ja pavadino “Co- 
lumbiecziai. ’ ’ Szita draugyste 
buvo sutverta staeziai isz Hit
lerio knygos “Mein Kampf.” 
Homer Loomis state tik tris 
klausimus visiems kurie norėjo 
prisiraszyti in jo draugyste: Ar 
tu neapkenti Juoduku? Ar tu 
neapkenti Žydu? Ar tu turi tris 
dolerius?

Tukstancziai prisirasze prie 
szitos naujos draugystes, ir sa
vo vada, Homer Loomis sveiki
no kaip Naciai Hitleri sveikin
davo.

Jie tuoj aus pradėjo savo dar
bą dirbti, gazdinti Juodukus, 
juos muszti, plakti ir kankinti. 
Jie sudegindavo Juoduku na 
mus ir jiems insakydavo iszsi 
neszti isz szito kraszto. Viskas 
ėjo kaip ant sviesto. Nariu vis 
daugiau ir daugiau prisiraszi- 
nejo.

Lapkriczio menesyje insira- 
sze in szita draugyste vienas 
žmogus, vardu Gino Falco. Jis 
atsinesze su savimi gerus pa- 
liudinimus isz vieno garsaus 
Vokieczio raszytojo. Draugyste 
toki žmogų su isztiestomis ran
komis priėmė. Kai draugystes 
vadai jieszkojo gražiu merginu 
kad pritraukus daugiau buvu
siu kareiviu in draugyste, szi
tas Gino Falco prisikalbino Sa
vo drauge Renee Forest, gražia 
geltonplauke, ir ji prisirasze. 
Viskas buvo tvarkoj.

Ana sanvaite visi tos drau
gystes nariai nustebo ir pa
ežiam vadui, Homer L. Loomis 
blusos numirė. Pasirodė kad 
tas naujas narys, Gino Falco, 
tikrumoje yra Mario Buzzi, 
slaptos policijos narys, ir jo 
drauge yra taipgi isz slaptos 
policijos. Dažinojo, bet jau per 
vėlai. Mario Buzzi, slaptos poli
cijos narys jau per daug žino
jo, ir jo drauge jau buvo nu
traukus paveikslus ir turėjo 
daug draugystes svarbiu laisz- 
ku ir nutarimu.

Da ir to neužteko, keli iszti- 
kimi nariai iszsigando ir patys 
viską prisipažino ir kitus iszda- 
ve. Kai viskas iszejo in virszu, 
pasirodė kad szita draugyste 
isz tikro rengėsi Hitlerio pėdo
mis pasekti. Sztai keli tos 
draugystes pasiryžimai:

1— Jie valdys Atlanta mies
tą in szeszis menesius, Georgia 
valstija in du metu, visa pieti
ne dali Amerikos in keturis me
tus, ir visa Amerika in de- 
szimts metu.

2— Jie pradės su Juodukais. 
Jis paskelbs kara priesz Juodu
kus ir visi Balti žmones toje 
valstijoje jiems pritars. O kai 
Juodukai bus iszguiti, tai vie
nam isz j u draugystes bus leng
va laimėti rinkimus del Atlan
ta miesto mayorystes. Paskui 
persekiodami Žydus, jie vėl 
ras pritarimo isz beveik visu

Japonijos miestas Shingu už
sidegė po žemes drebejimu. 
Gyventojai apleidi miestą ir 
iszbego in mariu pakrantes kai 
gaisras sunaikino beveik visa 
miestą. Szimtai žmonių žuvo, 
tukstancziai neteko namu. Pir
miausia žeme sudrėbėjo ir

augsztus namus sugriovė, pa 
skui tas drebėjimas pasikarto 
jodant mariu dugno ir taip su 
drumste ir šukele baisias ban
gas kad vanduo užseme salas ir 
miestus. Kai tas vanduo atslū
go, viskas užsidegė.

Ta vieta kur musu kareiviai

žmonių ir taip savo darba ves 
toliau pakol visa valstija už-
ims. Žinoma, ne vien tik Juodu
kai ir Žydai bus persekiojami, 
bet visi svetimtaueziai.

3—Jie buvo nustatė tvarka 
kaip subuntav’uoti žmones. Jie 
ineis in miestą, ims Žydu lan
gu^ daužyti ir visus gazdinti; 
Ž:ui suszauks susirinkimą ir 

atys savotiszka tvarka. 
-Jie turėjo jau matare ke\ 
ugsztus ir intakinU^^g^l 
kurie jiems pri^Bn^^y 
i: Kongreso atstove Hėiv^ 
ylas Mankin; Valdžios ai
to pagelbininka ' General 
Duke, ir redaktorių At

lanta Constitution laikraszczio, 
Ralph McGill.

5—Kiekvienam vyrui bus 
paskirta viena moteriszke. Visi 
augins dideles szeimynas ir 
taip draugyste augs ir stiprės. 
Vien tik kvailiai tiki in bažny-

LENKAI
MEKSIKOJE

yra apsigyvenę nebuvo paleis
ta ir nei vienas Amerikos ka
reivis nenukentejo nuo szito 
baisaus žemes drebejimo. Mu
su kareiviai ir Raudonasis 
Kryžius skubinosi nelaimin
giems žmonėms in pagelba.

★--------

Gražutis Viszcziukas

Ukininkai ir tie kurie augina 
visztas ir parduoda kiauszinius 
nutarė sziais metais laikyti 
rungtynes ar lenktynes rasti 
gražiausia viszcziuka. Galesi-

laibiausias, graksztus, malonus 
ir meilus. Mes mažai ka žino
ma ar suprantame apie visz- 
cziuko gražuma ar meilumą, 
bet jeigu mums reiketu pasi-

ezia ar in Szventa Raszta. “Ne- te savo viszcziukas nusivežti in rinkti, tai mes pasirinktume
galima dabar sakyti vieszai New Yorka ir ten lenktyniauti szitu viszcziuku prižiūrėtoja, 
kad Hitleris gerai padare, nes katro viszcziukas gražiausias, --------*--------
da ne laikas taip kalbėti, ’ ’ aisz- 
kino j u vadas . Homer Loomis, 
“bet ateis toks laikas kada ga
lėsime vieszai paskelbti kad 
Hitleris buvo ir likosi didvy
ris.’’

Viskas butu buvę gerai jei
gu ne tas slaptos policijos na
rys su savo “Giri Frenta.” Da
bar visi tos draugystes nariai 
atsisako ar neužgina kad jie ka 
bendro turėjo su Homer Loo
mis, kiti policijai viską iszpa- 
sakoja ir praszosi kad jie nebū
tu suaresztuoti. Vadas Homer 
Loomis dabar turės daug laiko 
ta Hitlerio knyga da geriau 
perskaityti ir pasimokinti, nes 
jis kalėjime tupi.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

ISZ MEKSIKOS. — Kai Sc-

mines ar patinstamus.
Amerika paskolino Lenkijos 

valdžiai isztremime net 2,000,-
000 doleriu, Lenku Karo Pa- 
szelpos Draugyste ir Tautine

vietai užkariavo Lenkija 1939 Kataliku Labdarysbes Konfe- 
metuose, jie daug Lenku iszvi-1 rencija prisidėjo ir stojo szi- 
jo in Siberija ir in kitus toli-'tiems Lenkams in pagelba.
mus Rusijos krasztus. Per du j ----------- -------------  /
metu Lenku valdžia isztremi
me isz Londono derinosi su So-' 
vietais ir galutinai gavo pave-j

GRAŽI PRIEŽASTIS

linima iszvežti 250,000 Lenku1 
in Perzija, Afrika ir Meksika.

Meksikos valdžia sutiko szi- 
tus Lenkus priimti, ir pavėlino) 
net 25,000 atvežti, bet tiek lai
vu Lenkai negalėjo gauti. 1943 
metuose Amerikos Laivynas j 
atveže in Meksika 725 Lenkus' 
ir tais "paežiais metais Lapkri
czio [Nov.] menesi, apie kita 
tiek atvažiavo. Jie apsigyveno1 
in Santa Rosa, netoli nuo Leon, 
Guanajuato Valstijoje. Meksi
kos valdžia insileido szitu Len
kus su sanlyga kad tie Lenkai 
neužims darbu kuriuos Meksi- 
konai dirba. Tai už tai beveik

WASHINGTON, D. C. — 
Raszytojas Szekspyras, raižy
damas savo teatro veikalą 
“Karalius Lear,’’ parasze:

KVAILIS: “ Tai priežastis 
kodėl septynios žvaigždes yra 
ne daugiau ir ne mažiau kaip 
septynios yra graži priežas
tis.’’ ’

KARALIUS LEAR: “Taip 
isz tikrųjų! Tu butai labai ge
ras ir mokytas durnius. Jeigu 
tu butai mano durnius, asz ta
ve gerai nuplakcziau, už tai 
kad tu per greitai pasenai ir 
per daug žinai apie skirtumą 
tarp priežasties ir priezinos.”

Szitas skirtumas tarp “prie-

BALF’O VAJAUS
ATIDARYMAS

NEW YOBK — James A. 
Farley, 'buvęs Paczto Ministe- 
ris, sutiko ‘būti BALF vajaus 
garlbes pirmininku. Iszkilmin- 
gas vajaus atidarymas invyks 
Petnyczioj, Sausio [Jan.] 24-ta 
diena, 1-ma valmda popiet, As
tor Gallery kambaryje, Hotel 
Waldorf-Astora, New Yorke. 
Tarp garbes sveziu, bus Kar
dinolas Spellmnas ir Ambasa
dorius Myron <1 Tylor. Tikie- 
taii po $5.00. Jus galima gauti 
BALE Centre, Sandelyje, pas 
Kun. N. Pakali Kun. J. Bal- 
kuna ir pas p. Ševicziu, Eliza

beth, N. J.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET !

Telefonas Nr. 78
MAHANOY CITY, PENNA. |

visi jauni Lenkai ėjo mokslus 
ir lavinosi in tokius darbus ku
riu Meksikonai nemoka ar ne
nori dirbti. Lenkai medicinos 
ir mokytojavimo mokslus ėjo; 
kiti iszmoka kaip sidabrą isz- 
kalti; Lenkes mergaites iszmo- 
ko gražiai siuvinėti.

Kita sanlyga buvo kad szitie 
Lenkai nesimaiszytu su Meksi- 
konais. Jie be pavelinimo ne
galėjo nei in miestą nueiti. Jie 
ir nenorėjo, nes labai mažai 
Lenku iszmoko Ispanu kalbos. 
Kai kurios Lenkaites isztekejo 
už Meksikonu. Bet dauguma tu 
Lenku, mažu-pamažu isz ten 
iszsikiauste. Daug ju atva
žiavo ežia in Amerika pas gi-

Maldu Vainikėlis
:: Knygele ::

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

Rodykle:

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

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

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

Komunijos. 
Garbinimas Szv. Sakramento- 
Malda Szv. Tamosziaus.

zasties ir priezinios” aiszkiai 
pasirodė, kai Sovietai davė 
Amerikos laivynui tik penkio
lika minueziu pasitraukti isz 
Kiniecziu uosto, Dairen. Jie jo
kios priežasties neturėjo, bet 
jieszkojo priezinios prie Ame- 
rikiecziu prikibti. Lietuviszkas 
priežodis siako: Jeigu norėsi 
szuni muszti, tai ir lazda susi
rasi. ’ ’

Amerikos laivas priplaukė 
prie Dairen uosto ir ten savo 
inkara iszmete ir apsistojo. Ru
sijos valdžia davė visiems 

| tiems Amerikiecziams žinoti, 
kad jie turi tucz-tuojaus, in 
penkiolika minueziu, pasi
traukti. Jeigu ne, tai Rusijos 
valdžia nebus atsakominga, už 
tai kas tiems Amerikiecziams 
atsitiks.

Szitas laivas buvo ežia susto
jęs inteikti insakymus Ameri
kos Konsului, Generolui Harry 
Menell Benningoff. Ant szito 
laivo buvo vienas Amerikos 
biznierius ir du Amerikiecziai 
laikrasztininkai. Priczinia bu
vo kad szitas Amerikos laivas 
per ilgai apsistojo, bet tikra 
priežasties buvo kad Sovietai 
bijojo insileisti tuodu Ameri- 
kiecziu laikrasztininku. Sovie
tai nesibijo nei konsulu nei am
basadorių nei jokiu biznierių, 
bet jie laikrasztininko bijosi 
labiau negu velnias szvento 
vandenio. 7 by

Rusija labai greitai pasiaisz- 
kino ir atsiprasze ir po prisieka 
prisiekė, kad niekas tam Ame
rikos laivui tokio insakymo pa
sitraukti nedave. Bet to laivo 
kapitonas pasitraukė ir pasi- 
aiszkino kad jis taip padare po 
Sovietu prievarta.

Kad kas panaszaus butu atsi
tikę Amerikos uoste su Rusijos 
laivu, tai pats Kremlinas su
drebėtu. Dabar Sovietai plauka 
skelia besiaiszkindami kad ežia, 
yra skirtumas tarp “priežas
ties ir priezinios.’’ 

, ------ -------------- --
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Washington, D. C. — Lt. Ge
nerolas Daniel I. Sultan, 61 me'- rff n j! r‘V’*’ . .tu amžiaus, numirė ■ Walter 
Reed ligonbute. Jisai turėjo 
szirdies liga.

 PENNSYUANIA POWER & LIGHT COMPANY
REDDY KILOWATT .... At Home On the Range.... | /

Kulpmont, Pa. — Gerai žino
mas 'Andrius Sankonis, 42 me
tu amžiaus pasimirė Subatoje, 
liuo dulsalio. Likos palaidotas 
.Utarninke. Paliko po-suuu 
Juožapa Baksi ir. du po-dukte-

. I . 1 .

THERE WAS A TIME WHEN EV'Rff BRIDE 

WHO EVER BAKED A BISCUIT 

HAD TO USE HER WOMAN'S WILES 

TO GET HER MAN TO PtSK IT.

BUT NOW, WITH TEMPERATURE CONTROL, 

WITH OVENS THAT ARE RIGHT, 

WITH SMART ELECTRIC RANGES 

BRIDEŠ BISCUITS ALL ARE LIGHT.

Malda prie Viezzpaties Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Maida Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministranturas.

Saule, Mahanoy City, Pa. Pirkie U. S. Bonus Sziandien!




