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RIAUSZES BELGIJOJEIi

Isz Amerikos 
Senatoriai 
Gyvos Bobos

I ---------------

WASHINGTON, D. C. — 
Jau beveik laikas pamokinti 
musu valdininkus ir gerbiamus 
Senatorius:

1— Kad mes dabar gyvena
me labai pavojinguose laikuo
se, ir kad už tai kiekvieno 
Amerikos pilieczio szventa pa
reiga yra rūpintis savo kraszto 
apsauga ir gerove. (Gal reikė
tų priminti musu Kongresmo- 
nams kad ir jie yra skaitomi 
kaipo Amerikos piliecziai).

2— Kad politikieriaus trosz- 
kimas del garbes ir pasigarsi- 
nimo turi užleisti vieta kraszto 
saugumui ir visos Amerikos 
gerovei; kad Senatorius ar 
Kongresmenas negali sau ple
pėti ir viską ka jis žino ar 
manstina kad jis žino iszsiple- 
peti.

Musu Senatoriai dabar va-

Amerikos Prezidento
Rinkimai Artinasi

CLEVELAND, OHIO. — i 
Prezidento rinkimai jau arti-' 
naši ir visi abieju partijų di-Į 
džiunai seiles ryja ir žiuri in ta 
augszta garbes vieta, kaip ma
žas vaikas saldainiu dėžutė.1 
Nors visi tos garbes nori, bet 
nei vienas neprisipažinsta, net 
staeziai užsigina, ir kaip Pet-' 
ras Kristaus, po prisieka užsi
gina: ‘‘Asz nepažinstu to žmo-' 
gaus. ’ ’

Per prakalbas ir visokius 
gražius patrijotingus spyezius 
Prezidento Lincolno gimimo
dienos apvaikszcziojime, laik- sipažino kad jis laukia rinki- 
raszeziai “The Washington 'mu ir turi vilties kad jis bus 
Post” ir ‘‘The Cleveland Plain paskirtas atstovauti savo par-! 
Dealer,” rodos susitarė pa- tija tuose rinkimuose. Matyti 
skelbe ka tie musu didieji par- kad isz jo prastas politikierius, 
tiju vadai sake apie ateinan- 
czius rinkimus ir kaip jie atsa
ke in klausima ‘‘Ar tu stosi in 
tuos rinkimus?” »

Nors visi prakalbininkai la
bai iszkalbingi kalbėjo apie^ 
Prezidentą Lincolna, bet jiems 
ne tiek rūpėjo to Lincolno pri-

karienese ar susirinkimuose 
plepa, kaip bobos buczerneje.|
Tiesa, ne visi, kaip kokios ku- Pacz^u

siminimas, kiek ju paežiu pasi- 
Į rodymas žmonėms ir kitu tokiu 

i prakalbininku iszsi- 
r&iszkimai apie ateinanezius 
prezidento rinkimus.

Sztai kaip jie atsake in ta 
klausima: “Ar tu stosi in tuos 
prezidento rinkimus.”

Senatorius Vandenberg isz 
Michigan valstijos: “Asz ne
esu kandidatas del tu rinkimu, 
asz nesitikiu būti, asz nenoriu 
būti, bet žmogus butu visai

VyrasTesinasi
Intartas Savo Žmonos

Nužuydmuvo perstatytas kaipo ateinan- 
cziu metu garsingiausia žmo
gus ir kuris buvo kandidatas 
1944 metais, pasakė: “Asz my
liu New York miestą. Maži vai- , . . . . .. . . . ” ' .. . kucziai mane jau ima pažinti ir teisme kur jis yra intartas uz 
mane ant ulycziu pasveikina, nužudymą, papjovima su pei- 
Jie dabar nesibijo manes ir ne- liu savo žmonos, pernai, Kovo, 
bėga nuo manes.” Kaipo tikras- (March) menesyje, 
ir amžinas dipliomatas, jis ne- Mrs. Weiss, dvieju 
užsigynė ir neprisipažino.

Buvęs Minnesota Guberna
torius, Harold E. Stassen tikį 
vienui vienas isz visu tu seiles! 
ryjaneziu didžiūnu vieszai pri-l

CAMDEN, N. J. — Frede
rick Weiss, 42 metu amžiaus 
žmogus, teisinasi ir aiszkinasi

nes jis teisingas žmogus.
Californijos Guberna -ius! 

Earl Warren staeziai ir trum-1 
pai sako: “Asz ne kandida-! 
tas.” Bet nieko nesako apie tai1 
ar jis nori ar ne- ar (jis'tikisi-ar 
ne. Jis geras politikierius ir ap
sukrus dipliomatas.

yje. Žmona, 
ilju vaiku ežiu' 

motina buvo ant ąmert papjau
ta. Kai jos vyras buvo suimtas j 
jis viską užsigynė, paskui prie i 
visko prisipažino ir net paaisz- 
kino kaip jis savo žmona nužu
dė ir kodėl jis taip padare? Jis 
teisme aiszkinasi kad jis tik 
norėdamas savo apsiginti nuo 

I savo žmonos, kuri su peiliu no
rėjo ji nudurti, visai netyczia 

I ir visai nenorėdamas ja sužeis
ti su tuo paežiu peiliu papjovė.

Jis sako, kad v ena. nakti, jis 
atsikėlė jau po vidumakezio, 
nuėjo žemyn ir 
na su svetiniu 
nei vienam ne?
bet nuėjo sau guli i. Paskui isz 
ryto kai jis susi iare su savo

o savo žmo- 
u. Jis nieko

mutes viską iszsiplepa, bet rei
kia tik keliu visiems gera var
dą sugadinti.

Bernard Baruch Kongresui 
ir Senatui pranesze apie Rusi
jos sznipinejimus Amerikoje, 
ir staeziai pasakė kad ne laikas 
tas žinias paskelbti, nes toks 
paskelbimas sutrukdins ir su
gadins musu slaptos policijos _____
visa darba. Nespėjo Ponas Ber- durnas ar tikras melagis jeigu

Senatorius John W. Bricker, 
isz Ohio surengė didele vaka
riene pagerbti Senatorių Taft 
ir ji perstatyti RepublikonuĮ 
partijai, labai dipliomatiszkai 
ir dviprasmiszkai atsake, nes 
jis nenorėjo savo sveczia in- 
zeisti, kuris jau buvo iszsi- 
reiszkes apie ta prezidentyste. 
Jis pasakė: “Asz nieko nie
kam nesakiau.”

Amerikos Karisz- 
kas Eroplanas.
Dingo Alaskoje

Vulkanas ( Ugna - KalnisJ Mt. 
Etna Truko, Lava Iszsiliejo 
Bledies Padaryta Sicilioje; Mo
kytojai Straikuoja Buffalo,N. Y; 
Traukinys Nusiverte Nuo Kal

no 178 Žuvo Japonijoje

Lietuvaites
Anglijoje

BELGIJOS ŽMONES REIKALAUJA KAD 

VALDŽIA MOKĖTU BONUS PINIGUS 

VISIEMS TIEMS KURIE PER KARA 

BUVO BELAISVIAI VOKIETIJOJE
žmona apie ta sv< stirna vyra, ji 
užpykus jam nei pusrycziu ne
davė. Jis sako, kad jis kelis sy
kius savo žmonai sake ir ja

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos Darbininku Valdžia 
susitarė su Anglijos kariszka

I valdžia Vokietijoje ir sutiko 
grasino kad jis ja paliks ir pa-Į priimti visa tukstanti pabalti. 
siims pas save vaikuczius. O jo jos moteru ir merginu del dar.
žmona jam labai greitai atkir- bo ligoninėse. Apie szimtas to-
‘° “Ai“U..VaikUtZiU ”TU kiu moterų ir merginu atvažii

• Į-- — —— 0-- J — ~~ ~'

žodis nuo žodžio jiedu ir susi-
imti, nes ne jis ju tėvas. Paskui vo, kuriu tarpe buvo ir keturio- 

. lika Lietuvaicziu. Visos jos bu- 
pesze. Ji pastvėrė peili ir nore- vo paskirstytos in ligonines 
jo ji nudurti, o jis imdamas ta' dirbti ir mokintis.

Tai in ta visiems mums peili nuo jos visai netyczia ja' 
svarbu klausima: Kas bus kan-1 papjovė.
dldatas in Prezidento rinkimus'

nard Baruch pasiszneketi su jjs sakytu kad jis nesijauezia vįsį politikieriai mums aiszkiai Daktarai buvo paszaukti pa-' 
Kongresmonais ir. papraszyti' jokios garbees isz tokio pasiu- ir staeziai atsako, bet nieko ne-Į w"o<! ™
kad jie niekam nieko nesakytu, hnimo.” pasako su kitu klausimu:

BRUSSELS, BELGIJA. — Belgijos po
licija pasiszauke vaiska jn pagelba iustabyti 
apie 50,000 inpykusiu žmonių, kurie marszavo 
in valdžios sostine reikalauti kad valdžia jiems 
primokėtu už tai kad jie per kara buvo Vokie
tijos belaisviai.

Riauszis prasidėjo su paroda bet ne už ilgo 
jau buvo tikras sukilimas. St. Pierre ligonbu- 
tes sztabas sako sako kad vienas žmoguš paši-

kai visi laikraszcziai Ameriko
je ir net Rusijoje ant pirmo Senatorius Taft isz Ohio:
... .. . , . ‘ ‘ Asz neesu kandidatas. ’ ’ Kaipuslapio iszpausdmo viską ka I

Ponas Bernard Baruch bnv0 sykius saitus Sodsrus at- 
Kongremsonams už užrakintu! -r^u0J®> j° agentas žmonėms.

paaiszkino kad jis nori pasaky
ti kad jis da neiszrinktas kaipo 
kandidatas.

Gubernatorius Thomas E. 
Dewey isz New York, kuris bu-

“Kas? Ar Asz?

duriu pasakęs. "

Paskui, kiek vėliau tas pats ! 
Bernard Baruch buvo pa- 
szauktas in Kongresą pasaky
ti ka jis žino apie Rusijos pa- . 
stangas pasivogti mušti ta 
sprogstanezia “Atom” bomba. 
Visi Kongresmenai ir Senato
riai jam užtikrino ir szventai 
prižadėjo kad szitos žinios turi 
ibuti didžiausias “slaptybe,” 
niekas nieko apie tai negali ži
noti. Bernard Baruch po pietų 
su Kongresmonais ir Senato
riais pasikalbėjo ir pasakė ka 
ir kiek jis žino. Vakare jau visi: 
laikraszcziai žodis in žodi at
pasakojo ka Bernard Baruch ~ .
tenai pasakė apie Rusija.. Mnekejlmns než‘i„otu,

Vyrai sakydavo: Jeigu nork keli mandrapypkiai Kongres-

Pranaszyste

me pasakyti apie musu Senato
rius ir Kongresmenus, kurie 
kaip bobos buezerneje myli! 
plepėti.

Stalinui visai nereikia pini
gus iszduoti ant sznipu ir 
szpiegu. Jam tik reikia užsi- 
raszyti kelis Amerikos laik- 
raszczius, kurie jam daug dau- 

. . j giau visokiu paslapcziu pra 
,sųj nesz negu visi jo szpiegai ir 

. sznipai. Raszytojai ir laikrasz- 
tininkai nieko apie tos pasi- 

jeigu

Kelios Lietuvaites buvo pa-
siunstos in Manchester miesto

v. ,. ! ligonines, kur Jadvyga Ata-^
žiūrėti ar Frederick Weiss yra & . ..... I., , -iv . . ! szauskaite jas prižiuro ir joms
buvo Tvontaefelei' nėr™ i pade4a'visos moterys kmer i™™ tenai, keturi kareiviai buvo sužeisti ir apie 
, , °. J x ' iginos gavo pakvietimą in
del nesveikos galvos. Daktaras r, ,. ... , , _ , i Tarptautini Kliuba kur jos bu-
rick Weiss buvo pilno proto ir’vo graziai prllmto ir Pavaiszm- kitos ligoobutes ka paiiuszaus turėjo praneszti 

... . , .. , .... I tos.gerai žinojo ka jis daro kai jis
savo žmona nužudė.

dvideszimts policijantu buvo sužeista. Visos

Kai visa szita gauja prisiartino prie Tarybos 
o tas svetimas vyras, kuris'nes viena maža klaida Padar8'ofisu, ten jiems kelia užkirto policijantai ir ka- 

yra intartas,. Ralph Gellura, fcet tuoiaus atsiprasze ir savo • • • Sllkilolill Vildfli nniWP DTAŽllfTIU kad
kuris ant burdo buvo, užsigina klaida atitaise- Anglijos žmo-teiViai. ^UKlieilU Vaflai pTUSZC graZUfflU K3Q

Chicago, ill. - sausio'kad jis visai nekaltas, ir kad nes visai nežinoj°kad Estij°s’, kareiviai pasitrauktu ir duotu visiems proga 
(Jan.) menesyje Chicagos teis-1 jis niekados prie jo žmonos ne-Į Lapijos ir Lietuvos žmones' Tfirvhnę nfkll
me, Valdžios advokatas, Ed-' lindo. Teismas dabar laukia ki- ^asi'kalba, kad jie visai kijprieiti prie latyDOS OtlSU. 
ward Healy staeziai pasakė'to daktaro isz Philadelphijos. 
kad, jeigu prasikaltėlis John'------------------------
Golding bus paleistas, tai jis 
bus nužudytas Valentine die- ■ temobiliaus ant ulyczios kui
no j e, Vasario 14. John Golding 
buvo suaresztuotias ir suimtas, 
už tai kad jis buvo sugautas 
vagiant maszinas su kuriomis 
isz pinigu grajina. Bet teismas 
nepaklausė to advokato ir isz-'

Anglijos valdininkai ir žmo-

tukstaneziai žmonių ėjo, palei
do szeszis szuvius in žmogų ku
ris tame automobilyje sėdėjo ir 
paskui sau ramiai insisedo in 
kita automobiliu ir nuvažiavo. 
Nužudytas žmogus buvo tas

Kai kareiviai nei
tcJdcmis kalbomis kalba, už tai j§z vįe|0S ne|;rusteĮej() j ZHlOUeS pradėjo 
jie sumaisze Latvaites, Esto-) . . . .
nietes ir Lietuvaites ir paskui keik ant ju, kumsztimis ir lazdomis grūmoti ir 
nesuprato kodėl jos 
szneka.

nesusi-

teisino ir paleido John Gold- J°kn Golding, 
ing.-

Pereita sanvaite, ant Szven- 
kad visi ka žinotu, tik pasakyk'monai nenorėtu pasidžioti ir to Valentino szventes, Vasario 
moterėlei kad ji niekam nepa- pasigirti kad jie daug žino ir. 14, du vyrai su revolveriais 
Sakytu. Dabar mes ta pati gali- daugiau plepa. j prisiartino prie stovinezio au-1

SKAITYKIT 
r“SAULE”^ 
PLATINKIT!

akmenius metinti. Kareiviai kelis sykius szo- 
ve isz savo karabinu, bet in nieko netaikė, no
rėdami tik visus pagazdinti. Kai keli sutikirto 

atvažiuoti1 . .... «... . ...... «• •
_____ su kareiviais ir policijantais tai visi kiti puoliesi 

ti. szkotijos sanvaitinis Litu 'g^Įj ar musz|į įr taip sukilo tikros riauszes. 
viszkas laikrasztis Iszeiviu
Draugas” raszo kad visos tos ir daug žmones parėjo ar parszlubavo namo su 

Pramuszta galva.savo naujomis vietomis ir savo 1 °
gerais darbais.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Dabar vis daugiau ir dau- 
! giau Pabalti jos moterų ir mer- 
; ginu gauna proga i-----------
i in Anglija ir sau darba susiras

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT
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Kas Girdėt
anie virti, kaip ir pirmiau vir
davo.

Taksos, paduotkai yra to
kios dideles ir brangios, ir be
veik ka mes perkame yra tak
šnotas, kad Senatorius Taft, 
isz Ohio valstijos siako kad dar
bininkas viena diena isz trijų 
dirba valdžiai.

Žmogus kuris niekam nieko 
neduoda, pats negyvena ‘bet tik 
stena; tas kuris daug visko 
gauna ir nieko neduoda, yra 
kaip kiauras maiszas, niekam 
nevertas; tas kuris nieko ne
gerbia ir, nieko nemyli, ir. ku
riam niekas negali už nieką pa
dėkoti yra nenaudėlis ir tikras 
skarmalas, nežiūrint ar jis sa
ve ponu ar bajoru vadintųsi.

Suvienytu Tautu Paszelpos 
Administracija, UNRRA daug 
gero nuveikė, daug ir blogo 
sziandien -daro. Po visus krasz
tus Vokietijoje, kur Anglija ar 
Amerika, valdo, Komunistai 
savo propaganda varo su U’NR 
RA piagelba. -Rusijos agentai, 
tikri Komunistai landžioja po 
visus lagerius tarp visu tu 
vargsziu benamiu ir skleidžia 
savo propaganda per laikrasž- 
czius plakatus ir paveikslus. Ir 
niekam nevalia priesz tuos Ko
munistus pasipireszinti, nes jie 
tenai darbuojasi su UNRRA. 
pavelinimu. O kas, skaudžiau 
mums visiems, tai yra kad tie 
Komunistai yra apmokami isz 
UNRRA fundo.

valandas ofise iszsedejo ar 
nors po ofisą zulinosi, as szvėl
inau ir gražiau sakant, už tai 
kad jis tiek vąlandu dirbo.

Dabar Butkus liūdnai prisi- 
pažinsta, kad jis labai kvailas 
buvo, kad jis nors senas, bet vis 
daug turi pasimokinti. Jis da
bar pasitarė su savo advokatu 
ir tas advokatas su Butkumi 
sutinka ir sako, kad Butkus bu
vo durnas, s (Už toki tikrai 
moksliszka patarimą 
tam advokatui . geras 
tas“ užmokėti.)

Butkaus advokatas
Butkui užtikrina, kad jis gaus 
jeigu tik pareikalaus, nes 
Amerikos instatymai ir Augsz- 
cziausio Teismo nusprendimai 
yra Butkaus puseje ir užtikri
na Butkui teisinga užmokesti, 
teisinga alga.

iSztai ko Butkus dabar isz 
savo boso reikalauja: Bosas tu
ri Butkui užmokėti ne vien tik 
už ta laika kuri Butkus sugai- 
szina beeidamas in darba, bet

nes

reikia
“szip-

daibar

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANYRĘDDt KILOWATT ..... Odd Jobs ....

Daugiausia nelaimiu su au-
Vienas burtininkas iszpra-J tomobiliais atsitinka ne tada 

naszavo kada pasimirs viena' kada vieszkeliai yra.slidus, ap- 
Francuzijos karaliaus Liudvi
ko XI meiluže. Kai jo prana- 
szyste iszsipilde, jis buvo pa
trauktas in teismą. Karalius 
baisiai supykęs jam pasakė: 
‘ ‘ Tu gerai žinojai kada mano 
mylimoji pasimirs,, dabar jeigu 
tu toks mokintas ir kytras, pa
sakyk kąda tu mirsi, nes asz 
dabar, tave mirties bausme ap
gudinsiu.“

Tas burtininkas visai neisz- 
sigąndo, bet ramiai ir drąsiai 
Karaliui atsake: “Didžiai ger
biamas Karaliau, asz pasimir- 
siu trimis dienomis priesz Jusu 
mirti.“ Karalius nustebo ir isz- 
sigando, jam net blusos numi
rė. Jis burtininką ne tik palei
do, bet insąke savo tarnams ge
rai prižiūrėti ir sergėti ta bur
tininką nuo visokiu nelaimiu.

szale ar apsnigti, ar kada yra 
ūkanos ir miglos, bet kada ke- ir už Butkaus pusryczius, 
liai būva geri, sausi ir gražus. Butkus sako kad jis gerus pu: 
Daugiausia nelaimiu atsitinka 
nędeliomis, kada visi iszva- 
žiuoja ant “raidos.“ Tose ne
laimėse automobiliu draiveriai 
dažniausiai buvo tarp 18 ir 25 
metu amžiaus. Isz to matyti, 
kad tie kurie kasdien automo
biliais važinėja, retai kada su- 
simusza su automobiliais, nors 
jie szimtiai sykiu daugiau važi
nėją ir ant visokiu slidžiu ir 
pavojingu vieszkeliu važiuoja. 
Bet tie žmones, kurie tik nede- 
lioj savo automobiliu isz gara- 
džiaus iszsitrąiukia ir važiuoja 
ant raidos, tokie dažniausia su
sikulia, susimusza ir ne retai 
užsimusza.

Musu Komunistėliu szirdys 
Moskvoje, bet ju pinigėliai 
Amerikos bankose.

Tie puosznus ir brangus 
kambarai, kurie yra statomi 
ant East River Drive, New 
York mieste, bus isz tikro gra
žus. Senovės karaliai tokio pa- 
loeiaus neturėjo. Jie kasztuos 
kelis milijonus doleriu.

Butu daug geriau, jeigu su 
tais pinigais jie pastatytu na
mu del tu žmonių kurie szian
dien nei pastoges nebeturi.

Szitas. palocius yra statomas 
tiems dipliomatams, kurie 
jieszko taikos. Argi nebutu ge
riau jeigu jie tos taikos jiesz- 
kotu bažnycziose, o ne konfe
rencijose?

Butkus sako kad sunku su
prasti kaip ežia biznis vedamas 
Amerikoje. Dabar bulviu yra 
tiek daug kad valdžia jas ant 
“dumpo” iszmeta, o cukraus 
nėra nei del poduko kavos.

Robert Earl Hughes ‘gyvena 
Baylis miestelyje, Illinois vals
tijoje. Jis yra dvi'deszimts me
tu amžiaus ir sveria 710 svaru. 
Jam reikia penki mastai pla- 
ęzios paklodes del marszkiniu.

Joseph Forte, isz Boston, 
Mass., buvo sularesztuotas net 
226 sykius.

Teisingam ir geram žmogui 
gyva 'beda Amerikoje! Vienas 
žmogelis visur po New York 
miestą iszjieszkojo vietos apsi
stoti, bet niekur nerado nei 
kambarėlio. O taip szalta buvo 
kad jam dantys Ibarszkejo. Jis 
nuėjo in kalėjimą ir pasisakė 
kad jis yra razJbaininkas, žuli- 
kas ir žmogžudys. Policijantai 
ji tuo jaus in kalėjimą uždare, 
kur buvo szilta ir smagu. Jam 
net ir valgyti atnesze ■ kaip ko
kiam ponui. Bet, už keliu dienu 
polidijantai dažinojo, kad jis 
jiems pamelavo, kad jis nėra 
nei razlbaininkas, nei žulikas 
nei žmogžudys, bet teisingas ir 
geras žmogus. Ji tuo jaus isz 
kalėjimo iszmete. Nabagas 
žmogelis vėl visur jieszkosi 
vietos prisiglausti. Jis sako 
kad Amerikoje dabar daug ge
riau apsimoka būti žuliku ne
gu teisingu žmogumi.

ryczius valgo tik už tai kad ga
lėtu gerai savo darba dirbti. Ne 
tik už pusrycziams sugaiszinta 
laika, bet ir už pusrycziu kasz- 
tus, Butkaus bosas turi Butkui 
užmokėti, nes jeigu ne darbas, 
tai Butkui pusrycziu. visai ne
reikėtų, nes jis su gaidžiais ne
sikeltu.

Tas pats ir su pietumis ir va
kariene; bosas turi Butkui už
mokėti, ne tik už sugaiszinta 
laika, bet ir už valgi. Ir aiszfcus 
dalykas: darbui reikia sveika
tos, o svekatai reikalinga mais
tas, z

Paskui, da geriau Butkus 
pasitarė su savo (advokatu ir 
da daugiau proto gavo. Butkus 
eina anksti gulti kad galėtu 
anksti keltis ir kad galėtu ge
rai savo dafba atlikti. 'Reisž- 
kia, Butkus miega vien tik del 
savo darbo, tai Butkaus bosas 
turi Butkui ir už tas valandas 
kada jis miega pilnai užmokė
ti. O jeigu Butkus kada pamig
tu. tai Butkaus 'bosas jam dvi
gubai del “Overtime“ turi už-

SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA!

mokėti.
Butkus ir be advokato pata

rimo paskui pats sau szitaip 
protauja: Jeigu darbininkai 
gali reikalauti užmokesezio, 
kaip jie sako, “nuo namu vartų 
ligi darbo vartų” už tai kad 
tas laikas yra jiems sugaiszin- 
tias, tai sulyg sveiku Butkaus 
protu, jis gali reikalauti užmo
kesezio nuo barzdos ligi abieju 
ausu. Jis sako kad jis kas rytas 
su britva skutasi savo, barzda 
ir usus, kad savo ’bosui intiktu 
ir kostumerius neiszgazdintu. 
Jeigu ne tas darbas, Butkus vi
sai nepaisintu kaip jo barzda 
apželtu, ar kas po nosimi augtu 
visa sanvaite. Bet, del to savo 
darbo jis kas rytas turi kankin
tis ir pjaustytiš! Tai bosas turi 
jam už tai pilnai užmokėti. O 
kai kada Butkus insipjauna 
besiskusdamas su britva, tai 
bosas turi jam “benefįsz,“ pa- 
szelpa mokėti, už tai, kad jis 
susižeidė beeidamas savo dar
bo pareigias.

Ir Butkus sako kad ežia ne 
kokios baikos , ar szposai, bet 
szventa tiesa! In Mount Cle
mens, Michigan valstijoje, dar

 

bininkai pare|ikalavo kad kom
panijos turi lema užmokėti už 

 

laika kuri jife sugaiszinia ap- 

 

siaudami savi) kelinėmis del 
darbo" Kom 
darbininkai 
skunde, ir tie 
mokinti teise; jai nusprendė kad 
kompanija i 
darbininkams 
aunasi. .

Butkus sako kad jis del keli
niu apsiavimo da nieko nesa
kys, bet palauks pakol jis visus 
kitus savo pareikalavimus 
gaus, tai tada gal ir jis parei
kalaus užmokesezio už keliniu 
apsiavima.

lįa nesutiko, tai 
kompanija ap- 
musu taip baisiai

nuversta mokėti
i Įsai jie kelinėmis

Joseph Castellano, septynios 
deszimtys metu amžiaus kava
lierius, isz New York miesto, 
puszove trisdeszimts asztuoniu 
metu amžiaus moteriszke, už 
tai, kad ji nesutiko apsiženyti 
su juo!
i"? ... . . ,

Jeigu valdžia vis palaikys 
tokias ąugsztas ir dideles tak
sas ant szniapso ir degtines, o 
daugiau atsiras, tai bus galima 
neužilgo pirktis “munszai- 
nes“ isz-butlegeriu. Ir kūmutes 
vėl pradės “mhnsaaine“ na-

Darbininku unijos dabar jau 
kitokius szposus iszsigalvojo. 
Unijos dabar reikalauja, kad 
darbininkas gautu mokėti ne 
vien tik už atlikta'darba lar lai
ka praleista darbe, bet ir už vi
sa laika kada jis rengiasi eiti 
ir eina in ta darba ir pareina 
isz to darbo. Dabar unijos 
skundžia kompanijas del dau
giau negu 6,000,000,000 doleriu 
(6 bilijonu doleriu).

■ Tie uniju vadai ir kįtus pa< 
mokino. Ir Butkus senatvėje 
daug ko pasimokino. Iki da
bar, Butkui ‘bosas mokėjo už 
asztuonias valandas darbo už 
tai kad Butkus per asztuonias

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 Su v. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke

NAUJAI ATVYKĘ
NASZLAICZIAI

AMERIKON

1ZOLINA NAMAJUSZKAI- 
TE — 17 metu, isz Sziauliu 
miesto. Tėvas Balys, motina 
Marija. Tėvai mirė. Baigusi 
gimnazija. Norėtu Amerikoje 
toliau mokytis ir, jei galima, 
mokytis medicinos.

MARIJA KUKSZTAITE — 
17 metu, isz Tauragės. Tėvas 
Antanas, motina Elzbieta. Bai
gusi gimnazija. Amerikoje gi
miniu, neturi. Norėtu mokytis 
vaistininkystes.

GRAŽINA JESBUTYTE —
12 metu, tėvas Kazys, motina 
Stefanija. Isz Skuodo. Su tė
vais atsiskyrė 1941 metais. 
Baigusi antra gimnazijos kla
se. Turi dede Jonai Ramkaiti 
Chicagoje. Nori Amerikoje mo
kytis.

JONAS JAMES (GERLEI 
KIS) — 16 metu, isz Klaipėdos 
Kraszto. Tėvai mirė. Mokėsi 
pradžios mokykloje. Tėvas ka
daise gyveno Chicago, Ill. Nori 
mokytis.

PRANAS BRENCZIUS — 
16 metu, isz Nevarenu, Telsziu 
apskr.- Tėvas Juozas, motina 
Urszule. Nežino kur tėvai. Bai
gės pradžios mokykla. Turi dė
dė Chicago, Ill. Nori toliau mo
kytis Amerikoje.

KORNILIUS JEZBUTAS—
13 metu, įsz Skuodo. Tėvas Ka
zys, motina Stefanija. Nuo tė
vu atskirtas 1941 m. Baigės II 
gimnazijos klase. Turi dede 
Chicago, Ill. Norėtu toliau mo
kytis Amerikoje.

Vasario (Feb.) 18 d., visos 
mergaites, Lietuviu Naszlai- 
cziu Komiteto nares p. Petro
nėlės Jurgeliutes — Beverage 
lydimos, iszvyko in Seselių Ka 
zimierieeziu Akademija, New
town, Pa., o ’berniukai in Mari- 
anapolio Kolegija, Thompson, 
Conn.

— Lietuviu Naszlaicziu Fon
do Komitetas

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Skaito “Saule” Daug 
Metu!

Ka raszo p. P. Stasiaviczius 
isz Kenosha, Wis.— Prisiun- 
cziu jumis prenumerata už 
laikraszti “Saule,“ ir meldžiu 
siuntinėti ant tolesnio laiko, 
ba ‘asz esu senas skaitytojas ir 
myliu “Saule“ skaityti. “Sau
le ’ ’ yra geriausias laikrasztis, 
todėl tegul visi skaito “Sau
le.“ Su gerais velinimais.

Aeziu Kad Nesulaiket
Man “Saule!”

Ka raszo musu senas skaity
tojas p. Martynas Sakoczius 
isz West Pittston, Pa. — Pri- 
siuneziu tamistoms prenume
rata už laikraszti “Saule“ ant 
viso meto, jau biski laikas už
sitraukė, aeziu kad nesulaiket. 
Skaitau “Saule” jau 40 metu, 
ir be jos negaliu būtie, ir skai
tysiu toliaus pakol gyvas bu
siu, nes man neviena taip ne
patinka kaip “Saule.“ Vėlinu 
jums pasekmes jusu gyvenime.

Iszdejo Gerai

Mo-Daraktorka klausia 
tiejuko (Marutes) kurio 
(kurios) tėvas yra karsztas 
kaziminkas:

Daraktorka — Kiek buvo 
karalių prie gimimo Kris
taus?

— Keturi!

Daraktorka — Ka tu man 
kalbi! Pasakyk koki tai bu
vo? L

— Karalius czirvu, kara-' 
liūs vynu, karalius bulku ir 
karalius giliu!

Teisybe

Pirmas — Ka ežia kalbėt 
apie sveikatelia. Tik .tj.ek ta- 
rnistai pasakysiu, kad, kada 
pirma karta atėjau in czio- 
nais, tai negalėjau žengti nei 
žingsnio, negalėjau užlipt 
nei ant trepu ir nei isztarti 
nei žodelio.

Antras — Del Dievo 
szvento, kokia liga tamista 
sirgai?

Pirmas — Liga? Juk asz 
apie jokia liga nekalbu! Asz 
czionais paprastai užgimiau!

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 150 ::

Saule Publishing Co., 
Ąlahanoy City, Pa.

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

DANUTE 8ZIDAGYTE — 
14 metu amžiaus, isz Szirvintu, 
Ukmergės apskr. Tėvas Balys, 
motina Eleonora. Su tėvais at
siskyrė 1943 metaise. Turi de
de Chicago, Ill. Amerikoje no
rėtu baigti mokslą.

DANUTE VASILIAUS
KAITE — 18 metu, isz Vil
niaus miesto. Tėvas Steponas, 
mtoina Ona. Abudu tėvai mirė. 
Baigė 6 gimnazijos klases. No
ri mokytis Amerikoje.

BIRUTE JASEVICZIUTE 
— 15 metu, isz Kauno miesto. 
Tėvais Konstantas, motina So
fija. Motina mirus, tėvas din
gės be žinios. Baigus tręczia 
gimnazijos klase. Amerikoje 
norėtu mokytis agronomijos.

BRONE ANDRIUSZKAI- 
TE — 14 metu, isz Szvekszniu. 
Tėvas Rapolas, motina Julija. 
Abudu tėvai mirė. Mokėsi pra
džios mokykloje. Amerikoje 
giminiu neturi. ‘Nori ežia to
liau mokytis;

Istorija apie “AMŽINA ŽY 
DA.” Jo kelione po svietą b 
liudymas apie Jezu Kristų.

Pasiskaitymo Knygeles

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 laiszku 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 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog Iaikraszezio ne- 
aplaikote. “Saules“ Redyste

20 Centai.

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

Ant Gavėnios

Graudus verksmai arba pasi- 
budinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- 
tuso, pagal senoviszka būda, 
10c. Stacijos arba Kalvarija V 
Jėzaus Kristaus 100. Laiszkas 
arba muka musu Iszganytojaus 
Jezuso Kristuso 50. Tretininku 
Seraphiszkas officium 100. No
vena Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei 100. Is
torija apie Amžina Žydą, jo ke
lione po svietą ir liudymas apie 
Jezu Kristų 200. Maldų Vaini
kėlis knygute $1.00.
SAULE PUBLISHING CO..

Mahanoy City, Pa

Penkios Istorijos apie Burike 
’.r 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. ..250

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 200 
SAULE PUB. CO. Mahanoj City. Pa

OT Neužmirszkite Guodotini Skili- 
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už 
miražo ir prasze idant nesulaikyt 
Iaikraszezio. PASKUBINKITE 1 1

★

i arba pradžia 
: SKAITYMO

i *
iSTORIJE apie Gre«0,i"* *
---------- ------ Isz Numirusiu *
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis. 

:! W ::
Saule Publishing Co.,

MAHANOY CITY, PA.

★ 
★

...ir...
RASZYMO

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

★ 
★ MAHANOY CITY, PA * 
♦>******4>**M^**>t:*********
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Žinios Vietines

-----!-----
tai kad jis vis rūkydavo kuoĮ Tai drąsus žodžiai, bet kas' Alaskoje. Amerikos armijos'pasakyti kas darosi už užra- 
maeniausi ar stipriausi taboka, tu mokytoju vietas užims? Kas EZtabas da nepaskelbia kiek1 kintu duriu.
Jis savą sena ir gradžiai prastuos vaikus nfokins? Jau da-j kareiviu buvo ant to eroplano.j Tikros teisybes apie ta kon- 
smirdusia pypke beveik nieką-j bar visur trumpa ir. trūksta Brigados Generolas Joseph H. ferencija mes tikrai nedažino- 

na ponstva Vincai Stoczkelai, ods neiszleisdavo isz dantų, mokytoju. Sziandien jaunimas Atkinson sako kad szitas erb-'sįme> nes ir tie keli laikraszti-
! planas greicziausia nukrito ar ninkai kurie, tenai dalyvaus ne
nusileido slėnyje kuris pava-1 gales raszyti ka ir kaip jie no-

Į dintas Deszimts Tukstancziu reS) bet kaip Rusijos cenzūros 
Mokytojai czia reikalauja Bumu. Jis neturėjo gana gazo- a.o*entai jiems patars ir palieps.! Nuo pirmo Sausio (Jan.) iki 
id n.lrrns hnt.n nnn SR2 4-00 lirn tni _, . .. . ... ____  i tT-n-liV+nc dinnha

žiuos namo ir kalbės ir raszys szimtas ir trisdeszimts keturi

viczios koplyczios 206 N. Main 
Uly., Shenandoah.

Girardville, Pa. — Ana die-

nuo 135 West Ogden Uly., ap-j nes sakydavo kad su pypke ga-> tokio prasto darbo nenori, ir 
Įima daug geriau pasilsėti ar neina mokintis ant mokytoju, 
manstyti.

Kaip Juozas pypke neiszleis-

— Sniegas ir Szaltis.
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Romano Al'b.
■— Subatoj pirma diena Ko

vo — March, taipgi Szv. Abino 
Vysk. Menesis paszvenstas ant 
garbes Szvento Juozapo. Pas
ninkais.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
Antra Nedelia Gavėnios, taipgi 
Szv.. Elenos As., Panedelyje 
Szv. Kuneguridos; Utarninke 
Szv- Kazimiero, Lietuvos Pat
rono, (1863 metuose, panaiki
nimas baudžiavos); Seredoj 
Szv. Andriano, taipgi pasnin
kas; Ketverge SS. Perpeto ir 
Felieo M., Petnyczioj Szv. To
mo Ak., ir pasninkas; Subatoj 
Szv. Jono nuo Dievo.

vaikzstinejo savo 45-tas su
kaktuves vedusio gyvenimo. 
A. a. Kunigas Simonais Pautie- 
nus davė jiems szliuba 1902 
metuose, Tamaqua, Pa. Ponst- 
va Stoczkeliai turi penkis duk
terys ir du sunu. Ponios: Fr. 
Macey, 310 W. Main Uly., ir G. 
Durinkiene, N. 2-nd Uly., mies
te; p. S. Kupferman, New York 
A. Ackell, Shenandoah ir pane
le Ona slauge, namie. Joną, isz 
Mt. Carmel ir Alberta, Preston 
Ave., mieste, taipgi deszimts 
anuku ir anūkes. Pietus buvo 
parengtas namie, ir buvo ska
nus su parėdytais stalais žie
dais ir papuoszais, prie kuriu 
svetelei likos pavalgydinti su 
skanais pietus. Viso radosi 
apie penkis deszimts žmonių. 
Redakcija 
ponstvams Stoczkelams lai
mingo ir pasekmingo ju vedu
sio gyvenimo.

Saules” linki

tyczeriu.

Alaskoje. Amerikos armijos pasakyti kas darosi už užra-

Tikros teisybes apie ta kon- 134 Suszalo
planas greicziausia nukrito ar ninkai kurie, tenai dalyvaus ne-

BERLYNAS, VOK.

davo isz dantų, taip jis laik- kad algos butu nuo $2,400 ligi lino del ilgos keliones ir už tai jęaį įįe korespondentai parva-' szio menesio tryliktos dienos 
raszti “Saule” nepaleisdavo $3,600 in metus. Szitoks reika-Į db,aar spėja kad jis nukrito ar gjuos namo ir kalbės ir raszys' szimtas ir trisdeszimts keturi 
isz ranku, bet skaitydavo ja lavimas yra geras, nes jau se- buvo priverstas kv.r laukuose kaip laisvi žmones, tada mes žmones suszalo ant smert Ber- 

------------ į tikrai dažinosime kas buvo ir tyne- Žmones neturi nei lentų 
Ta vieta kur eroplanas dingo atsitiko Konferencijoje, 

yra labai pavojinga eropla-j 
nams, nes ten isz tarp akmenų 
eina karsztas garas ir sudaro 
ūkanas ir miglas. Dabar oras! 
kiek prablaivėjo ir kiti eropla-' 
nai ima skristi ir dingusio 
bomberio jieszkoti.

Tik dvi dienos priesz tai ki
tas eroplanas buvo surastas,' 
kuris dingo ana Petnyczia. Vi^

nuo pirmo ligi paskutinio pus- niaį mokytojo darbas ir jo ai-' nusileisti, 
lapio, nuo “A” ligi “Zet.” Bet ga buvo ant juoko laikoma.' 
tokiam darbszcziam žmogui Mokytojai rengiasi marszuoti 
neužteko tik skaityti “ Saule, ”| in Valstijos valdžios rumus in 
jis laikas nuo laiko ir paraszy-' Albany.
davo “Saules” redakcijai ir^ Kaip visi kiti darbininkai 
patardavo. Jis visados mylėjo gavo ir gauna algas pakelti su- 
‘ ‘ Saule ’ ’ skaityti ir kitiems pa- j lyg pragyvenimo brangumo, 
tardavo taip pat daryti. Tai su;
Juozo Sadausko mirtimi,
Lietuviai neteko
veikėjo ir “Saule
ro pypkoriaus ir isztikimo 
skaitytojo ir malonaus ir visu 
mylimo žmogaus.

PABALIUOS

del grabo savo įnirusiems, nes 
visos lentos, visos malkos yra 
suvartuotos ar dabar variuoja
mos del szilumos. Mirusius

visi 
darbsztaus 
neteko ge-

NELAIME
UNIVERSITETE

tai taip ir mokytojams turėtu 
algas pakelti. Tik tiek gaila ir 
negerai, kad jaunimas isz viso 
to ne taip gera pavyzdi gauna. 
Mes jau keli metai kaip vis ra- 
szome ir sakome kad mokyto
jams algos turėtu būti pakel
tos. Dabar jau ir visi kiti laik- 
raszcziai ima taip pat raszyti.

SILPNAS BALSAS žmones suvynioja in popieri
nius maiszus ir taip pakavo j a. 
Berlyne yra dabar mada miru
sius sudeginti, bet dabar ir to 

Pergale negalima daryti nes nėra su
atneszej kuo tuos peczius užkurti, 
žmonių.

LONDON, ANGLIJA —
Szitas Pasaulinis Karas, o da 
labiau szita Teisybes 
baisiai daug skriaudos 
ir padare milijonams In viena nakti keturiolika

si isz tos nelaimes pargryžo Didžiausia skriauda Pada^, žmoniu suszaj0. Baisus szaltis 
tems trims mažoms PabaltijoSi ir sykiu badas dabar kankinalinksmi ir sveiki. Tai dabar 

yra vilties kad ir szitus karei
vius suras ir iszgelbes.

tautoms: Estonijai, Latvijai ir 
Lietuvai.

ir kamuoja žmones. Szaltis yra 
toks baisus, kad retas kuris

■ Maizeville, Pa. — Szvento 
Jdudviko Parapijos Keturios 
Deszimts Valandų Atlaidai, 
Nedelioj, Kovo (Mar.) antra, 
jreczia ir ketvirta diena.

Klebonas Kunigas Andrius 
Degutis užsikviete daug savo 
fl raugu kunigu su dvasine pa- 
gelba. Pamokslus pasakys per 
Juos vakarus iszkalbingi ir tai 
jjrogas pasirenge kunigai.

yisi Szvento Liudviko para
pijos žmones laukia szito savo 
bažnyczios iszkilmiu! ir skait
lingai dalyvauja.

Landsford, Pa. — 6,000 ang
liakasiai Panther Valley Ka
syklos vėl pradėjo straikuoti ir 
ne eina dirbti, apie užmokesti 
del pilno szipto.

SENAS “SAULES” 
SKAITYTOJAS 

DARBSZTUS 
VEIKĖJAS 
PASIMIRĖ

VON PAPEN
NUTEISTAS

ŽINIOS ISZ 
MOSKVOS

Žinutes kurios iszeina isz po zmogUS drysta iszeiti isz stubos 
__ -______:_ _

Shenandoah, Pa. j- Utarnin- 
ke popiet pone J. (Stravinskie
ne) Varanavicziene, kuri gyve
na 24 Franey’s Row E. Centre 
įlJlyczios, staigiai apsirgo ir li
kos nuvežta namo, bet in trum
pa laika numirė nuo szirdies li
ga- Velione turėjo 52 metu am
žiaus. Gimė Lietuvoj, atvyko 
in Shenadoryje, būdama jauna 
mergina. Josios pirmutinis vy
ras Juozapas Stravinskas mirė 
1933 metuose. Prigulėjo prie 
Szvento Jurgio parapijos ir 
Szv. Kazimiero draugyjos. Pa
liko savo vyra Juozapa, sunu 
Juozapa Stravinską ir dukteri 
Elzbeta Monaghan isz Vancou
ver, Wash., du brolius: Petra ir 
Mykolą Banketai isz miesto, 
taipgi keletą anukus. Laidotu
ves invyks Panedelyje su apie- 
gomis Szvento Jurgio bažny- 
ezioje 9-ta valanda ir bus pa
laidota parapijos kapinėse.

— Svarbos Prakalbos in
vyks Nedelioj, Kovo (Mar.) 2- 
ra diena, 2-tra valanda popiet, 
High School Auditorium ant 
N. White Uly. Kalbės Profeso
rius P. Padelskis isz Lietuvos, 
ir kiti. Sziu prakalbu tikslas 
bus,’ iszaiszkinti nelaimingų 
Lietuvos Tremtiniu būkle ir 
reikalą jiems teikti paszelpa. 
Ateikyte visi, vietiniai ir ap- 

. linkės Lietuviai įpraszomi da
lyvauti!

. — Ona Stukiene isz Zion 
,Grove kuri sirgo per szeszis 
.ąanvaįtes, pasimirė Ųtarninko

GRAND RAPIDS, MICH, f 
Senas ir isztikimas “Saules” 
skaitytojas ir rėmėjas, Juoza
pas Sadauskas po ilgu metu 
darbsztaus darbo Lietuviu tar
pe, pasimirė Vasario (Feb.) 10 
diena, 1947 m. Jis buvo jau 93 
metu amžiaus.

Jis, jaunas būdamas atvažia
vo isz Lietuvos ir buvo vienas 
isz pirmųjų Lietuviu, kurie ap
sigyveno in Grand Rapids. 
Juozas Sadauskas daug darba
vosi ir rūpinosi suorganizuoti 
Lietuvius tenai ir insteigti pa
rapija, statydinti bažnyczia ir 
mokykla Lietuviams. Jis taip
gi suorganizavo ir insteige 
Lietuviszka Szvento Petro ir 
Povilo Paszelpine Draugyste 
tame mieste.

Atvažiavo in Grand Rapids 
1885 metuose, jis tuojaus tapo 
Amerikos piliecziu, ir per tuos 
62 metu Juozas Sadauskas dar
bavosi Lietuviu tarpe. Jis buvo 
darbsztus, supratlyvas ir geros 
szirdies žmogus; jam vis rūpė
jo Lietuviu gerove ir jis vis 
stengėsi savo žmonėms padėti. 
Jis sakydavo kad, “jam tiek 
daug darbo yra kad jis neturi 
laiko sirgti. ’ ’

Juozas Sadauskas 
szeimynele iszaugino; penkias 
dukreles ir tris vaikus. Jis fab
rike dirbo, bet visa savo kita

jMt. ligonbute. Gimė Lietuvoj, 
pribuvo in szita miestuką. Jo
sios vyras mirė keturi metai 
adgal. Prigulėjo prie Szv. Ma
rijos parapijos Ringtown. Pa
liko dukteri Marie; du sunu: 
Aleksandra ir Juozapa, visi 
namie, taipgi seseri D. Budins- 
kiene isz Minersvilles. Laido- 
Juvės atsibūs'įsz J. W. Leviana-

tos geležines sienos parodo kad 
tos tautos jau baigiai visiszkai 
isznykti. Visos tos trys mažos 
tautos taip pat nusiskundžia: 
Sovietu valdžia, nepaisant At-

bet ir stubose nėra szilumos.

LAFAYETTE, IND. — Kai 
Perdue Universiteto sportinin
kai losze krepsziasvaidi, bas- 
ket-bole su Wisconsin Univer
siteto sportininkais, susirinko 
pažiūrėti to loszimo daugiau' 
negu 3,500 jaunu vyru, moterų 
ir merginu. Universiteto salėj e 
buvo intaisyta medines sėdy
nės, kurios kaip trepai ėjo nuo 
grindų beveik ligi lubu, kad sė
dintiems butu geriau matyti.

Per loszima, tos medines sė
dynės sulužo ir visi nukrito ant 
grindų, vieni ant kitu ir daug 
susižeidė. Daug studentu buvo 
sužeista, vieniems kojos, ki
tiems rankos nulaužtos, kiti 
buvo sumindžioti.

Daktarai ir slauges greitai 
pribuvo. Vyrai kurie pareje isz 
vaisko lankiesi in ta Universi
tetą daug visiems pagelbėjo. 
Kaip tik ta nelaime atsitiko ke
li isz j u pribėgo prie tu laik- 
rasztininku kurie visus spor-l 
tus per radija aiszkina ir jiemssunkaus darbo bausmes, teis- kad in szita konferencija tik Bet Komunistai pradejo jau 
pasakė kas atsitiko. Tie laik-|mas nusprende kad visas Von vienas laikrasztininkas isz re- tukstancziais Pabaltijos žmo- 
rasztinmkai per radija daug Papen tnrtaS valdžios pa, dakcijos gali važiuoti. Laik- nes teisti. bausti ir isztremti, 
greicziau negu per telefoną^ imtas. Jis turejo baisiai dide- raitininkas Cyrus Sulzberger kai Sovietai antru kartu tuos 
pnsiszaukepagelbos iszdak-jliusdvarus ir kelis palociusj važiuoja. Reiszkia jis su New, krasztus užkariavo, 1944 me- 
taru, ligonbutu ir kitu. Kitas jjs taipgi turi visus teismo York Times korespondentu' tuose.
laikrasztininkas visus kituskasztus užmokėti, $41,300. Jam' Drew Middleton, kuris dabar. Teismai, nubaudimai, ao- 

valia tik penkis szimtus dole- randasi Moskvoje, turės visas skundimai ir i s atrėmimai ar 
Till no rnvnnc. n v... ' „ _ . _ .....

NUREMBERG, VOK. —
Vokiecziu teismas apsudijo 
Franz von Papen ant asztuoniu' 
metu prie sunkaus darbo. Von 
Papen paraudo ir net sudrėbė
jo kai iszgirdo savo apsudiji- 
ma. Jis jau ir taip ligotas, 68 
metu amžiaus senelis, kuriam 
asztuoni metai prie sunkaus 
darbo yra tas pats kaip ir mir
ties bausme. ,

Bavarijos teisėjai sako l kad

visMes savo skaitytojams
stengiamies kuo greicziausia ir' la.nto Cziarterio, prie kurio Ru- 
kuo aiszkiausia praneszti kas sija sutiko ir pasirasze, laiko 

Konferencijose, szitas tris tautas tikroje ver- 
labai’svar- gystes. (Atlanto Cziarteris pri- 

1 mums f ' ’ ~~sziol

per 
savo

mažas
kores-

to-l

žadėjo visoms mažoms tautoms 
laisve ir nepriklausomybe.)

Londono laikrasztis “The 
Economist,” kuris visas žinias 
gerai patikrina ir tik paskui 
rimtai jas pranesza, raszo kad 

' — i z. r. .. zvi n .. 4 — zl r. ..

Hamburge, keturiosdeszimts 
szeszi žmones pasimirė ligoni
nėje nuo szalczio per viena me
nesi. Szitas szaltis apėmė visa 

I Vokietija ir Austrija ir net 
I Anglija. Szituose krasztuose 

į I žmones jau ir taip nieko neturi 
1 nei valgyti, drabužiu ir anglių 
apsiginti nuo szalczio.

darosi tose 
kur yra svarstoma 
bus klausimai. Iki 
pasisekė.

Nors “Saule” 
laikrasztis siunsti
pondentus ar raszytojus in 
kias konferencijas, bet visgi 
buvo galima beveik viską grei-j sovietai vis daugiau ir dau- 
tai sužinoti isz tu kurie tose gįau Pabaltijos žmonių isztre-

• Bet. mia, veža in Sibirą ar in kito- 
dabar ir didžiausi laikraszcziai kius darbus Rusijoje, ir isztiki-

jie pareikalaus kito teismo, nes konferencijose dalyvavo, 
jie sako kad apsudijimas arba' <
bausme tam Hitlerio patarėjuiAmerikoje jau isz anksto pasi-Įmi Komunistu Partijai žmones 
yra per gera^j fe- pęrJengva. Jie aiszkina kad bus daug sunkiau užima tu isztremtuju ne tik 
sako kad Fra az von Papen te-;............ ’ ’ - - - - -
nai labai pras
vo Naciu An basadorius Vien
na mieste, k ir jis daug pasi
darbavo Nacijams, prirengda
mas visos Austrijos užkariavi- 
ma.

skaitytojams praneszti kas bus vietas bet net ir vardus, pavar- 
ikalto kai jis bu- daroma tose Moskvos Konfe- dės.

rencijoje, nes labai mažai laik
rasztininku Stalinas insilęi- 
džia del tos konferencijos.

New York Times laikrasztis kai tik Sovietai užėmė szitus'

Visi Pabaltijos, (reiszkia ir 
Lietuvos) vadai, mokinti žmo
nes jau seniai buvo iszžudyti

kuris yra visu Amerikos laik-j į”asztus' (Kai kurie spėjo pa- 
Apart asztuoniu metu prie raszCziu vadas, nusiskundžia begti; bet visai maža saujele.) 
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gražia

pasakė kas atsitiko. Tie laik-j

nuramino patardamas niekam 
neiti prie duriu ar langu isz- 
bėgti, nes taip dažniausia daug 
žmonių žūsta, nes buna su
spausti ar sumindžioti.

Du kurie žuvo szitoje nelai
mėje buvo studentai, Roger R. 
Gelhausen, 23 metu amžiaus 
vyrukas isz Garrett, Ind., ir 
William D. Feldman, 20 metu 
amžiaus isz East Chicago, Ind.

MOKYTOJAI
STRAIKUOJA

BUFFALO, N. Y.

žmo-

Drew Middleton, kuris dabar

riu pasilaikyti. 1
Jo žmona ir jo keturi vaikai neszti, 

buvo teisme kai jis buvo apsu-' 
dintas.

Teisejias Sachs pasiaiszkino 
kad Franz von Papen butu ga
vės daug didesne bausme už vi
sus jo darbus, bet jo laime kad

Skaitykite “Saule”

LIETUVAITES
ANGLIJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerika da nei vieno Pabal
tijos žmogaus neinsileido. Czia 
atvažiuoja tik tie kurie yra 
musu piliecziai ar kurie tenai 
buvo augsztose vietose ir žino 
kur ir prie ko prieiti ar turi isz 
ko insipirkti. Paprastam Lie
tuvos žmogeliui Amerikos ru- 
bežius uždarytas.

korespondentu tuose.
1  , ’ 

j Teismai, nubaudimai,

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

ap-
ar

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

tos konferencijos žinias pra- nužudymai buvo aiszkiai ir 
i. Kitose konferencijose! krucpszcziai iszaiszkinti ir isz- 

szitas laikrasztis turėjo visa dėstyti in “Serov Pamokini
mą” kuris buvo iszleistas 
Moskvos. Szitas pamokinimas 

Isztremi- 
mas visu priesz-Sovietiniu gai- 

j valu isz Pabaltijos krasztu yra

kalbas iszsireiszke kad jis prie-'pristato žinias taip pat skun-įr pareiga.” o nusprendimas 
szingas toms žmogžudystėms J d žiasi ir sako kad dabar bus vas “vaidžios prieszas” 
kurias Naciai papilde ant vi- sunku taip kaip pirmiau su ži-^ pai.e,įna nil0 žmogaus isztiki- 
sai nekaltu žmonių, ir syki jis niomis patarnauti. New Yorko mybes Sovietams ir komunis- 
dryso paežiam Hitleriui paša- laikrasztis staeziai sako ir pa-Įtams< Kadangi Estoniecziai, 
kyti kad jis Naciams neprita- taria, kad jeigu Stalinas taip Latviaį įp Lietuviai visados!

szitas laikrasztis turėjo visa
tuziną geriausiu koresponden-1 
tu ir laikrasztininku.

Visi kiti laikraszcziai pana-turi inžangos žodi: 
sziai nusiskundžia ir Amerikos 
Korespondentu Administraci-1

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 

j prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja . deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bei 

, j jeigu siunsite money orderiu
I riavimui, taip kaip jie prieszi-l per pączta> tada pacztas neima 
I nosi Naciams-Vokiecziams, tai eksįra uz iszmokejima money 
reiszkia jie visi dabar yra orderio Acziu visiemg> 
“valdžios prieszai” ir turi bū
ti isznaikinti.

Buvo tokie laikai, kriksz- 
czionystes pirmaisiais metais, 
kada buvo didžiausias prasi
kaltimas prisipažinti kad žmo
gus yra krikszczionis. Nereike- 
jo jokio teismo ar kokiu inro- 
dymu toki žmogų apsmerkti 
ant mirties. Krikszczionio var
das buvo mirties ženklas. Da
bar tas pats ir tuose Pabaltijos 
krasztuose, tas pats dabar ir 
Lietuvoje: Lietuvio vardas yra 
mirties vertas.• H-x-X-X-X-X-******************** i

i jis kelis sykius vieszai per pra-' ja, kuri visiems laikraszcziams labai svarbus politikos darbas 
__ •__ •  1 1 i _ 2 — + n raining v\r>+ rilj’-Tin ' . • _

Kadangi Estoniecziai, 4

Moky-
tojai ir mokytojos iszejo ant r^a nePataria iszkelti Pašau- bijosi kad visi dažinotu teisy-( buvo prieszingi Sovietu užka- *7 J . J 1.' * __ +mY\ LiiAni 1 r» i,]j-v» n e* rr+ 4 ■*-» 4 ♦-» 1 ------
straiku ir reikalauja kad algos 
butu pakeltos. Daugiau negu

be, ir taip bijosi laikrasztinin-'' lini kara.
1942 metais Franz von Pa- ku tai butu Patina, ta konfe-'

atliekama laika jis paszvente asztuonias deszimts mokyklų Pen Jau stengėsi sustabdyti ka- rencija kitame kraszte laikyti,
saviems žmonėms. Jis vis dirbo 
apie bažnyczia, mokykla ar 
taip užsiėmė kokiais parapijos 
ar lietuviu reikalais. Mirdamas 
jis mate ir žinojo kad jo 
darbsztumas ir pasiszventimas 
nesza gražius vaisius.

Artimiausi jo gimines yra, 
ar buvo Lietuvoje; keli gimi
nes buvo Skrantuose, Pa., bet 
nuo ju jis nebuvo girdėjęs jau 
nuo 1925 metu.

Juozas Sadauskas pasiaisz- 
kindavo kad jis tokio ilgo ir 
■gražiaus amžiaus sulaukė, už

užsidarė ir visi vaikai turėjo ra taikos savo krasztui jiesz- kur valdžia nesibijo žmonėms
gryžti namo. Mokyklos direk- kojo, pasitardamas su Ameri- x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xx-

s toriai norėjo po prievarta ati-kos Ambasadorių Turkijoje, j r x, FjcL MiU'kpf s daryti Lafa-yetU High School, Laurence A. Steinhardt * "“T™ “Y T p 

0 bet vaikai ir mergaites neejo in! Amerikos Ministeriu Bulgari-' ’ en‘re^ ”oy ‘ty’ 
3 mokykla ir paskui ir ta mokyk- j°ie> George H. Earle.

la buvo uždaryta.
Miesto valdybos atstovas KARISZKAS 

Fred C. Maloney pasakė kad' _
“Visi mokytojai, neiszeidami lLr\.vrL/AJNAo 
in savo darbus, sulaužė savo 
kontraktus ir apleido savo vie
tas. Visi kurie dabar straikuo- 
j a gali būti pravaryti be j okio 
susirinkimo ar balsavimo.”

DINGO
FIELD,

Atidarytas: Seredoj, Ketverge ir 
Petnyczioje per visa Gavėnia. 

Visiems Draugiszkai Patarnauja. 
Mes parduodame visokiu Zuviu, Lobs
ter tails, Crabmeat, Fresh Shrimp.ELMENDORF . ... ______ ____ .

ALASKA. — Jau antras ka-'clams> Scallops ir Ousterius, silkių ir 
... , t> nn i i iMakreliu. Orderius pristatome indiszkas eroplanas, B-29 bornbe-|namus Telefonas 273. 
ris dingo in viena sanvaite

1 ir
f 1

Saules” Redyste.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHAI^OY CITY, PENNA.

»



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.
^2* II 1 C? ’ tuiau Jums pasakyt. Dabar sįog mėgino, isz jo atimt tai, ko jauezianezius ranku spustelejl- mintyj savo žmonos paveiks

ą t; Į asz sulankstau savo laiszka, ir. jis slaptai pavydėdavo, būtent mus, in juos atsakydavo ir in lūs.
I tesru ii 'eruli mano raszomaiam ov.veuimn danw. rmltn kokia.1 in naci aiinlrna lrQY*?Tm_

i'• s »
(Tasa)

Da ant laiptu juos pasivijo 
Į rsiszytojMs.

— Asz galiu jus gbujdu pa- 
„ . . , ____ , tarė daktaras, k,urio

asz ji blogoj nuotaiko esant ne- reikszme? Jam prisiminė diau- lėto jam pavyko iszszaukt at- kam jram prisiminė tiktai dide- lauke jo fajetonas (briczkele). 
sunaikinsiu arba kol jis nebu- gelis atsitikimu isz praeities ir j lis, auksiniuose yemuose at-1 — Acziu, tarė pirklys, asz

tegu ji 'guli mano raižomajam gyvenimo dange. Dėlto kokia, jo nosi skrydo sunkus kar’bo- 
v. . , . ' stalcziuje, ir tegu laukia, pakol isztikruju visi tie dalykai turi liaus ir geliu kvapas. Tiktai iszne maiziausios naudos, o jums ' a 1

mažiausiai, priduosias labai 
nemalonia minute jeigu galu
tinai kam nors isz jusu neap- 
nuodinsias buities.”

— Jeigu neapnuodinsias 
buities? Klausiamai pakartojo' 
daktaras ir pratrynė savo aki
niu stiklus.

—-.Greicziau, tarė 
prislėgtu balsu!

Raszytojas tese.
— “Ir asz klausiu 

ves, kas do keistoji
. traukia mane sziandien prie 

i raszomojo stalo ir ’ 
i raszyt tokius žodžius nuo ku- 
I riu inspudžio asz niekuomet 
įjusu veidose neregėsiu? Ir jei
gu asz net i 
daryt, tai smagumas butu per
daug menkas del to, idant tnt’-jtis: “RUpuže,” dirstelėjo pa- kad jis esą nuteistas amžinam1 
naut pasiteisinimu tuojaus da-^ Vymuį į0 žodžio, lig kad kaž- užmirszimui, žmogui parink-1

Bet pradžioje tai buvo tik 
paveikslas paveikslo, del to vežint,

Daktaras paėmė isz tarno 
ranku raszteli ir perskaitė ja
me penkias pavardes: apart 
pavardžių trijų dalyvaujan- 
cziu, tenai stovėjo da vieno 
draugo vąrdas, priesz du ipetu 
numirusio, ir da vienas, visisz
kai,nežinomo žmogaus. Tarnas 
paaiszkino, kad tasai paskuti
nis esą buvo fabrikantas kurio 
namuose velionas priesz devy-^ 
nis ar deszimti metu dažnai' 
lankydavosi, jo antraszas esą 
dalbiar užsimėtė. Dalyvavusieji 
gėdingai ir baimingai vieni in 
kitus pasižiurėjo.

—- Kaip tai paaiszkinti? Pa
klausė pirklys. Ar nebuvo pa-, 
siryžes jis paslakyt kokia nors 
prakalba savo paskutinėje gy
venimo valandėlėje.

i— Sau paežiam pomirtini 
žodi? Pridūrė raszytojas.

Daktaras pažiurėjo in atvira 
raszomojo stalo stalcziu ir stai
ga pastebėjo voką, (testamen
ta) ant kurio didėlėmis Loty
ną szkomis raidėmis buvo du žo
džiu paraszyto: “Mano, drau
gams. ’ ’

— O, suszuko jis, paėmė vo
ką, pakele ji ir kitiems parode.

— Tai, mums, kreipėsi in 
tarna ir padare jam gla'lva 
ženklą, kad jis ežia esą nerei
kalingas. Tarnas iszejo.

— Mums? Pnakalbejo ra
szytojas placziai atvertomis 
akimis.

— Jog, ežia negali but jo
kios abejones, tarė daktaras, 
kad mes turim teises1 ji aL 
pleszt.

— Mes privalome, tarė pirk
lys ir visus guzikus užsisegė.

Daktaras paėmė isz stiklines 
leksžteles maža peiliuką, pra
pjovė voką, iszeme isz jo laisz
ka ir užsidėjo akinius. Ta mi
nute pasinaudojo raszytojas, 
idant paimt sau lapeli ir ji isz- 
ties.

—- Tai mums visiems, tykiai 
tarė jis ir apsikniaubė, atsirė
mė alkūnėmis, in raszomaji 
stala, taip idant szvieša nuo 
kabanezios elektros lemputes 
pultu tiesiog ant popieros. 
Daktaras pasiliko besedis.

— Gal but, jus garsiai 
skaitysite, tarė pirklys.

Raszytojas pradėjo:
•— ‘ ‘ Mano draugams. ’ ’ 

pertrauke, szypsodamos:
— Taip, ponai, ežia da ka 

paraszyta. Ir po to, su nenuga
limu ramumu, tese:

“Priesz penkiolika minueziu 
asz iszleidau paskutini kvapa. 
Jus susirinkote aplink mano 
mirties patala ir rengiaties 
dranga szi laiszka perskaityt, 
jeigu jis da mano mirties va
landoje užsiliko, pridursiu asz; 
dėlto kad, jog gal atsitikt, kad 
in mane geresne nuotaikai atei
sianti.”

— Ka?! Paklausė daktaras.
— In mane geresne nuotai

ka ateisianti, pakartojo raszy
tojas ir toliau skaitė: “Ir asz 
nuspręsiu panaikint szi laisz
ka, kuris jog man neatneszias

i si as perduotas jums ta valau- artimesniu laiku, kuriu neretai 
da, kuomet asz gulėsiu ant sa- pasitaikindavo jo turtingame 
vo mirties patalo. Sudiev!” I inspudžiais dailininko gyveni- 

as, - ' . i . , , . . vjol Daktaras pąeme laiszka isz me ir pagal kuriuos jo žmona
1 pirklio ranku ir nudavė, buk arba szypsodavo, arba vedkda-
i atidžiai perskaitė ji nuo pra-' vo. Kur visa tai dabar dingo?
1 džios ligi pabaigos. Paskiaus Taip pat pabalo kaip ir toji to- 

PU yS ji pažiurėjo in,pirkli, kuris sto- limoji valanda, kuomet jo žino
vėje kryžmais rankias susidėjęs na mėtėsi in glebi niekingo 
ir, lig kad, pasziepiancziai in ji žmogaus, be apsimanstymo ii’,

, žiurėjo.
, — Jeigu jusu žmona
mirė pereitais metais, tarė ra- atsiminimas apie ta paezia va- 

, tai tuo nema- landa mirusioj galvoj, gulin- 
žiau, visa tai esą teisybe. | ežioj ten, ant suglamžytu prie-

, Raszytojas skersai ir iszil- galviu. Gal but, tai buvo net
, gai vaikszcziojo po kambari, melas, kas ten laiszke paraszy- 

ir galeeziau tai pa-j ke]eįia karfu galva kratydavo ta. Paskutinis kersztas galiu-Į 
smagumas butu per- įf? pagalios, prakosze per dan-'go, dikto žmogaus, žinojusio,'

pats sa- 
. svajone

vercziia pa- mįaį daktaras,

E

I

j gal Ibut, net be sąmones; visa 
ir nu- tai beveik taip pat užgeso, kaip

jrau ir prie to su jausmu atvi- kokįo faį daikto, kuris ore isz- tam, ties Jrurio veikalais mirtis 
,riausio pasitenkinimo*” sisklaide. Jis buvo bemėginąs1 neturi galios?- Tiktai labai ga-

— 0! Suszuko daktaras ir iszszaukt savo atmintyj jiąunos Urnas daiktas. Bet net, jeigu' 
pats slavo balso nepažino. Ra-Į esybes paveiksią, kuriu daugu- tai butu teisybe, tai tas vis pa-j 
szytojas mete in daktara sku- ma jis skaitydavo jau senai es- siliksiias menkas kersztas ir 
biai pikta žvigsni ir pradėjo to-Į ant užmirsztais, bet jis niekaip' P™ to, visokiam a^vejuje labai 
bau, smarkiau ir tykiau, neg’ negalėjo iszszaukt to, ko nore- nevykęs.
pirma skaityt:

— “Tai, tiesa pasakius, nie
jo, dėlto, kad jo žmonos kūnas
jau suvyto ir negalėjo suteikt prieszais ji popieros lakszta ir 

kas kitas, kaip tuszczia svajo-'jam daugiau smagumo; ir be1 svajojo apie savo senstanczia,

Daktaras žiurėjo in gulinti
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ne, kadangi asz, isz esmes, nie- to, ji gal senai paliovė but jo , mielai, kuklia žmona, kuri da- 
ko priesz jus neturiu. Asz jus mylimąją. Bet dabar ji pasida-j bar miega namie pasilikus. Jis 
visus, siaviszkai, net labai my-■ re jam kaž kuo kitu, kur kas svajojo taip pat apie savo tre
lių, panasziai kaip ir jus mane didesniu ir labiau prakilnes-1 jeta vaiku, apie vyriausi, kuris 
mylite. Asz jus neskaitau es- niu: ji tapo drauge, tikra gyve-1 sziemet pastojo savanoriu in 
ant menkais, ir jeigu asz kada- nimo bendrakeleive, besidi- pulką, apie suaugusia dukteri, 
ne-kada: isz jusu pasijuokda-' džino jauti jo nuopelnais, besi-' kuri buvo taip meili ir patogi, 
vau, tai niekuomet asz vis-gi dalinanti jo apsivylimais ir gi- kad nesenai esą vienas ir gar- 
isz jusu; nesitycziojau. Niekuo-j liai suprantanti jo prigimties1 sus dailininkas puotoje papra- 

ir už vis mažiau tose va-^ esme. Jam pasirodė esant gali-' sze leidimo nunieszt jos pa- 
landose, apie kurias jus sun- rna, kad sensasai viengungis, po Į veikslą. Jis galvojo apie savo 
kiaušiai ir gyviausiai insivaiz- intekme piktojo jausmo, tie- jaukius namus ir visa apie ka

met, sze leidimo nunieszt jos pa-

per-

Jis
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. . . i ’vaizdas, kabantis svecziu kam- eisiu pekszczias.
baryje ties fartepijonu ir vaiz- jįs jįems abiems spustelėjo 
duojas patogia ponia trisde-^ reillkas įr pradėjo leistis žemyn 
szimties metu, puoszniai piasi- įn uiyczia, link miesto, gęreda- 
redžiusia. Ir tik po to jis iszvy-■ masis szilta pavasario naktimi, 
do jauna mergele, 25 metu, isz- Raszytojas drauge.su jjaitfl-- 
blyszkusia ir bailia, jo pasiu-j ru atsisėdo in fiajetona. Sod- 
lyma priėmusią. Paskiaus prie-^ nuose prajejo pąukszcziai 
szais ji iszplauke žydinezios tziul)bet. Fajetonas pravažiavo 
moteries pavydala greta su juo pro pįrkli, ir visi trys mosika- 
sedejusios teatralineje ložoje,' v0 skrybėlėmis, mandagiai ir 
nukleipus žvilgsni in scena, ir jj-oniszkai, visi su vienoda vei- 
viduj toli nuo jo atsiskyrusi.1 iszl.aįszka.
1 o to jis prisiminė geidulinga j — Ar greit mes paręges.ime 
žmona, kuri su netikėtu puosz-^ featre kokio nors nauja tams- 
numu ji pasitiko, kuomet jis įos (CĮrama? Paklausė raszyto- 
isz ilgos keliones sugryžo na- jaius daktaras'sayo senu balsu, 
mo, Tuojaus pavymu už to jam fpagaį papasakojo apie , nepa- 
prisimine nervinga verkszle- prastus sunkumus, atsįradu- 
nanti ypatia, pavargusiomisgjus prie pąstatymo jo naujos 
akimis, sąvo bloga nuotaika dramos, kuri, žinoma jis turis 
nuodijusi jam 'gyvenimą. Pas- prisipažint, užlaiko ne girde- 
kiau ji vėl pasirodė, szviesioj įus antpuolius ant visko gali- 
lytmetinej suknelėj, pavydale ni0> kas skaitoma žmogaus 
szvelnios haikszczios motinos,' sZyentenybe. Daktaras lingavo 
budinti prie patalo ligoto kudi-Į gaivia ir neklause. Neklause.aą- 
kia, kuris irgi turejes numirt. ves įr patsai raszytojas, kadan- 
I agalios, jis iszvydo iszblysz- „į dažnai kartodami sakiniai 

seani jiau isz jo burnos nulėke 
kaipo atmintinai iszkalti.

Raszytojas drauge su daktą-

O rūteles, 
Ar neduosite man 1 

atsilset, 
Norints biski per Gavėnios 

stuboj pasėdėt,
Juk Dievulis jum 

protą davė,
Ne vis užpuolinet su 

kocziolu vali,
Po npglu, pączios 

susipras'tumet, 
Jau manau kad. savo 

laikas paliovėt,
Sztai gavau žine arti 

Vaukegana,
Turi viską mesti, 
Pagelba in tenais 

neszti.
Pribuvau in saliuna 

ir užėjau viena, 
Bet iszgirdau riksmą 

kitam name.
Vyras plūdo ant

■ siayo pączios,
Ir iszradįnęjo visaip

; ant jos,
'Nes parejas isz darbo,
Nįęko namie nerado, 

Reikąlavo valgio,
Nes nusilpnės buvo 

isz bado.
Boba laksto tik pas 

kitus per dienas, 
. 0 vyrui nąlbodo toki 

gyvenimą kentėti, 
Vis vienas namie sėdi, 
Todėl, jis paliko boba 

savo, 
Ir in Vėsius1 iszdume. 
Bobele dabar verke, 
In saliuna vis eina, 

Graudžiais aszaras lieja, 
Su guzute akis užlieja, 

Savo szeimyna apleidžia, 
Kūmutes vis neapsileidžia,

Bet ant galo Dievas 
ja nubaudė.

Todėl, moterėles geriau 
siavo vyrams intikti, 

Su juom nesibąrkie, 
Tavęs isz szirdies 

mylės, 
Ir . Dievas padės.

Northumberland© pavietas 
Ne yna szventas, 

Didesniuose miestuose, 
O ir mažesniuose apygardose, 

Kvaraba gyvena,
Tąrp moterėliu ir gana.

Negana kad namie 
pasigeria, 

Bet tas joms da negana, 
In miestą nusibaladoja, 
Po tam vakarais namo 

parstnapalioja.
Sarmata moteriukes 

darote, 
Del dukrelių kurias 

auginate, 
Nes jie negali ant publikos 

akiu pakelti, 
Geriau namie sėdėti! 
Be jokio užsiėmimo, 
Ir kaip iszteketu už 

gero vaikino, 
Geresni gyvenimą turėtu, 

Ne kaip prie tokios

kusia esylbe, gulinczia nesijudi
nant su liguistai, nuleistais 
burnos kampais ir. szaltais pra- I Prieszais daktaro munus jie 
kaito laszais kaktoje, kvėpiau- a])UCĮu iszlipo isz fajetono, . ir 
ežiam eteru kambary, — esylbe,1 fajetonas nuvažiavo.
jo dvasia pripildžiusią kanki-j Daktaras paskambino. Albu- 
naneziu pasigailėjimu. Jis ži-^ (ju sfovejo įr tylėjo. Kuomet 
rojo, kad visi tie paveikslai ir pasigirdo tarno žingsįnai, ra- 
da szimtai kitu su nesupranta- sz,ytojas tarė-
mu smarkumu prasunkusieji' ’ _ labanakt, brangus dak- 
prieszais jo protini žvilgsni,1 tare! Ir po to> kri^iodamas 
perstatydavo viena ir ta pa-į sznirplemis, jis isz lėto isztare: 
ežia esylbe, priesz du metu in Asz swo žmonai nieko nepa^ 
karsta inleista. Jis ja apraudo- takosiu
jo, o po jos mireziai pasijuto Daktaras pažiurėjo pro .szali 
laisvas. Jis, turėjo toki jausma/ įr įn jį maloniai nusiszypsojo. 
lig kad visu szitu paveikslu jis1 Purys atsidare„ jie drulcziai pa
turėjo iszsirinkt viena, idaid spau((fe kits kitam-rankas, dak- 
gaut koki nors atatinkama taras isznyko priemenioj, ir 
i’ansma Aniltzi irnd dainm* o-pdal » • jdurys užsidarė. Raszytojas nu

ėjo.
Jis palytėjo savo szonini ki- 
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szeniu. Taip, tenai buvo laisz
kas. Pilnoj czielybej , užant
spauduotame voke ji rasianti 
jo žmona tarp jo palaikų. Ir,.su 
reta vaizduotes jiega, kurią kai 
kada pas ji apsireikszdąvo, jis 
jau girdėjo, kaip ji ant jo kapo 
sznalbždanti:

— “Tu prakilnus, didys!”
----- GALAS----- -

jam 'buvo velionę 
si jam ne tiek esą 
kiek greicaienr^e!

dinate. Ir taip, isz kurgi toji/ 
svajone imasi? Gal but, ji ge-j 
mauti isz szirdingo ir, esmeje,1 
prakilnaus noro nepalikt tiek 
daug melo pasaulyje, isz jo isz-1 
einant? Asz galeeziau galvotu 
taip, jeigu asz nors karta pa-^ 
juseziau mažiausi latjautima 
to, ka žmones atgaila vadina.”

— Perskaitykite pagalios 
iszvada, pareikalavo daktaras 
savo nauju balsu. Pirklys pa
prastai paėmė laiszka isz ran
ku raszytojaus, kurio pirsztai 
iszsiskete lig kad paralyžiuoti, 
smarkiai akimis perbėgo lape
li ir pabaigoj sekanezius žo
džius perskaitė: “tai, mano 
brangus, buvo piktasai likimas 
ir asz nieko ežia ji negaliu pa
keist. Visos jusu žmonos man 
pirklausydavo, visos. ’ ’

Pirklys staigai sustojo ir 
laiszko pradžia pažiurėjo.

— Kas ten pas jus? Paklau
so daktaras.

— Laiszkas priesz devynis 
metus paraszytas, tarė pirklys.

— Toliaus, pareikalavo ra
szytojas.

Pirklys perskaitė: “Tai bu
vo, žinoma, santykiai visiszkai 
skirtingo pobūdžio. Su viena 
asz gyvenau beveik, kaip ve
dės, per daugeli menesiu. Su 
kita, tai buvo tai, kas papras
tai imant, vadinasi kvailas ir j 
neapgalvotas atsitikimas. Su 
treczia dalykas net prie to pri
ėjo, kad asz buvau besirengiąs 
podraug su ja numirt. Ketvir-j 
ta, inane su kitu prigaudine-^ 
janezia, asz strimagalviais nu
leidau nuo laiptu. O viena isz 
ja tiktai viena karta buyo ma
no meiluže. Dabar, mano bran
gus, galite laisvai atsikvept. 
Tai, jog, ne beda. Gal but, tai 
buvo geriausios mano, ir jusu

J gyvenimo valandėlės. Taip tai
* mano prieteliai. Daugiaus ne- Saule, Mahanoy City, Pa.

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

BSr5 Knygele, Dabar $Į00 
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi

I 
i * 
i

$ 15 coliu ploczio x 23% col.
* ilgio., Po 35c, arba 4 už $1
J Adresas:
* SAULE PUBLISHING CO.,
* MAHĄNOY CITY, PA. U.S.A.

t . ‘ ' 'V . «

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetinei. 
Vieszpaties malda. 
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Ąpasztalu 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 Dievo.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines. 
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
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Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paskiaus atiduodamas Dievui gar
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Malda Szv. Ignaco.
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Malda prie Szv. Sakramento po 
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Garbinimas Szv. Sakramento 

, Malda
Malda .
Malda prie Panos Szvencziausios
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijot 

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 

I Maldos po palaiminimo Szv. Sak-
Per Procesija.

Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministranturas.

Szv. Tamosziau*- 
prie Vieszpaties Jėzaus.

Szv. Bernardo prie S«T.
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kalbėta rode
nt ne galimu, 

e? put klaustina 
ir nesvarbu. Pas ji beveik ne
buvo jausmo kad 
tai nauja sužinojo. Jam prisi-' 
mine keistas jo gyvenime lai
kotarpis, priesz kjeturiolika ar
ba penkiolika metu, kuomet jo 
gydymo karjieroj pasitaikė 
kaž kokie nesmagumai, ir isz- 
krikes ir priėjės beveik prie 
pamiszimo, jis jau buvo nusta
tęs būda apleist miestą, žmona 
ir vaikus. Tuo pat laiku jis tuo
met pradėjo žūt, vest nepasto
vu lengvo pobūdžio gyvenimą, 
kuriame žymia role loszdavo 
viena keista, iszteringa mote
ris; paskiaus ji del kito meilu
žio nusižudė. Kaip po to jo gy
venimas isz lėto inejo in buvu
sias vėžės, apie tai jis visiszkai 
negalėjo atsimint. Bet anam 
sunkiam laikotarpyj, kuris 
praėjo taip pat, kaip ir atėjo, 
panasziai in liga, tuomet ji 
žmona ir apgaudinėdavo. Taip, 
žinoma taip buvo isztikruju, ir 
jam visiszkai aiszku, kad jis, 
aplamai imant tai visuomet ži
nojo. Ar gi ji nebuvo arti prie 
to, idant jam visame kame pri
sipažint? Ar-giji nedarydavo 
aiszkaus spėjimo? Priesz tryli-Į 
ka arba keturiolika metu! 
Kuomet tai tikrai buvo? Ar-gi I tai nebuvo viena karta vasaros 
metu, laike vakalciju keliones J 
vėl vakare, viesžbuczio teraso
je?

Pirklys stovėjo prie lango ir 
žiurėjo in szilta pavasario nak- 
ti. Jis labai norėjo prisimint 
savo numirusia žmona. Bet ne 
žiūrint in dedamas pastangas 
intempt savo atminti, pradžio
je jis visuomet regėdavo tiktai 
pats save pilko ryto szviesoje, 
kaip jis stovėdavo tarpduryje 
juodame szvarke, gaudavo už-

jis dabar ka

'Ir

jausma, dėlto, kad dabar geda1 
ir rūstybe beiegiai lekiojo tusz-l 
tumoje. Jis stovėjo nežinant ka 
daryt ir įžiūrėjo in sodo name
lius, kurie spindėjo menuliui 
szviecziant geltonu ir raudonu 
atspindžiu ir rodėsi tiesiog isz- 
blyszkusiai, nudažytomis sie
nomis, už kuriu buvo tiktai 
oras.

— Labanakt, tarė daktaras 
ir pakilo. Pirklys atsigryžo.

— Man,irgi ežia nėra kas be
veiki.

Raszytojas paėmė laiszka, 
indejo ji nepastebimai sau in 
kiszeniu ir po to atidarė duris 
in gretima kambarį. Isz lėto jis 
priėjo prie paszarvoto velione, 
ir kiti mate, kaip jis tyliai žiu
rėjo in lavona, kryžmai ant pe- 
cziu rankas susidėjęs. Paskiau 
jie iszejo.

Prieszkąmbaryj pirklys tarė 
tarnui:

— Kas link palaidojimo, tail 
jog visgi labai galimas daiktas 
kad testamente plas notara esa
ma kokiu nors parėdymu.

— Ir neužmirszkite, pridūrė 
daktaras,' nusiųst telegrama' 
jusu pono seseriai gyvenan- 
cziai Londone, Anglijoje.

— Suprantama, neu'žmirsziu 
atsake tarnas, atidarant po
nams duris. i

motinos.
Girtuokles tokios.

Jus dukreles 
Bukite doros mergeles, 

Nesipiktinkite isz tokios, 
Girtuokles motinos, 

O kaip doros 'busite, 
Dorus vyrus gausite, 
Ir laimingos busite.

SKAITYKIT

PLATINKIT!
Pirkie U. S. Bonus
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Uncle Sam Says

“Where on earth did iny money 
go?” How often have you voiced 
this question, half in wonder, half 
in dismay! It’s so easy to fritter 
away ready cash. A dollar here-— 

Land a dollar there—and in the ‘ 
nothing to show for it. And yet sav
ing for the things you want—a new 
home, travel or future .security—1* 
easy and effective simply by allot* 
ing a portion of your ipcęme either 
through the payroll savings or by
arrangement with your bank fot th* 
systematic purchase of
States Savings Bonds. . Dollars go,j 
your bonds grow. When you buy, 
Savings Bonds regularly, you are' 
building the pest-egg for wbuteveri 
you’ve set your heart on. * ' '

U. S. Treasury PifartįjĮ^Į
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