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Amerika Nori Pasigerinti
Isz Amerikos Lietuvos Nepriklausomybes Didis Karininkas

U.N.R.R.A.
Baigiasi

Diena, Nedelioj, V asario 16 D

WASHINGTON, D. C. —
Europos žmonėms badas vėl 
stūkso in akis. Paszelpa, mais-1 
tas ir pagelba jau baigiasi. UN 
RRA jau panaikinta ir visi Eu-j 
ropos krasztai jau ima suprasti 
kas ju laukia be paszelpos, be 
pageltos ir be maisto.

Maistas, kuris iki sziol buvo 
siuneziamas isz Amerikos da
bar yra sulaikytas, kitur pa
skirstytas ar visiszkai sustab
dytas. Naujos paszelpos orga
nizacijos ir administracijos pil
nai nesutvertos, nepasirengu
sios del tokio didelio darbo, ne
gali szelpti pabėgėlius, bena
mius ir seratukus.

Buvo manoma, kad tie Euro
pos krasztai jau gales nors kiek 
save iszsimaitinti, bet praeis 
keli ilgi ir j uodi metai ir szim- 
tai tukstaneziu badu ntfmirs 
pirm negu tenai javai užderės.

Už keliu menesiu jau visa U 
NRRA paszelpa užsibaigs, 
maisto nebus ir badas vėl viesz- 
pątaus Europoje.

Italija su Austrija gali tikė
tis pagelbos isz Amerikos tuo- 
jaus. Graikijos klausimas jau 
dabar yra tardomas Amerikos 
mokslincziu. Szitie krasztai ga
li kreiptis staeziai in Amerikos 
Kongresą paszelpos, taip kaip 
Italijos Premieras padare kai 
jis czia pas mus atvažiavo.

Lenkija, Yugoslavia ir Ven
grija jau dabar szaukiasi pa
gelbos. Lenkams bus daug sun
kiau gauti paszelpos už tai kad 
jie su savo suktais, neteisingais 
rinkimais sulaužė sutartis ir 
neiszlaike savo žodžio. Yugo- 
slavams taipgi ne lengva bus 
gauti paszelpos už tai kad jie 
jau kelis sykius szoko Ameri- 
kieeziams in akis ir, už tai, kad 
jie beveik visa savo turtą pa
veda apsiginklavimui. Mes 
taipgi nepamirszome kad jie 
paszove kelis musu eroplanus 
ir nužudė musu lakūnus taikos 
laiku.

‘ Amerikoje javai labai gerai 
užderėjo sziais metais, bet Eu
ropai reikia mėsos. Cukraus 
Europai reikia, bet ir mums 
trumpa ir trūksta. Europie- 
cziams reikia namu, bet ir czia 
mums nėra gana. Jiems reikia 
drabužiu, bet naujos organiza
cijos da neturi pinigu.

O tiems žmonėms, kurie ran
dasi be tėvynės tai tikrai juo
dos dienos, nes nėra kam juos 
užstoti, nėra kam juos užtarti. 
Pirm negu szitos naujos paszel
pos draugystes susiorganizuos 
ir susitvarkys, tai tukstaneziai

WASHINGTON, D. G. —
Vasario Szesziolikta yra mu

su tėvynės Lietuvos Nepri
klausomybes diena. Jau keli 
metai kai ta diena visiems Lie
tuviams yra gedulio ir liūdesio 
diena. Nors Lietuva dabar jau 
tos nepriklausomybes neteko ir 
dabar vergijos panezius ne- 
szioja, bet visi Lietuviai, kur 
tik jie nebutu, szita diena pri- 
simiena ir savo tėvynės praei
ties garbinga varda szvenezia.
• Didesniuose miestuose yra 

surengta susirinkimai ir pra
kalbos tinkamai apvaikszczio- 
ti ir paminėti Lietuvos Nepri
klausomybes Szvente. Mažes
niuose miesteliuose tas negali
ma del stokos vadu ar geru kal
bėtoju, prakalbininku.

Visose Lietuviu bažnycziose 
Vasario Szesziolikta yra ap- 
va,ikszcziojama su Szventomis 
Misziomis Lietuvos intencijai
ir maldomis už musu tėvynė" 
Lietuva.

Prakalbininkai ir pamoksli
ninkai daug karsztu žodžiu isz- 
leis apie Lietuva ir senesni' 
žmones gal ir apsiaszaros prisi
minė koks vargas ir kokia ver
gyste dabar spaudžia Lietu
vius, bet jau prakalbos nieko 
nepagelbes, kolektos, pinigai 
niekam verti dabar. Buvo to
kie laikai kada prakalbininkai 
czia atvažiuodavo rinkti pini
gus daryti kolektas, sakyti pra
kalbas kad mes, iszeivijos Lie
tuviai pagelbos ranka iszties- 
tume savo broliams ir tėve
liams Lietuvoje. Visi mes mie
lu noru daveme ir aukojome. 
Bet dabar jau tokia pagelba 
niekam verta, nes mes tu savo
broliu Lietuvoje negalime pa- rint kaip gražiai mums kaiku- 
siekti nei siu kolektomis, nei su rie politikieriai kalba ir aiszki- 
pinigais, nei su prakalbomis na. I 
nei su politika.

Dabar jeigu tikras Lietuvis 
nors kiek in Dieva tiki, jeigu 
jis nors žiupsneli to savo teve
liu tikėjimo da tebeturi, jam] 
nėra kas kita daryti kaip in ta 
Dieva kreiptis kad Jis musu tė
vynė užtartu.

Per szesziolikta Vasario yra 
daromas kolektos, bet nei vie
nas doleris isz tu sudėtu pini
gu nepasieks Lietuvius Lietu-

voje. Stalino geležine ranka 
nukirto paskutine vilti mums 
susisiekti ar padėti tiems musu 
troliams tėvynėj e.

Daug mes saldžiu žodžiu gir
dėjome, daug visokiu prižadu 
mums visokio plauko politikie
riai ir dipliomatai padare, bet 
isz ju visu, su nuliudimu turi
me prisipažinti susidaro 
gražiu žodžiu tuszczias 
szas.

Kad ir butu galima 
nors tuos Lietuvius suszelpti, 
mes vargiai ten jau kalnus nu
verstame, nes mes ežia, iszeivi- 
joje patys susiskaldeme in par
tijas, ir grupes, kurios yra vie
na kitai prieszingos. Keistas 
dalykas, visi ta pati darba dir
ba, to paežio siekia, bet viens 
kitam kliudo, viens kita užpul
dinėja. Rodos, partijos ar sro
ves vardas ar garbe augszcziau 
stovi už Lietuviu laba ar Lietu-

kaip

mums
Blai

Artiste ir menininke Suzan
ne Silvercruys isz akmenio isz- 
kale szita statula ar stovyla 
Generolo George S. Patton, ku
ris taip garsingai atsižymėjo 
per kara ir kuris ;juvo karo lai
ku. Generolas Pa 
cziosios Amerik 
mandoriumi ir

ir nuo jo karei’ 
nukentejo. H: 
drebėjo kai tik

Mes nei priesz viena nei 
priesz kita, bet visams parti
joms pritariame kurios nors ton varda iszgirs 
koki darba daro ar veda Lietu
viu gerovei ir Lietuvos labui.

Žmogus be vilties negali gy
venti. O mums Lietuviams ne
gali būti jokios vilties be vie
nybes. Viltis in Dieva ir vieny
be tarp Lietuviu da gali kalnus 
nuversti, stebuklus padaryti ir 
vėl ta Lietuvos Vyti isz nelais
vės paneziu iszriszti.

Maži krasztai, kaip ir musu 
Lietuva yra sziandien stumdo
mi didžiųjų tautu. Didžiose pa
saulio didžiūnu konferencijose 
mažu tautu klausimas ar liki
mas visai vietos neturi, nežiu-

on buvo Tre- 
Armijos ko- 
i garsingai

-baisiausiai 
rio armijos 

nerolo Pat- 
avo.

Eisler, Krem
lino Atstovas 

Suimtas
Komunistu Vadas 
Kreipiasi In Augsz- 

cziausi Teismą

Badas Vėl
Vieszpataus

Europoje
Nedelioj Pripuola Musu Tėvy
nes Lietuvos Nepriklausomybes 
Diena; Anglijos Žmones Pra- 

szo Anglių; Vokiecziai 
Gauna Daug Maisto 

Isz Rusijos
Gaisras

Berlyne
BERLYNAS, VOK. —

Daug žmonių susirinko ant szo
kio in svetaine Berlyno mieste. 
Tarp j u buvo ir keli Anglijos 
kareiviai. Kai svetaine užside
gė ir gaisras visus apsupo, visi 
grudesi prie duriu ir taip už- 
kimszo duris kad daug buvo 
ant smert suspausti ar sumin
džioti.

Sutartys yra sziandien da
romas taip kaip tu mažu tautu'

NEW YORK, N. Y., —•
Amerikos FBI slapta policija 
ilga laika seke visus žingsnius 
Komunisto Gerhard Eisler, bet

Szita svetaine randasi tame 
Berlyno kraszte kur Anglijos 
valdžia viską tvarko ir prižiū
ri. Anglijos Karo Sztabo žmo
nes pranesza kad gaisras iszki- 
lo nuo inkaitintu pecziu, bet 
vienas Vokietis inžinierius 
aiszkina kad elektros dratai 
užsidegė.

Valdžia neiszduoda vardus 
tu kurie tenai žuvo, nes ne visi 
suskaityti, bet jau žinoma kad

visai nebūtu ant svieto. Teisy- nieko negalėjo vieszai daryti,] apie asztuoni Anglijos karei- 
f - . A *1 1 J , . • v -rr‘ 1nes Amerikos valdžia tokius 

darbus trukdo policijai. Kata
likas Kunigas Monsignoras

be, kaip pavasaryje rasa, sau
lutei užtekėjus, iszgaravo isz- 
nyko. Dabar jiega, smurtas ir

i apgavyste vieszpatauja ant! Fulton Sheen, per radijo be- 
szio svieto. Tik tas teisingas 
kuris galingas.

viai tame gaisre žuvo. Kiek ži
noma tai apie tūkstantis žmo
nių buvo ant to szokio kai gais
ras isztiko.

badu iszmirs.
Francuzija, Belgija ir Nor

vegija kiek geriau stovi, varo 
savo pramone ir dabar jau 
stengiasi savo žmones iszmai- 
tinti. Hollandija taipgi jau mu- 
szasi in virszu subizniu ir pra
mone, bet ežia nėra gana ang
lių, o be anglių fabrikai negali 
dirbti.

Bet tautos kaip ir žmogaus 
viltis gaji ir niekados neužges
ta, bet kad ir už sziaudo stve
riasi. Mums Lietuviams tebeli
ko vienatine viltis: malda už 
Lietuva. Nepaisant kokiu in- 
sitikinimu butu sziandien žmo-

veik visu menesiu ankseziau 
pašake kad Nev York mieste 
randasi visu Amtrikcs Komu
nistu vadas ir Kremlino atsto
vas, ir kad jis neužilgo važiuos 
in Vokietija. Bft niekas tam 
kunigui neintikejo.

Paskui, kiek vėliau, buvęs 
. Komunistiszko “Daily Work-

gus, nežiūrint koki tikėjimą jis er” redaktorius Budenz ta pati
• V* 1 • • • * J •pripažinsta, jeigu jo szirdyje 

da liepsnoja nors kibirksztele 
meiles del savo tėvynės, jis 
sziandien melsis kaip jis moka 
už savo tėvynė ir už savuosius 
kuriems Szesziolikta Vasario 
yra juoda diena.

(Tasa Ant 4Puslapio)

SKAITYKIT
V

Szita szokiams svetaine, 
Karlslust, buvo visiems labai 
gerai žinoma ir daug žmonių, 
ypatingai isz jaunuju ir karei
viu ežia tankiai lankydavosi.

Liepsnos labai greitai visa 
svetaine apsupo, sienos užside
gė ir visos lubos liepsnojo. Tie 
musze langus bet rado kad vi
si langai buvo isz lauko su ge
ležimis apkalti. Czia daugiau 
žmonių žuvo nuo susikimszimo 
negu nuo ugnies. Kitu kūnai 
buvo taip baisiai sudeginti kad 
nebuvo galima nei pažinti nei 
atskirti.

WASHINGTON. — Amerikos Valdžia 
rengiasi save pasigarsinti po kitus krasztus ir 
pasigerinti ir parodyti, kad “Mes norime su vi
sais būti draugais.” Valdžiai dabar rupi par
duoti ne vien tik Amerikos ta vora kitiems 
krasztams, bet teipgi ir iszgarsinti musu varda 
ir susirasti draugu.

Anglija su Rusija szitoko darba ir bizni jau 
seniai varo ir daug geriau negu mes. Rusija 
nepaiso kiek jai kasztuoja ar kaip žemai ji turi 
nusilenkti ir nusižeminti, bet ji visur lenda ir su 
visais krasztais nori draugiszkus santykius su- 
riszti. Ji taip daro, už tai, kad nori kuo dau
giausia krasztu prie saves prisitraukti ir nuo 
musu atitraukti! Anglija taip pat pd visa svie
tą jieszko ne tik biznio, bet ir draugu.

Amerikos Sekretorius Gene
rolas Marshall jau dabar savo 
pirszlius siunezia in Pietų 
Amerika, kurie stengsis tuos 
krasztus prisivilioti ir areziau 
prie Amerikos szirdies pri
glausti. Pietų Amerika mums 
labai reikalinga del apsaugos, 
jeigu kitas karas kiltu! Gene
rolas Marshall jau dabar ima 
pertvarkyti musu santykius ir 
reikalus su Argentinos valdžia, 
kuri nuo musu nutolo ir atsza- 
lo kai mes pradėjome tenai 
mandriai bosauti ir augsztus 
žmones intarineti ir. stumdyti.

PLAUKIT! Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Pietų Amerikos krasztams 
jau insipyko Amerikos man- 
dravimas ir pasididžiavimas; 
mes in Pietų Amerikos žmones 
vis žiūrėjome kaipo in prastes
nius ir žemesnius žmones; kai
po in biednas gimines. Dabar 
Amerikos Sekretorius Mar
shall su tais krasztais kaipo 
mums lygiais susitarti ir susi- 
szneketi.

Musu politiniai santykiai su 
Anglija yra vis geri, mes viena 
ranka laikome politikoje. Bet 
su bizniu ir pramone, tai jau vi
sai kitas klausimas. Anglijos 
darbininku valdžia seilinasi 
prie Rusijos, ir su Rusija nori 
užvesti biznio ir pramones san
tykius. Anglijos valdžia prisi
bijo Amerikos didelio biznio ir 
placzios pramones. Anglai ne
nori per arti ir per glaudžiai 
prie musu biznio prisiartinti 
ar su mumis per daug užsidėti, 
nes jie jauezia, kad Amerikos 
biznis neužilgo subankruta- 
vuos ir vėl bus bedarbes ir bė
dos Amerikoje. Anglai nenori 
kad mes juos sykiu su savimi 
nenugramzdintume ir bedarbes 
laikus, kaip atsitiko per ana 
taip vadinama ‘ ‘ Depresij a, ’ ’ 
kai nebuvo Amerikoje darbd, 
Lankos ^subankrutavuojo ir 
Amerikiecziai isz almužnos 
gyveno!
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Didžiausias ir Geriausias pa
garsinimu biznis Amerikoje 
yra radijo. 1937 metais radijo 
kompanijos gavo 33 milijonus 
doleriu gryno pelno; 1944 me
tais ju pelnas pasiekė net 90 
milijonu doleriu. Tai isz tikro 
geras “biznis!0

Ir radijo kompanijos visai 
nepaiso kas yra per radijo skel
biama1, bile tik joms doleriukai 
ritasi. Valdžia jap pradeda tas 
kompanijas imti nagan, ir jau 

' kelias visiai uždare, už tai, kad 
jos nieko gero neatnesza klau
sytojams. Klausytis radijo da
bar tai tik gera ir brangu laika 
gaiszinti. i^į^i

1 ' • •
Kitas biznis, kuris mums pi

nigus visai ulž dyka ima isz mu
su kiszeniu, tai yra nauji radi
jo imtuvai. Sziandien, visi pi
gesnį radijai yra visai prasti 

- ir nei puses neverti, kiek už 
juos užmokame. Kompanijos ir 
fabrikai kurie tuos radijus da
ro beveik nieko naujo neindeda 
in tuos naujus radijus. Sziu 
metu radijo toks pats koks bu 
vo keturi metai atgal, tik dvi
gubai brangesnis. Jie dabar 
gamina ir parduoda mažus ra
dijus, kurie, jokiu budu negali 
prie didelio radijo prisily'ginli.

Tai jeigu nenorite ar nega
lite dabar pirktis radijo už 
daugiau negu du ar tris szim- 
,ius doleriu, tai visai nepirkite, 
nes pigesni visa prasti ir tiek 
pinigo neverti.

brangs.

Kompanijos ir valdžia dabar 
pradeda žmonėms aiszkinti 
kaip algos viską pabrangina. 
Szitoks mokslas baisiai nepa
tinka unijoms, kurios sako kad 
ežia neteisinga ii- kenksminga 
propaganda.

Darbininku uniju • bosai ir 
vadai baisiai iszsigandd, jiems 
net ir blusos numirė kai jie isz- 
giirdo kas dabar kongrese da
rosi. Kongresas rengiasi inves- 
ti kelis griežtus instatymus 
priesz Unijas ir ju bosus. Uni
jos taip iszsigando kad dabar 
dvi didžiausios ir viena kitai 
prieszingos unijos, CIO ir AFL 
tariasi ir szneka apie sušivie- 
nyjima kad palaikyti bendra 
frunta priesz Kongresą ir 
priesz valdžia. Bet Kongresas 
nepaiso visu tu grasinimu ir 
varo savo darba pirmyn.

Dabar ant darbininku ir fab
rikantu frunto viskas tyku. 
Pradžioje Gegužio, (May) me
nesio bus daug susikirtimu, su- 
sipeszimu ir gal net straiku; 
paskui vėl viskas nutils, nes 
nei darbininkai nei fabrikantai 
nenori straiku. Fabrikantams 
rupi biznis, o darbininkui ki- 
szėnius jaii tuszczias.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANYREDDY KILOWATT... Genius and Geni©

cofra/SHT

— AND that's how the 
6ea'.,> OF ELECTRICITY GOT 

the Genie of electricity. 
AND STARTED A NEW WAY OF LIFE.

C0K6/lATUL»TI0NS,M EOKONf YOU'VE 
MACS IT POSSIBLE FOP ME TO LtOHT 
UP THE WOtiLDi ANO Th.)S /S 

ONLY .THE 'BEGINNING >
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1079-THE GREATEST ACHIEVEMENT 
IN THE PROGRESS OF ELECTRICITY WAS 
WHEN THOMAS A-EOISON MADE 
the first successful light bulb !

WHEN EDISON TURNED THE SWITCH 
REDDY FLASHED INTO ACTION. HE 

CHARGED UP tc DOWN THE WIRES YlL 
THEY WERE REDMOT-TME BULBUTUP.

HUNDREDS OF 
IN’šSNTĮONS 
FOLLOWED 
THT.T PUT 
REDDY 
KILOWATT 
TO WORK 
MAKING IT 
POSSIBLE TO 
_ LIVE 
ELECTRICALLY 

THAT'S WHY 
THE WORLD _ „ 
JOINS IN HONORING THIS GREAT 

IKVEHTORON HIS lOO+h ANNIVERSARY 

THOMAS A. EDISON 
CENTENNIAL 

1847 — 1947

— Ne, du szunis! Jie szaude 
mane, kiekvienas po penkis 
kartus, bet nepataike. Asz te- 
szoviau du kartu! Cha, cha, 
cha! Bet ir pinigu beturi. Su- 
gryžias in Prusus prisipirkau 
knygų, parnėszes iszdalysiu.

— Ar apžiurėjai 1 Drąsus!
— Apžiurėjau! Atėmiau re

volverius, pinigus ir; cba, cha! 
Ordenus! ,

' — Kas tie Orderiai?
— Orderai? O tokios blekos 

su Nikalojaus galva. Kai už-

Pernai mainieriai ir automo 
biJiu unijos prakirto kelia vi 
Šiems darbininkams del dides
niu algų; sziais metais pliene 
ir geležies darbininkai ta vado
vyste palaiko. Visi dabar žiuri 
ia plieno darbininku unija ir 
lankia pamatyti kaip tenai pa
siseks. Ir kiti laukia pamatyti 
ka Lewisas darys kai mainie- 
riu kontraktas pasibaigs.

Per visa kara ir net iki da
bar valdžia vis stojo už unijas 
ir darbininkus užtarė. Dtabar 
jau unijos turės sau vienas ant 
savo kojų stoti. Unijos dabar 
didesnes ir galingesnes, bet 
joms bus daug sunkiau dabar 
kai valdžia nestos joms in tai 

; ka.
. -, Ėoi. .

Fabrikantai ir kompanijos 
. vis prisibijojo Unijų, darbinin
ku ir ju 'bosu, bet dabar jau ir 
jie suprato kad lazda, turi du 
galu. Fabrikantai pirmiau vis 
lauke pamatyti ka dalrbininkai 
darys ir ko,'reikalausi ir tik ta
da pradėjo ' aiszkintiš ar prie- 
szintis. Bet dabar ja u fabrikan
tai ima ir darbininkams insa- 
kyti ir unijo bosains prieszintis 
ir isz ju daug ko reikalauti. 
Fordo kompanija pareikalavo 
kad visi kurie be geros priežas
ties straikuos, bus nubausti ir 
turės bauda užsimokėti. Plieno 
fabrikantai iszleido pareikala- 
vima kad darbininkai turi kon
traktą pratęsti ir dirbti kad ir 
kontraktas užsibaigia. Ir daug 
kitu tokiu pavyzdžiu kasdien 
pasirodo.

Algos da syki pakils ir pra-
• * . ■» j ’

gyvenimas da tiek pat pa
brangs. Bet, tie kurie apies szi-j 
tokius dalykus žino, sako kad 
jau paskutinis sykis ir algoms 
ir krasztams pakilti. Plieno 
darbininkai gavo algas pakelti 
jtaį- ir plieną? įr geležis pa

Sunku pasakyti kas ten 
Washingtone atsitiko, kas pra- 
siszoko ir kas suklydo kai isz- 
ejo tos žinios kad randos bus 
visiems pakeltos. Kai tik tos ži
nios iszejo, tuojaus iszejo isz 
paties Prezidento Trumano ofi
so užsigynimas kad nieko pa- 
naszaus nebuvo nei maustyta. 
Dabar vienas žmogus prisipa- 
žinsta kad jis suklydo. Fleming 
pasisavina visa kalte,“ bet 
mums iszrodo kad ežia pats 
Prezidentas Trumanas sukly
do, ir paskui jo draugas visa 
kalte pasisavino. CIO unijos 
vadai daug intekmes turėjo ant 
Trumano ir kone privertė ji ta 
insakyma atszaukti ar Užsigin
ti kad jis ka panaszaus buvo 
iszleides. Dabar randos stovi 
kaip ri stovėjo.

Moskvos Konferencija jau 
artinasi. Nereikia ežia prana- 
szystes dovanos pamatyti kas 
tenai atsitiks. Vokietija, ar ji 
bus suskaldyta ar suvienyta 
vistiek bus po Sovietu intaka. 
Mes savo garbinga varda pra
radome Vokietijoje kai musu 
armijos tenai sumažėjo ir su- 
prastejp, Kinija bus visai pa- 
mirszta ir palikta savo brolžu
dystes kara vesti ir viens kita 
žudyti. Bet ir ežia Komunistai 
ir Sovietai vis giliau ir giliau 
inlys.

Mes Korėjos gyventojams 
prižadėjome nepriklausomybe, 
ir paskui su Sovietams sutiko
me Korėjos kraszta pasidalin
ti ir suskaldinti. Prižadėjome 
drabužiu ir maisto ir savo žo
džio neiszlaikeme. Sovietai da
bar veda savo propaganda ir 
rodo kaip Amerikiecziai savo 
žodžio neisžlaiko ir kaip nega- 
limia pagelbos tikėtis isz Ame- 
rikiecziu milijonierių. Apie tas 
tikėjimo, rasžto ir kalbos lais
vės nieko niekas nesakys. Visi ’ J ' I J v' ' i ' ' 4 v •tie gražus ir drąsus žodžiai 
apie mažųjų tautu nepriklauso
mybė ir laisve yra užmirszti ir 
tuszti.

SKAITYKIT
E3F “SAULE”

PLATINKI!!

WARREN AUSTIN
b;

Suv. Vals., Saugumo 
Tarybos Narys

WASHINGTON, D. C. —
Warren E. Austin, bulves 

Amerikos delegacijos nariu 
United Nations General As
sembly, yra pastovas Suv. 
Valstijų narys Saugumo Tary
bos. Prezidentas Trumanas ji 
paskyrė užimti vieta p. Steltti- 
nius, kuris atsisakė. Paskyri
mo metu p. Austin buvo Suv. 
Valstijų Senato narys. Kadan
gi musu Konstitucija neleidžia 
Senatoriui arba Kongresmo 
nui imti tarnyba kuria Ko'n 
gresas insteige per jo terminą 
p. Austin negalėjo tuoj stoti in 
Saugumo Taryba. Praeita va 
sara jis atsisakė isz Senato už
imti svarbia role szioje antroje 
didžioje pastangoje užbaigti 
karus.

Buvęs Senatorius yra res
publikonais ir remdamas pasau
lini teismą jis buvo prieszas 
Tautui Lygos. Jis iszsireiszke, 
kad jeigu jis tada butu žinojęs 
ka jis dabar^žinn^apietarptau- 
tinius reikalus, jis butu kalbė
jos už Lyga ir ne priesz. Po Mu
nich Konferencija jis mete sa 
a o skirtis nuo kitu ir rėmė 
Pres. Roosevelto svetima poli
tika kuri, jo nuomonėj buvo 
padavimas Amerikoniszka po
litika.

Walrren Austin protėviai nu
vyko in Vermont valstija asz- 
tuohioliktame szimtmety. Jis 

'gimė “granito valstijoj.” Jo 
žmona irgi Vermontiete. Jie 
turi du sūnūs. Jo namas Bur- 
lingtone, Vermont, vienas isz 
gražiausiu senu miestu Naujoj 
Anglijoj, yra tipingas Naujos 
Anglijos namas su visoms pa- 
davimos. Jo obuoliu sode auga 
net 40 rusziu obuoliu, kuriu 
\ lėtiniai pirkėjai nenori.

P. Austin lanke viesza mo
kykla, maža kolegija, ir pas
kiau universitetą Vermonte. 
Dirbo levo ofise ir 1902 tapo 
advokatas. Sulaukės 27 m. am 
žiaus jis tapo savo apskrities 
valstijos advokatas. Penkiai. 
metais vėliau tapo mayoras St 
Albans, Vermonte. 1916 metuo
se. Amerikos bendroves buvo 
iszsiustas in Kinija ja repre
zentuoti, perstatyti tenai. Bu
vo jo pirma kelione isz dauge
lio in svetimas szalis. Gry'žes 
isz Kinijos jis vėl apsigyveno 
Vermonte. Pradėjo teisiu prak
tika Burlingtone ir laike pa
skaitas Vermont© universitete. 
Paskiau Vermont Bar Associa
tion iszrinko ji prezidentu.

Austin politine karjera pra
sidėjo 1928 metuose Republi- 
kbnu Seime, kada jis parėmė 
Herbert Hooverio nominacija 
kaipo kandidata in preziden
tus. Po trijų metu Austin buvo 
iszrinktas in Senata. Ir nuo ta
da jo gyvenimas artimai su-

risztas su tautos gyvenimu.

Austin pinna kalba Senate 
liete siūloma pataisa Tarifo in- 
statyme, pataisa kuri sunaikin
tu prezidento gale pakeisti Ta
rifo Ratas kada pasaulines pre
kybos sanlygos keieziasi. Na
miniuose reikaluose Austin 
balsuodavo priesz Prezidento 
Roosevelto sumanymus. Tris- 
deszimtais metais, Austin ap
lanke Palestina tyrinėti gyve
nimą po Didžiosios Britanijos 
manidatu. 1937 metuose buvo 
l>asius tas in Puerto Rico maty
ti kaip tos sžalies juridine sis
tema veikė. 1945 metuose Pre
zidentas Rooseveltas paskyria 
jį delegatu in Chapultepec 
Konferencija Meksikoj. Jam 
kreditas priklauso del tarp 
Amerikos apsaugos plano, ku 
ri Konferencija intrauke in 
“Act of Chapultepec.”

Austin apsipalžines su pradi 
niu Suv. Tautu Organizacijos 
darbu. Buvo vienas isz-penkių 
nariu Senato svetimu reikalu 

 

komiteto, padedamas 
šiam Valstld 
liuli sudaryt 
rie.buvo pa 
Oak's pasini

NAKTINIS SVETYS
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

buvu- 
bes Sekretoriui 
Užmanymus ku- 
indas Dumbarton 
nu, ka seke Suv.

Gavėnia

C. C. ’.A. U

— Ne arkliai nenusprogsta.
— Kur jie leke in tuos dva

ro laukus, juk ežia pat miestas. 
Telsziai. O ten žandaru sausai. 
Tur but jie nežinojo.

— Ko nežinojo! O, jie daug 
žino! Kad ir tokia esi mandri, 
ju nepagautum! Atsiliepe Ado
mas in merges plepalus. Jie in- 
leke in miestą, ir ežia pas “be
protei!, ’ ’ na ta Žydą, kur kaip 
beprotelis, sustojo ir tuojau 
kaip bematant niez nieko neli
ko. Nicz nieko! Kaip iszszluo- 
ta! J uk pas ta Libermana kie
me visa kontrabanda sustojo. O 
ne karto nesugavo. Inleke, vis
kas kaip in itgni! Žandarai ge
nasi, genasi, szmiksz ir nebera! 
Piapusk in uosi!

— O tuos ar ginesi?
— Kaip nesigins! Ginesi! Ir 

da tas pats paszelusysis bat-z- 
doezius! O paszeles žandaras! 
Toks kacapas, toks burliokas, 
kokio ne su žiburiu nerasi! Tuo 
kart jie lakstė trys. Inleke tai 
raiti in Czinskio kiemą, apsisu
ko vienaip, kitaip, nėra! Leke 
«zen; , Bųa
tau, lauk! , -

— O kad butu sugavę?
—- In Sibirą! Prie taczkos! 

Amžinai mires!
— O kad szi sugautu ?
—- Kad szi? Jus visas isz-

(Tasa)

Nesczios ir žindanezios su n 
kiai dirbantieji rankpelniai li
goniai ir vaikai neturintieji 
asztuohiu metu gali nepasnin
kauti visai. Tik rankpelniai ne
turi valgyti mėsos Pelenu die
noje ir Didžiajame Petnyczio- 
je.

Mokintojai ar mokintojos, 
pradedantieji profesoriai, jau
nuomene nebaigusi 21 metu ir 
senieji baigusieji 60 metu turi 
nevalgyti mėsos uždraustomis 
dienomis, bet turi teise valgyti 
tiek daug ir tiek kartu, kiek 
jiems patinki.

Pasninko landa yra ta, kai 
jis stabda 'žnoguje gyvuolisz- 
ka valgymo astinkta. Tas in
stinktas yr< Imtinai reikaliu
kas bet jis lafai tankiai perau
gti per sveikios saika. Todėl 
protingai pasninkau jantie j i 
dažniausiai irai gyvena.

‘I'
Antra pasiiiko nauda yra ta 

kad valgymo instinkto perdi- 
delis insibegįimas yra sulai
komas vien ti dvasios, ypacz 
valios jiegoi®. Kuo tankiau 
vartojamos te jiegos, tuo la 
biau jos stipija. Del to Euro
pos civilizacl taip smarkiai 
[inkilo tarp Į ir 16 szimtme- 
czio kad krilfczionija peir ke
letą szimtu ntu iszlavino dva
sines žmonių ėgas Gavėnios ir < 
kitu pasnjęjdnstatąią, 1

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. ACZIU!

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

:: Tiktai 150 ::

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

gnaibytu ir paleistu. Vat! Dėl
to tylėkit! Czia Adomas pa
ėmęs viena už pažaseziu spus
telėjo ir inverte in sziaudusu. 
Kitos palakste. Bernai tuo tar
pu pradėjo spragilus tvarky
tis. Greit girdėjosi sutartinas 
klypa-klapu, klypa-klapm

— O kame tas žandaras su 
barzda dabar yra? Klause mer
ge.

— Ant rubežiaus. Iszsiunte. 
Ten tokiu reikia.

* * *
Po pietų Butą iszejo jieszko

ti savo nasz'tos. Vakar ja misz- 
ke paslėpė, samanomis apdėjo, 
eglikemis apkaisze, kad niekas 
nerastu. Sziandien jieszko, 
jieszko, bet ir pats neberanda! 
Rodos, ežia ėjo, czia dėjo, bet 
kaip nėra, taip nėra! Bene bala 
ir pagavo! ,

Jieszkojo visa pavakare, vi
sa vakara, nėra ir tiek, jei nori 
pasikark ant sauszakes. Jau 
vėlai vakare sugryžo Butą ir 
sako Adomui, besirengian- 
cziam gulti:

— Nėra! Jau prapuolė! Juk 
tai visas m ano gyvenimo skar- 
bas!

— Ar tusezia vieta radai?
— Ne, visai iriebera! Nebeat

simenu.
— E, maža beda ! Gulk, ry

toj surasim.
Sugulė. Sefeainczia diena isz

ejo abudu. Adomas savo ir net 
savo kaimynu laukuose visus 
kensus žino, kur jis nesuras! 
Apylinkes gamta, jo rasztas; 
su ja jis kalbasi, jai guod'žiasi, 
su ja džiaugiasi.

— Bene sztai. Tokio kuku- 
czio czia. nebuvo! Juokiasi nau
ja Tcensa radęs, nors apsmaigs
tytos eglaites, lyg mergos, pla- 
cziais sijonais kažką apsklei- 
džiusius, naiviai šlepe ir gynė.

Butą isztrauke dideli sziksz- 
nįni maisza, gausiai lietaus su
drėkinta ir, užsivertęs anlt 
gairos, nutraukė tolyn.

— Kada besugryszi?
— Neužilgo. Atnesziu, 

praszei.
— Gerai, gerai, neapmirszk! 

Laimingai!
Persiskyrė.

*
Po keliu sanvaieziu vėl Butą 

atėjo.. Bzi syki jau drąsesnis. 
Pardavė Adomui gera szautu- 
va, keletą knygų, o szeimi- 
nikszcziui apdalyjo sapninin
ką ir sziaip po Imygele.

— Ar gerai seliesi? Klause 
Adomas.

Labai gerai! O! Juk, žinai, 
buvau susirėmime! Lyg karei
vis isz kovos gryžtu! Tik ka
reivi iszkilmingai sutinka, o 
asz slapstaus! Cha! cha! Asz 
užmusziau du žandaTus! Cha, 
cha! Norėjo mane užmuszti, bet 
nepasiseke.

:— Na, vynas! Sveikinu!
— Ta 'barzdyla-kacapa ir 

viena da jauna, neseniai in žan
daru szineli teinlindusi.

— Du 'žmogų u ž m u s z o! 
Baikszcziojosi moterys ir trail- ■ 
kesi ią kupeta! :

liu

ko

Skaitjke “Saule”

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

musza knygneszi ir gaūna. Kas 
jie per žmones, kad už žmoga us 
užmuszima duoda paiauksztini- 
mus, garbe! E, juk ii- visi didie
ji karvedžiai, nors jie buvo pa
tys didžiausi žmogžudžiai, jie 
yra patys garbingiausi žmo
nes! Mums kunigas davė iszri- 
szima, jie nuszaus, per ribas ei
nant mano visas nuodėmės at
sileidžia. Asz neszu 'žmonėms 
maldų knygas, mokslo knygas 
savo kalba, o koks tai kacapas 
pastoja man kelia! Na, gerai 
jei asz ne kvailas, asz tau pir
ma szuvi in pilvą ingru’siu! Ko
gi lauksi!

— A, norecziau ir asz.eiti! 
Atsiliepe Adomas.

—■ Gerai, jei neši merga, ga
liu vestis, bet jei esi baiksztus, 
kaip gaidys, sėdėk troboj.

— Ar žinai, veskis ir mane! 
Suszuko ir raudona-sveika 
mergaite, iszdykele.

— Tave ? Nebent in veseilia.
— Jei nori ženykis su ma

nim, turėsi drąsią paezia. Kai 
pavargsi savo sziksnipi be
tempdamas, užsidėsiu ant kup
ros ir aida iszilgai miesto!

— Na, na, kad tu drąsi? O 
man rodos, kai pamatytum 
žandara, viskas isžbyretu.

— Ko ta, besąs! Atsiliepe 
Adomas, ji mus visus apjo ja.

—* Na gerai, kita syk buk 
pasirengusi.

— Gerai gerai! Jei nori ir 
tuojau! Ir stveru'si Butą per
vertė ant žemes. Szis maloniai 
nusikvatojo.

Jaunuoles žertas ji atgaivino 
tolimai kelioniai.
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Naktinis Svetys
(Isž Žemaicziu gyvenimo)

pATI vėliausia rudens va
kara, kada lietus paskuii- 

niudse, jau geltonuose lapuose

I žmogus.
— Kas czia? Ruszcziai pra- stovi ten pelke bėga!

tarė, iszkiszias isz po apkloto. Butą velkasi virszutinius ru-
1 galva. Troba nuskambėjo, lyg Ims, Adomas jieszko iasziniu, 
iszsigando to vyriszko drąsinus kuria ugni, czirszkina.
sžuksnio. | — Ne asz moku, ne ka, buc-

■ — Inleisk pasiszildyti! Per-h i sukdamos apie szilta krosui.' 
(szlapau! Taviszkis! Jau senui — Duok man! Asz esu ir j 

.. i Įkeptas ir virtas! Viskiai moku

— Nusivilk, juk tau, kur pasakykit. Jis 'bijo. Atvedžiau 
ežia nakvoti, prasze, kad pąztt- 
dineziau.

— Szunies amatas su tomis 
knygomis!

— Sziokiomis naktimis vark 
sau, kaid nori! Tuszczia nemate 
ir tas knygas!

r— O nesza žmones!
— Eik, eik nebijok. Geras 

žmogus. Te sau pamiega. Atsi
liepė Adomas.

Nori Vėl In Vaiska Stoti

ji lieczia. žmogaus ranka.
— Dzin-dzin. Dzin-dzin. In- 

leisk! Daryk duris! Rodos kaž
kas kalba ir praszosi in vidų.1 cz;a st0ViuĮ 
Adomas nebesupkanta, ar tai — q jias įu įokš, kad czia ;r nįe^0 m..hi jau!

■ I ■ ■ t .

, . . ,1 Butą.išmirkusiomis rauko-žvstemam balsui ir keliasi isz . . ‘ • ,, , . . .i • . ni's ima malkas, kisza m ugnį,
sziltO patalo ir jieszko degtu
ko.

I — Kas tu toks? Da drueziai 
pakartoja.

| — Asz! Butą! Asz pas tams- 
' tos pkmote dažnai užeidavau!
Perszlapau!

— A! Vaigszas! Juk gala 
gausi.

Adomas atidaro duris ir in- kuliamo! Duoba szilta, gera jei 
sileidžia sena pažystama ir nori ritinekis ir džiaugkis! 
pralinksmėja.

baugiai šznaibždejo, kada vejas I stovi? Atkerta Adomas nepaJ
rr/im f mnnnni ii nei o Irizv llVl 11 . 1 _ • • 11* ••  szimtamecziuose klevuose ūžia,’ 
ūžia, rodos, žeme drebino, Ado
mas gese žiburi ir rengėsi virsti 
in lova.

Rodos szioki vakara nėra 
nieko malonesnio, kaip lova,' 
prie sziltos krosnies, sziltoje 
troboje. Guli, apsikloji galva 
ir, pasiklausęs, kaip ūžia kle-J 
vai kieme, kaip nuo pastogių 
tiszka stambus lietaus laszai, 
kaip jie prausia langu stiklus, 
pasvajoju pamanstai ir susi- 
maiszai su sapnais!

Adomas stambus ūkininkas, 
nesenai paitevi blogumu iszva-1 
Tos isz tėvu sodybos, visame j 
kaime žinomas ir gerbiamas.’ 
Sziandien jis turėjo pabraidyti 
purvyną, nes aiszkiai žinojo, 
kad tai paskutiniai lietai, greit 
bus szaltis: o ūky tokiam sve- 
cziui sutikti reikia gerai prisi
rengti. Czia daržoves, ežia bul
ves, ežia tvartai taisyti, vie
niems užtverti, kitiems už- 
kamszyti, tretiems sziaip ka 
padaryti. Taip ir pliauszk isz 
vieno ukes galo in kita, isz vie
no paistalo in antra.

. ■ ■ . I

rnaiszo szauksztu czirszkian- 
czius laiszinius ir szypso.

— Ai- ka neužklups!?
— Ne, kas czia tokiu metu! 

Atsako Adomas.
— O nakvoti troboj asz visai! 

bijau.
— O, gerai sakai! Jaujoj 

pirtis pakurta! Ryt gaidgyste

— Gerai! Asz eisiu in duo-

Visi rugoje ant
Petro,

Jauno paeziuoto vyrelio, 
Kuris negražiai pasielgineja, 
Jeigu su kitais kur sudina,. 
Savo bjaurumu pasielgimu, 

'Nepaiso kad ir prie moterių, 
Ir klaip tai sakant, 

Prie ko'žno kabinasi, 
Kad prižiūrėti selinasi, 

Kad tokiu kvailiu
Kaip tas Petras, 

Jieszkoti toli nereikia, 
<■ Arti Maha.no jaus,

1

— Kas tai reiszkia! Niekai! ba! Įszsidžiovinsiu! Jau, rodos 
Tik perszalpau, tik permerkė, 
(li, oi! Sakai, vargas? KoksĮ 
ežia vargais! Toks jau knygne
šio likimas!

— Na praszom prie pe- 
cziaus! Suszilsi.

— Ne, ne szilimos, bet val
gyti noriu. Esu iszalkes, kaip 
szuo! Juk ne kur užeisi, kur pa
manai ne ko paprašysi! Už
klups, suims ir amžinai pra
puolęs. Turi būti atsargesnis, 
kaip ki’žkis, jautresnis, kaip

ir iszkepe.
Butą nuėmė nuo ugnies tau

ku tirpomąjį katilėli, inpylc 
Adomo innesztos smetorios i’r 
ežia pat sėdos pradėjo valgyti 
staeziai isz katilo! Ir gardų gi!

■ .— Na vesk mane m duoba.! 
Suszuko sriek tiek užkandės. 
Ėjau dvi dienas, iszvargau, 
kad nebemoku, ne pasakyti 
kaip!

Adomas inžjeibia liktarna, 
velkasi miline ir eina in duoba.

g-uoli,

Buvęs Major Arthur W. 
Wermuth, isz Hill City, S. D., 
kuyis sau vienu vienas užmusze 
įl6 Japonu per kara pirm ne
gu buvo in nelaisve paimtas, 
dabar nori vėl stoti iii vaiska. 
Jis czia pasitaria su Leitenan
tu Pulkininku Maynard B. 
Weaver, isz Denver Colorada. 
Jis nori gryžti in vaiska kaipo 
Master Sergeant, bet armijos 
nustatymas parode kad jis gali 
būti tik Staff Sergeant. Per ką
rą daug kareiviu gavo augsz- 
tas vietas, bet tos vietos buvo

tik laikinai duotos, tik tol, kol 
karas tesis, o po karo kareivis 
turi gryžti in savo paskirta ei
lėse vieta.

Arthur W. Wermuth butu 
galejes daug pinigu užsidirbti 
jeigu butu norejes pamesti ar
mija, nes jam moving pikczie- 
riu žmones siulino kelis tuks- 
tanczius doleriu jeigu jis sutik
tu del moving pikczieriu loszti. 
Bet jis sako kad jis armijos 
gyvenimą ir vaiska myli ir nori 
vaiske pasilikti. ' 

---------★---------

— Visi tie, sakau, szmugel- 
ninkai laibai atsargus ir gud- 
rus. Ne velnias ju nesugautu! 
Nebijo ne lietaus, ne szalczio, 

' visi pervaryti ir per vandeni 
i ir ugni! KaR butu isztižas, tuo
jau ir suimtu.

— Na, o pernai, ka jus saky
site, pridūrė Adomas, juk trys, 
po viena larkli pasikituke, 
szmyku, szmyku, szmyku pro 
Czinski szUnkeliu, kaip cziii- 
kiai, nulėkė. Ar maniai, kad 
tuszczias? Ne! Ašž stoviu ant 
kalno ir žiuriu, kur jus leksit! 
Jie, užuot loke keliuku in viesz- 
keli, pasuko pro rėja kur vasa
ra bandla nevisur isžbreda. Pas
kui per lanka in Kaliiemi dva
ro laukus, in karklynus, ir pa- 
triubyk in kakta! Ar manote, 
kad tuszti! Ne! Tuose vežimuo
se buvo už keletą tukstaneziu 
gerybių. . '

(Tasa Ant 2 puslapio)

Visas sziandien perszlapo,1 O jeigu Petrulis nesųsivaldys,!
Tai daugiau iszgirs 

ir pamatys,
* * *

Davadnos gana tuosios 
moterėles, 

Tame Planville,
Suvis guzu te negere, 
Už stikleliu netvere,

Tik isz bonkutes traukia, 
Tegul būna ant sveikatos, 

tegul ko'žna susipranta,
Kad girtavimas, 
Blogas diaigtas.
* * *

Apie Pottsvilles, 
Ten kur ant pakalnes,

Tula moterukia savo vyreli 
apleist norėjo*, 

Bet pabėgt isz namo negalėjo.
Vyras dasiprato, 
Ir visiką surasze, 
Bausme atskaitė, 

Moterėlė su savo padėjimu 
susilaiike.

Durna kolbele,
Kam taip daryti, 

Reikėjo man tiligrama 
prisiunti,

O asz butau gera patarima 
davus. -

* * . *
Gieda isz tokiu darbu, 
Isz nekuriu mergeliu, 
Neva su sportais apie 

vestuves kalbia, 
Ir isz ju pinigėliu iszgauna.

Viena tokia pora szimtus 
isztrauke,

Ir in kita miestą 
iszpišzkino.

O, mergeles, jeigu tokiu 
triksus varote,

Ir su siportai taip darote, 
Tai ilgus laikus lauksite, 

Pakol Vyruką gausite.
* * *

Netoli Niudžerzeje, 
Yra draugyste moterėliu, 

O kada sueina,
Tai be gėrimo neapsieina, 

Ir taip laika varo, 
Geria kas diena,

Dabar nutylėsiu, 
Ant kito karto paliksiu, 

Nedovanosiu ir da iszkoliosiu!

prisėmė, iszsipurvinejo! Ne
duok, Vieszpatie, tokiu rudens 
laiku! Kur griebi ten koszia, 
kur žengi, ten purvas! Bepig 
Pavasari, visi takai nupuoszti 
švelniausiais, gyviausiais žie
dais!

Vakare visi kuo ilgiausiai 
džiovinos! permirkusius rulbus, 
plovėsi kojas, prausėsi, nes 
kaip-gi toks eisi gulti, juk ir 
patala sutepsi ir pats purvu 
apskresi!

Adomas ėjo gulti pats pas
katinis, nes visus reikia iszleis- 

zti in kamaras, užsklandiyti'du
ris, kad vagiszius neinlystu. 
Iszvarineti szunis, kates, kad 
“Drako” troboj nepridirbtu!

Dabar sztai jis atgulė, isztie- 
se išvargusius sąnarius, atiga- 
vo! Malonumas perbėgo per vi
sa kana. Szilima glamonėjo 
purvo ir drėgmės iszgriaužtus 
narius, ir akys paezios prad'ejo 
merktis.

— Dzin, dzin, dzin, lietus 
plake langus vejas virkdė kle
vus po kuriu kojomis rodės že
me ūžia.

— Dzin, dzin, dzin, žvangė
jo stiklai, rodos, sakyte sake 
kad lauke dargana, lietus, szal- 
ta drėgmė, purvas, tamsa ve
jas.

— Dzin-dzin, dzin-dzin, vis 
labiau skambėjo langas, rodės

Bet

Ant Gavėnios

Graudus verksmai arba pasi- 
budinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- 
tuso, pagal senoviszka būda, 
10c. Stacijos arba Kalvarija V. 
Jėzaus Kristaus 10^. Laisžkas 
arba muka musu Iszganytojaus 
Jezuso Kristuso 5^. Tretininku 
Seraphiszkas officium 10^. No
vena Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei 10^. Is
torija apie Amžina Žydą, jo ke
lione po svietą ir liudymas/apie 
Jezu Kristų 20^. Maldų Vaini
kėlis knygute $1.00.

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa-

sziksznosparnis. Juk ir czia, po ('zia parengia svecziui 
lango jau senai stoviu! Bijau,' prismaigsto kartiniu ir lazdų,

J kad galėtu viską iszsidžiausty-žinau kad gyveni ne vienas, 
iszęis kalbos, dagirs žandarai 
ir bėgiok ir slapstykis! Duok 
man nors duonos! Asz jau* 
ežiuos, kaip namie, nes ir tams
tos pamote mane visada 'palai
kydavo.- :

Li. Butą susitvarkęs, gula, jau
ki szilima supą, supa ir mer
kia akis.

— Kaip atsiktlsi ateik pa
žadink, kol. jie 1‘bebus nesuki
te.

žibu- 
pas- 
o po

“PELENU DIE

— Gerai, pažadinsiu.
Durys klapt jižsidaro, 

rys slenka trobos linkui, 
kui nusavinta jos langai,
valandėlės balkt ir užgesta. 
Vėl naktis, tamsa, vejas, lietus 
ir dargiatna. . , b .

Priesz auszra Adomas kelia
si parveda sveti in savo lova,

(Vasario 19 Diena - Gavėnios Pradžia)
... ... —  —-—

Gavėnia, tai yra pasninko, susilaikymo, 
ir susimanstymo laikas visiems Krikszczio- 
nims. Gavėnia prasideda su Pelenu Diena, 
kuri, vis pripuola keturios deszimts dienu 
priesz Velykas, neskaitant Nedeliu. Sziais 
metais Pelenu Diena pripuola Vasario (Feb.). 
19 diena, nes Velykos bus Balandžio (April) 
szeszta diena.

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

S3F Knygele, Dabar $1.00 CV£3 
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi •

Kataliku Bažnyczioje visos Gavėnios 
dienos, neskaitant Nedeliu, yra pasninko, 

M į."pi • • >

ar susilaikymo dienos, kada valia tik syki 
ant dienos pilnai ir soeziai pavalgyti. Se- 
redoj, Petnyczioj Czvertinese nevalia s val
gyti su mesa. Darbininkams ir ju szei- 
mynoms Bažnyczia palengvina szitu dienu
užlaikyma.

Senas pelenais gaivu pabarstymas yra 
atgailos ir nusižeminimo ženklas. Katali
kai eina prie altoriaus groteliu ir atsiklau- 

inspaudžia in 
Kataliko kak- 
primindamas: 

esi dulke ir

Skaitykite “Saule” Verbų Nedele.

pia. Kunigas savo nykszti 
pelenu dėžutė ir paskui ant 
tos padaro kryžiaus ženklą, 
“Atsimyk, žmogau, kad tu 
in dulkes pavirsi!”

i ’.i.D'jA jk: ' .

Tie pelenai kuriuos kunigas paszventi- 
na ir naudoja yra gaunami nuo verbų, (palmių), 
kurios buvo paszventintos per pernykszte

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasilikai. 
Kalendorius.
Maldos Rytmetinei).
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 
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 pę Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijų. 
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. atsisukau 
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

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

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramentas 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

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.

gaule, Mahanoy City, Pa. j

h

Szv. TamosziatiSu 
prie Vieszpaties Jėzaus, 
prie Panos Szvencziausios. 
Szv. Bernardo prie Szv.

žadina szeimyna ir eina kulti. 
Kūlimas, smagus! Atsigavę są
nariai nasziai juda, sziaudai 
sznabžda, o sienomis bėgioja 
dideli dideli szeszeliai.

— O kad ji szimtas keturio
likai! Juk ežia kaž kas nakvo
jęs! Sztai kokis! Suriko bernas 
ir neramiai pradėjo žvalgine- 
■tis.

— Kad tai jaujos neuždege, 
pikta dvasia. Atsiliėpe mergai
tes.

— O, koks drąsus! Gerai 
kad arkliu neiszvede! Isžbego! 
O, kad butume užlenkė bemie
gant! Na butu buvę patiszkos!

I

— Ar vagis? Kas? Kas czia 
gulėjo? Stebisi Adomas. Bene 
ji velnias czia ir aJtnesze, o jus 
ka dirbate, kad nematote ?

— Kas pirmas czia atėjo? 
Klausia bernas. Asz szeriau 
arklius.

— Visi kartu atejome!
— A, tai įasz ir manstin.au, 

kad durys buvo praviros! O jis, 
mat, buvęs!

— A, o kas ten'bėga? Suszu
ko mergaite isz klojimo, kai vi
si buvo duoboje.

— Bėga? Gal ir arklius ve
da?! Velnias! •

— Adomai, Adomai! Kaž
kas knarkia tamstos lovoj. Bu-' 
tu žmogus, ne žmogus, nežinau 
kas.

— Kas knarkia? Kame? 
Tau ausyse tur but knarkia, 
Atsako Adomas.

— Man rodos kad knarkia.
Pasakoja su iszgascziu atbėgu
sioji isz trobos.

— Tau rodos. Maiž kas tau 
gali rodytis.

—-Na kad man rodės, kad 
knarkia.

— Eik, eik! Apsisapnavai! 
Cha, cha.

Atbėgusioji gryžta ir po va-^ 
landos vėl atbėga su da dides
niu iszgascziu.

— Knarkia, knarkia! Asz 
bijau!

— Ar velnias in troba insi-j 
mete! Eikime pažiūrėti! Mes 
jam, szaukia vyrai. Į

— Nieko, nieko! Ramina1 
Albanas. Atėjo švę,cziu; Nūszla- 
peš, nubiikes. Tik niekam ne-

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

Saule. Mahanoy City, Pa.

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musn 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime juihš 
dėkingi už tai ir rieužmirszkitę 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtųka. Bei 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste. i

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing CO.
Mahanoy City, Pa.

Maha.no
manstin.au
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Žinios Vietines Biznierių Draugystes 
Insteigejas

EISLER, KREMLINO
ATSTOVAS

— Su'batoj Szvento Bl Clau
de Colomb.

— Nedelioj pripuola Lietu
vos Nepriklausomybes Diena..

— Ana diena ponia Marijo
na Viszniauskiene isz Maize- 
villes atlankė savo pažinsta- 
mus. mieste taipgi atlankė re
dakcija “Saules,” atnaujinti 
savo prenumerata, nes poniu 
Viszniauskiene yra musu sena 
skaitytoja ir myli skaityt 
“Saule.” Acziu už atsilanky- 
ma.

Puk, Lenkas, nuo

SUIMTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pasakė, bet ir jam niekas nein- 
tikejo. Redaktorius Budenz bu- 
ler su savo žmona iszsipirko 
pasportus ir jau beveik sėdo in 
eroplana sau iszkeliauti isz 
vo davės savo žodi kad jis nei 
vieno Komunisto neiszduos per 
metus, bet kai Komunistas Eis- 
ir Komunistu laikraszczio re
daktorius pasakė valdžiai ir

policijai viską apie ta Komu
nistu vada ir Kremlino atsto
vą.

Isz Washingtono galvatruk- 
cziomis atėjo insakymas Ko
munisto sesuo daug dalyku pa
sakė apie savo broli.

Dabar valdžia kaltina Ko
munistą Eisler už paniekinimą 
Amerikos valdžios, neužsimo- 
kejima savo taksu, ir už pasi- 
darbavima nuversti Amerikos 
valdžia. Amerikos FBI slapta 
policija da daug visko turi 
priesz szita žmogeli, bet kol 
kas policijos rankos surisztos, 
nes valdžios administracija

valdo ir varžo visa slaptos poli
cijos darba priesz Komunistus.

Jau keli menesiai atgal buvo 
‘'Saulėje” raszyta kaip val
džia užtaria Komunistus ir už
draudžia FBI policijai visus 
juos suimti, ir kaip FBI polici
jos vadas Edgar Hooveris krei
pėsi in Amerikos Legijonierius 
kad jie dėtu visas pastangas 
paliuosoti FBI policija isz po
litikierių ranku.

Per du metu FBI -policija se
ka szita Komunistą Eisler ir vi
sus jo draugus. Diena ir naktį 
du FBI policijos žmones sergė
jo duris ir langus ir temijo kas

ineina, kas iszeina ir kur jie ei
na. Szita FBI policija turi nuo
traukas beveik visu popieru, 
kontraktu ir laiszku ir dabar 
tik laukia progos ar pavelini- 
mo viską vieszai parodyti ir 
paskelbti.

Komunistas dabar valdžios 
sulaikytas ir greicziausia bus 
patrauktas in teismą ar net in 
Kongresą pasiaiszkinti ar isz- 
siteisinti. FBI policija sako 
kad Komunistas Eisler butu 
daug pavojingesnis ir daug 
daugiau iszkados padarytu 
mums dabar Vokietijoje ir už 
tai jie nori ji pasilaikyti ežia

Amerikoje ir in kalėjimą pa- 
tupdinti. Tarp Kongresmonu 
eina visokį gandai, kad jeigu 
FBI policija ežia neturės lais
vos rankos tai pats Kongresas , 
inves instatyma atskirti slap
tos policijos darba nuo visos 
valdžios intakes ar politikie
rių insikiszimo.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

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

20 Centai.
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

— Jos.
312 W. Pine ulyczios, pirko 
Marijonos Zalblackienes (Mil
ler) narna ant 319 W. Mahanoy 
Ave. Užmokėjo $3,050.

— Lietuviu Moterių Kliu- 
bas isz Schuylkill pavieto turė
jo savo susirink ima Utarninko 
vakara, Elk’s svetainėje, mies
te. Kliubas nutarė paaukotie 
pinigiszka dovana del Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus. Ki
tas susirinkimas invyks Kovo

Paul P. Harris, kuris instei- 
ge Biznierių Draugyste URbta^ 
ry” pasimirė savo namuose 
Chicagoje. Jis buvo septynios' 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus. Jis buvo szitos Biznierių 
Draugystes ‘ ‘ Rotary ’ ’ pirmu
tinis Prezidentas ir po tam bu
vo amžinas narys ir garbes pir
mininkas.

\ hj t , a ,, llimuju kurie skiresi ant amžių (Mar.) 11-ta diena Necho Alien! J „* z’*'--. -vv* - — i ' I z“A. TrulriT-ArH w n *1 W1 O < V T 

svetainėje Pottsvilleje. Daug 
nares dalyvavo susirinkime isz 
Mahanoy City, Shenandoah, 
Girardville ir Frackville.

r Kita sanVaite: Nedelioj 
pripuola Szv. Julijonos, taipgi 
Lietuvos N epriklausomybes 
Diena; Panedelyje Szv. Fausti
no M., Utarninke Szv. Simano 
Vysk. M., Seredoj “Pelenu” 
Diena, pasninkas, ta diena pra
sideda Gavėnia; Ketverge Szv. 
Eucherio; Petnyczioj Szv. Pe- 
pino; Sulbatoj Szv. Petro An- 
tiokijos, ta diena yra Amerikos 
szivente. Prezidento Jurgio 
Washingtono Gimimo diena, 
batukai ir pacztas bus tą diena 
uždaryti.

— “Pelenu Diena” pripuo
la Seredoj, Vasario (Feb.) 19- 
ta diena, todėl, atsimink, kad 
isz pelenu kilai ir in pelenus 
pavirsi. Ar tu esi turtingas ar 
vargszas vis ta pati žemele tave 
uždengs amžinu miegu. Bukie 
tu palaidotas praseziausiam ar 
puikiausiam grabe, vis tie pa
tys kirminai tavo kuna sues, ar 
tu Maurus ar patogiausia mo- 
tere su puikiu kunu, tie pat ys 
kirmiu ai. turės puota isz tavęs 
po mireziai! . . ( , .

Dreba nekurie žmones ant 
žodžio' šmci’tis! Bet tik tieji oi- 
josi, kurie ant szitos aszaru pa
kalnes buvo niekszai, bet geri 
žmones yra apsipratę su taja 
smerezia,1 o ypatingai vargs zai 
kuinu gyvenimas buvo sunkus 
ir vėlina ant galo pasilsėt nuo 
tu visu žemiszku vargu.

Szv. Franciszkus pasakė: 
“Atsimink ant smerties kas' 
valandėlė,” o prie josios pri
prasi ir kada tavo amžius baig
sis neturėsi jokios baimes.

Liūdna skirtis su savo myli
mais laike tojo “amžino atil
sio,” liūdna žiūrėti in aszaro- 
tas akis mirsztancziu savo my-

įsu mumis, be vilties pasimaty
mo, bet nuo to žmogus negali 

Į apsisaugo!; turi mirti!

Todėl, atsiminkim mes, gy
vos dulkes, taja. “Pelenu Die
na” ant atsiskyrusiu musu my
limųjų; jeigu tikime, kad yra 
užgrabinis gyvenimas ir užmo
kestis už musu gerus darbus, 

, sukalbekim kelis poterėlius už 
tuosius, kuriuos Dievas pa- 
szauke in s!avo Dangiszka Ka
ralyste, nes mes patys nežino
me valandos ne dienos, kada 
turėsime apleisti ir atsiskirti 
ant amžių nuo musu mylimųjų 
ant szio .svieto!

l Lai tieji, kurie persiskyrė 
jau su mumis, guli tarnyboje 
amžinam atilsi ir tegul Dievas 
priima ju duszias tarp savo p i- 
laimintuju Dangiszkoje Kara
lystėje!

Girardville, Pa. — Packer 
Nr. 5 kasyklos prigulinti prie 
Rose Valley Coal Kompanijos, 
nedirbs per koki tai laika, isz 
priežasties kad kompanija nori 
pataisyti Ibrekeri ir Ketvirta 
Loveli. Apie 600 angliakasiai 
nedirba.

Ashland, Pa. — Pianedelyje 
apie 110 angliakasiai prie Otto 
breikerio sustraikavo, isz prie
žasties kad kompanija prasza- 
lino keletą darbininku.

L. TRASKAUSKAS
LIETU VISZ-K AS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.

Tamaqua, Pa? j- Laidotuves 
Konstancijos Zaitorienes, nuo 
406 Spruce Ulyczios, atsibuvo 
Ketverge, su apiegomis SS. 
Petro ir Povilo bažnyczioje 9- 
|ta valanda, ir palaidota parapi
jos kapinėse Owl Creek. Velio
ne numirė S ulba toje, Vasario 8- 
ta diena, 10:45 valanda vakare, 
namie, sirgdama asztuonis san- 
vaites. Pribuvo isz Lietuvos 55 
metai adgal in Shenadoryje, o 
po tam persikėlė in czionais. 
Prigulėjo prie Lietuviszkos pa
rapijos. Paliko savo vyra Petrą 
ir deszimts vaiku ir 17 anukus; 
dvi seserys: Marijona Kairpa- 
vieziene ir Susanal Sherry isz 
Shenadoro ir viena pus-broli.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti "Saule” kurie apie tai ui- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE III

SKAITYKIT 
“SAULE”

M*

BUT NOT THE MEN
ON THE LINE CREWS

Here’s Line Serviceman, First Class, John Walsonavich (left) and 
Line man, Second Class, Frank Boyle of the Mahanoy City District. These 
men are in the “trouble squad” who go out in ail sort of weather to make 
emergency repairs and keep your service flowing.

Johnnie, who has made Mahanoy City his home town for his entire 
life, has seven years of service with PP&L, while Frankie who also has , 
lived in Mahanoy City all his life, has had 23 years of service with PP&L.

Like all the rest of .us here, these men are typical home-town folks. • 
Your friends! Your neighbors! Your fellow citizens!

Even Eskimos stay home in weather like this. Sleet 
slashing downward! Trees bowing and moaning before the 
storm! Wind howling crazily in the blackness of the night! 
But up there in.the cross-arms where the lines are “hot” but 
the weather is not. is trouble for the line crews. “Thud! 
thud! thud!”—and the climbing hooks punch in as the men 
move upward into the wind and the ice . . so that your 
service will go. on.

Year 'round! tn blizzards, sleet and hurricanes ... in 
all kinds of weather ... these men of the emergency crews 
are on the job!

Their safety and your service depend on their training, 
steady nerves, strong muscles and quick thinking! Trouble
shooting and emergency work are no jobs for amateurs.

The next time, in the blizzard and the blackness, when 
you see out there the lonely snow-swept truck, its warning 
flares, and men climbing upward, think about it this way: 
Those workers are your friends and neighbors, home-town 
folks, out there working for you. For next door, down the 
street and around the corner from you, live the men and 
women who make up this* company. Your friends and 
neighbors! folks from your town! your fellow citizens!

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY 
A HOME-TOWN INDUSTRY AND A WILLING. HELPFUL CITIZEN EVERYWHERE WE SERVE '




