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Nelaime Angliakasyklose
Isz Amerikos “VERBŲ NEDELE” Vejas, Vesulos Telefonu
Kom
Žuliko
Ir Vėtros Darbininkai Strai
Žmona
. Žuvo

WASHINGTON, D. C. —
Kovo (Mar.) menesis pradėjo
staugti kaip koks liūtas. Žiau-'
rus ir žvarbus vejas pakilo be
veik visose rytinėse Amerikos
valstijose. Da prie tos audros>
prisidėjo ir sniegas, kuris ant
vieszkeliu buvo taip sumaltas
ir sutrintas kad pasidarė czystas ledas.
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CHICAGO, ILL. — Mrs.
James Crowley buvo ant smert
nuszauta kai gengsteriai, žulikai norėjo jos vyra James
Crowley nužudyti.
James Crowley yra Bartin
deriu Unijos Prezidentas. Jis
pats per daug metu užsidėjo su
žulikais ir visokiais vagiais ir
žmogžudžiais. Jis buvo iszrinktas bartinderiu unijos prezi
dentu kai valstijos teismas atszauke intarima kad visa ta
bartinderiu unija yra valdoma
žuliku isz razbaininko Al Ca-|
pone gaujos.

Verbų Nedele, Kovo
(Mar.) 30 d., yra tokia
szvente kuria sunku supras
ti ir invertinti. Mums mokslincziai ir pamokslininkai
aiszkina kad Verbų Nedėlio
ję, kai Kristus taip garbin
gai ir didingai inejo in Jeru
zale, ir kai visi ji taip gerbe
ir ant ranku nesziojo,. kad
Kai jo žmona buvo ant smert tuo sykiu Žydai pripažino
nuszauta automobilyje ir jis Kristų ir priėmė Jo mokslą. Į
sužeistas, jis da spėjo prie tele
Bet ežia visai kitaip buvo.
fono pribėgti ir praneszti poli
cijai, bet jis užsigina kad jis vi Žydai isz arti ir toli buvo su
sai nežino kas norėtu ji nužu sirinkę in Jeruzolima ant sa
dyti ir policijai nieko nesako vo szventes. Jie jau buvo ga
apie savo prieszus razbainin- na girdej e apie ta Kristų ir
jo pamokslu buvo prisiklau
kus.
sė. Jie Ji gerai pažino.

POPIERA
VE BRANGSTA
WASHINGTON, D. O. —
Popiera, kuria redakcijos var
iuoja laikraszcziams vėl pa
brango. Dabar ateina žinios
kad ta popiera ateinanczia sanvaite vėl pabrangs szesziais do
leriais ant tono. Dabar ta po
piera kasztuoja $86 ant tono ir
vis brangs!

Bet jiems nerūpėjo nei
Kristaus pamokslai, nei Jo
pasiuntinybe. Jie lauke ga
lingo karininko vado, kuris
iszves juos isz nelaisvės.
Kristus pamokslininkas ir
mokytojas jiems nepatiko;
bet Kristus garbingai bijo
damas in Jeruzolima atvaiz
davo Žydams ju prarasta •
galybe. Czia gali būti galin
gas žmogus, karininkas,
žmonių vadas. Už tai jie taip
garsiai szauke “Hosana, Sū
nui Dovido!”

Redakcijos, kurioms pritru
ko popieros dabar moka ir pus
antro szimto doleriu už tona, ir
Pirm negu tos verbos su
džiaugiasi bile tik gauna.
džiūvo, tie patys Žydai jau
Szitokia popiera jau septy
nis sykius pabrango ir vis la
biau pabrangs. Popiera laik
raszcziams daugiau negu dvi
gubai pabrango nuo karo pra
džios*

Merginu ir moterėliu skry
bėlaitės ritosi po ulyczias, andarokai sukosi apie kojas ar
kilo augsztyn. Namu ir sztoru
langai sutrupėjo, keliu senes
niu namu net ir sienos sugriu
vo nuo tos vėtros.

kuos Apr. 7 Diena
28 Angliakasiai Žuvo, 83 Už
griauti Ekspliozijos Gazo Cen
tralia, III.; Vejas, Vesulos Ir
Vėtros Padare Daug Bledies;
Sovietu Laikraszcziai Kitas
Valdžias Niekina

visa kosere reke, “Nukry
žiuok Ji!” Jiems Kristus
draugas buvo tol, kol jie ti
kėjosi ko isz Jo gauti, kol jie
mate sau pelną isz tos drau
gystes. O kai pamate kad
Philadelphijoje, ant 627
czia visai prastas žmogelis, South Broad ulyezios “Beauty
kuris ne apie karalystes kal
Shop” kur moterėles eina savo
ba, bet apie kryžių, jie nusi
veidelius pasigilinti, visi ta prisipažinti kad mes ji taip
CENTRALIA, ILLINOIS, — Daug nuo
spjovė sau ir nuėjo.,
langai iszbyrejo i:'- rrieslai, sta labai mylėjome. Jis visus Ame
dingo gazo pasileido per mainas nuo eksplozi
Czia ir mes galime pasi lai ir maszinos ų .vo iszvartyrikiečius pajuokia ir sako kad
mokinti apie savo draugus. tos.
jis niekados netaps Amerikos jos ir daugiau negu 114 angliakasiu, mainieriu
Kai mums viskas sekasi, kai
Ant vieszkėliuj atsitiko daug Piliecziu. O visas jo turtas, ku
mes daugiau už kitus turi
Mainieriai nieko taip
nelaimiu su auto: lobiliais, nes ris susidaro isz milijonu dole buvo užgriauti po žemo.
me, mokame ar galime;
beveik visi keliai buvo pavo- riu, buvo isz musu kiszeniu isz- kasyklose nesibijo kaip to nuodingo ir pavojin
mums draugu kaip pavasa j ingai slidus. O aug žmonių
krapsztytas.
ryje po lietaus grybu. Bet jau paliko namie savo lenciū
go gazo.
jeigu musu pinigėliai dings gus del automobiliu nes jau va Paskui jis insivele in kelias
svetimoterystes kurios labai
ta; dingsta ir draugai! Kai
Raudonojo Kryžiaus darbininkai, daktarai
saros lauke, kiti tingėjo ar ne negardžiai atsirūgo.
musu kiszeniuje skamba pi
mokėjo kaip tuos lenciūgus už
ir slauges isz apylinkes ligoniniu greitai pribu
nigėliai, kai musu namuose
sidėti ir stengėsi szliaužti par- Dabar jis su Prezidento Rooyra kuomi sveczius ir drau
szliaužti namo. Vieniems pasi sevelto sunumi, Elliott, rengia vo. Darbininkai mainieriai stengėsi in mai
gus pavaiszinti, tai mums vi
sekė, kiti in ligonine pataikė, si parsitraukti isz Rusijos
nas ineiti ir iszgelbeti savo draugus, bet, tik ke
sas musu gyvenimas viena
keli net pas Abrahoma ant to daug visokiu paveikslu ir juos
graži Verbų Szvente. Bet kai
ledo ir su ta vesula nukeliavo. czia mums parodyti.
lis pasisekė iszneszti.
kiszenius isztuszteja ir kai
Trys vyrai buvo mažame lai Mes nieko apie szita bizni
prie stalo nesikviecziame
Ne visi mainieriai buvo toje vietoje kur
draugus ir pažystamus, tai velyje ant Schuylkill upes. Vie
(Tasa Ant 4 Puslapio)
ekspliozija gazo atsitiko, nes kiti buvo net ke
ir tie gražios dienos drauge sulą viena pagrėbė isz laivelio'
ir in upe inmete. Jis prigėrė
liai iszgaruoja.
lias mylias nuo tos vietos, ir vis buvo vilties
pirm negu buvo galima ji iszTaksuos
Hawaii
Salas
Kiekvienas žmogus su
gelbeti.
kad bus galima juos iszgelbeti, gyvus rasti.
draugais ir pažystamais juo
Telefono kompanijos darbi
kiasi ir linksminasi, bet,
Visi sztorai atidarė darbininkams
verkia ir kenezia pats sau ninkai taisė telefono dratus ir
buvo insilipes in stulpą. Vejas
visas savo tulszis kad jie galė prie pat szitu mainu angos, gy
vienas.
ji isz to stulpo iszmete. Jis bu
tu greieziau ir geriau insikasti vena apie 1,400 mainieriu su
vo sukriestas, bet ne labai su
in tas vietas kur tie nelaimingi savo szeimynomis.
žeistas.
mainieriai būva užgriauti.
Nebuvo nei vienos szeimyMedžius iszrove su szakninos
kuri neturėjo ar vaiko, tė
Nelaime atsitiko Utarninke
mis, telefono stulpus iszverte,
puse po trijų po pietų, keliomis vo, vyro ar pažystamo tenai po
automobilius apvertė viską iszminutomis priesz darbo užbai žeme.
draske, iszarde.
gimą. Paskutinieji mainieriai
Raudonojo Kryžiaus ir Sal
buvo gyvi iszneszti isz mainu vation Armijos darbininkai ir
Apie keturiolika žmonių žu
puse po deszimts ta vakara. darbininkes stengese žmones
ir verkszleno, o jo motina ga vo nuo szito netikėto rudens
Tokiose dujuse, tokiuose ga- suraminti ir paguosti ir paga
lėjo negyva. Kiti policij antai vėjo ir keli desietkai buvo su
suese ilgiau žmogus jokiu bu- mino karsztos kavos, nes szalgreitai pribuvo ir nuveže vaika žeisti.
du negali iszlikti gyvas.
ir motina in ligonine, o tęva in
tas vejas dilgino visus. Du ta

Policijantas
Žmogžudys

Mes gauname popieros, nors'
labai brangiai turime už ja mo-' PHILADELPHIA, PA. — I
keti. Kitiems laikraszcziams Policijantas James G. Kehoe,
;6' 35 metu amžiaus žmogus, ant
jau pritrūksta popieros ir jie
turi sumažinti savo puslapius ! smert nuszcve savo 33 metu
ar visai redakcija užsidaryti! amžiaus žmona ir labai sužeidė kalėjimą,
KOMUNISTISZKI
Laime, kad du didesni vai-1I
Mes apie szita popieros stoka svao maža vaika.
KRUTAMI
mažesniems laikraszcziams ra-J Policijantas dažinojo apie kai buvo tuo laiku mokykloje.
1
szita
sziurpulinga
žmogžudysGal ir juos jis butu nuszoves.
szeme trys ar keturi menesiai
PAVEIKSLAI
i
te
kai
pats
žmogžudys,
James
atgal. Ka mes tada raszeme ir
Kai policijantai užklausė jo
sakeme, sziandien iszsipildo! G. Kehoe jiems patelefonavo “Kodėl jis taip padare?” Jis
HOLLYWOOD, CALIF. — i
sakydamas: “Ateikite czia kuo
tik
tiek
pasiaiszkino
kad
jo
Charlie Chaplin, juokdarys, j
greieziausia, asz nuszovau sa
žmona ji vis bardavo ir jam kuris visus mus taip saldžiai ir j
vo žmona ir maža vaika.”
taip insipyko kad jis ja nužu-J gardžiai palinksmindavo ir
SKAITYKIT
Robert
Kai policijantas
de. Policijantai sako kad jis prajuokindavo ant; “Moving;
Hinchcliffe pribuvo, jis rado buvo gerokai iszsigeres ta die- pįkczįeriu
“SAULE”
dabar jau kelis
James Kehoe prie telefono, ma na.
sykius taip negražiai pasirodė
PLATINKIT!
žas vaikutis sėdėjo ant grindų
kad dabar mums beveik šarma-'

Gubernatorius Ingram M.
Stainback isz Hawaii Salų
paaiszkino Kongresui kad
Hawaii Salų žmones turės
mokėti taksas nors jie neturi
jokios atstovybes valdžioje.
Kaip tik už szitoki neteisin
ga taksavima Amerikos pir
mieji piliecziai paskelbė ką
rą priesz Anglija. Dabar mes
ta pati norime daryti ir da
rome, ir nieks nei žodžio ne
sako.

Niekas da nežino kaip ta eks-'
plozija atsitiko ir kaip tas bai
sus gazas pasileido per tas mai
nas. Szitos Centralia Coal
Company mainos randasi už
Centralia miestelio.

me miestelyje saliunai visiems
atidarė savo duris, bet niekas
tenai nieko stipresnio negere
kaip karsztos ir juodos kavos
susiszilti.

Karo Sztabas pasiuntė ka
Gimines, susiedai, moterys, reivius palaikyti tvarka ir pa
motinos ir vaikai tyliai ir dėti kur galima.
smutnai stovi prie mainu an Szita nelaime yra viena isz
gos ir vis laukia žinių isz tu ku didžiausiu ir baisiausiu Illi
rie da vis darbuojasi pasiekti nois valstijoje. Žinios pranesza
užgriuvusius mainierius. Mies kad 28 mainieriu žuvo, o 83 už
telyje Wamac, kuris randasi griauti.

»'SAULB” MAHANOY CITY, FA,

Kas Girdėt
Lietuviai sako kad sveczias,
kaip žuvis, po treczios dienos
atsiduoda. Bet ponia Lela
Ruth Sander, Philadelphijoje
turėjo sveczia kuris ‘biski il
giau pasiliko. George C. Swaufield, 90 metu amžiaus žmogus
atvažiavo pas ja del dvieju
sanvaieziu pasisvecziuoti, ir
pasiliko tenai per dvylika me
tu. Teismas privertė ta sveczia
savo szeimininkei užmokėti
2,500 dolerius.

joms labai bloga varda dabar
duoda. O tu Komunistu yra la
bai daug beveik visose unijose.
Laikrasztininku unijos skyriai
New York mieste ir Los Ange
les mieste yra Komunistu val
domi. Ir ežia ne tik paskalos ar
isz pirszto iszlaužtos žinios,
bet paežiu laikrasztininku pri
sipažinimas. Visu jurininku
unija yra Komunistu vedama
ir valdoma. Komunistu Partija
iszszauke straikas in AllisChalmers fabrikus per kara.
Szitokie dalykai kad ir geroms
unijoms negerai.

Balandžio Pirma Diena

Jis taipgi priparode kad Ko
munistu partija insake iszszaukti tas straikas in AllisChalmers fabrikus 1940 me
tais.

Czia tik pradžia. Jeigu Kon
greso Darbininku Komisija da
toliau savo darba ves, mes
daug daugiau apie Komunis
tus unijose iszgirsime.

AMERIKA PRIESZ
KOMUNISTUS

Susikirtimas

Netoli

VELYKO

LAISZKAMS
ANTSPAUDOS

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
Gelbėti Raiszus Ir
ney orderi in iszdavyAa “ Sau
les, ” pridekite deszimts centu
Koliekas
prie paskirtos sumos nes musu
bankos reikalauja deszimts
centu už iszmokejima czekiu ir
ekspresiniu kvitu. Busime jums
dėkingi už tai ir neužmirszkite
ateityje, kada siunsite czekius
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet
jeigu siunsite money orderiu
per paczta, tada pacztas neima
Jeigu ketinate siunsti ekstra už iszmokejima money
daug laiszku ar korteliu del orderio. Acziu visiems.
Velykų, tai mes patariame
“Saules” Redyste.
visiems pavartuoti tam tyczia parengtas antspaudas
ant savo tu laiszku ir korte
ISTORIJEapie Da ifl2
liu. Szitos antspaudos yra ----------------- iszo iszlins, Al
parduodamos kad surinkus yva in virszu iszkils, Kaip už
nors kiek pinigu pagelbeti laikyti sveikata ir apsaugoti
visiems koliekams ir rai- szeimynele nuo lygu,Verta Nesziems.
užmirszt, Kaip dagyvent 100
Draugija kuri szitu klau metu, Pamokinimai, Apie boba
simu rūpinasi nori insteigti ka negalėjo savo liežuvio su
didesniu ir geresniu ligoni laikyti, Leibaus gimoras, Gir
niu ir duoti visiems tiems tuoklis Jurgis, Kaip pažini at
nelaimingiems visokiu spor maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
tu ir pasilinksminimu. Szi- Geros rodos, Gailinga ypata,
tas vajus yra varomas nuo Galybe Meiles, Juokai, RaganKovo (March) 6 iki Velykų iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
Nedėlios, Balandžio (April) ba kaip ir visos Bobos. 15*.
Saule Pub. Co., Mahanoy City
6 dienos.

Kongresas ne greitai inves
WASHINGTON, D. C. —
instatymus priesz unijas ir uni
Dvi
galingiausios tautos ant
Ana. sanvaite Kunigas Wal jų bosus, bet pavienios valstis.do svieto neužilgo susikirs.
ter J. Poynton biski stuktelėjo į jos jau dabar in veda daug inKai Amerikos valdžia vieszai
su savo automobiliu in polici- statymu priesz tokius bosus,
paskelbė, kad Amerika stoja in
jos automobiliu. Policijantas kurie nenori skaitytis su val
talka
Graikams ir Turkams
saržentas piktas iszlipo isz sa džia.
priesz Sovietus, ji staeziai ir
vo automobiliaus ir kunigą ge New York Minnesota ir De
drąsiai
pakirto Sovietu Rusijai
rai iszbare. Kai policijantas už laware valstijos uždraudžia vi
kelia in Europos užkariavima.
baigė savo pamokslą ir parei siems kurie turi valdiszkus
Szitoks Amerikos pasielgi
kalavo isz kunigo jo laisnes, be darbus straikuoti.
mas nepatinka Sovietams. Jie
kuriu nevalia automobilius va Pennsylvania ir Connecticut
negali nutylėti, ir nenutyles;<
ryti. Kunigas savo laisnes grei valstijos priverezia kai ku
Amerika dabar nori su So
tai policijantui parode ir pas riuos straikuojanezius darbi
Pirma Balandžio, (April)
visi žino kad negalima nie- vietais vieszai pasiszneketi ir
kui gražiai paprasze kad poli ninkus . derintis ir tartis be
diena, Amerikiecziai, sulyg kam intiketi. Vaikai viso- pasitarti, o jeigu ne, tai žiau
cijantas savo kunigui parody straiku.
senu paprocziu, viens kitam kius szposus iszsimanstina riai ir staeziai susikirsti, ir ga
tu. Taip paprastai daroma kai
Michigan valstija jau invede szutkas isztaiso ir stengiasi ir viens kita prigaudineja.
lutinai nustatyti kokie santy
du automobiliai susimusza. instatyma kuris turėtu būti vi
savo draugus ir pažinstamus
Bet ne tik vaikai; ir suau kiai bus palaikomi tarp Rusi
Saržentas policijantas neturė soje Amerikoje investas: Uni
kaip nors prigauti. Ta diena gusieji ta diena viens kitam jos ir Amerikos.
jo savo laisniu su savimi, tai jos ir uniju ‘bosai turi iszduoti
valia kad ir akiplesziszkai
visokiu szuosu ir sztuku iszkunigas vėl tykiai ir gražiai apyskaita savo ineigu ir iszeiRusija vartuoja smurtą ir
meluoti, nes jau isz anksto
dirba.
pareikalavo kad tas saržentas gu.
baudžiava. Amerika duoda Ru
butu suaresztuotas, u'ž tai, kad
sija dabar žinoti kad Amerika
Colorado valstija uždrau
jis be laisniu varinėja automo
vartuoja
Amerikoniszkus dole
džia unijoms skirti pinigu del
biliu. Taip ir buvo; vietoj kad
rius ir kariszkas jiegas. Ame
politikos. Ir czia labai geras in
Mokytas Katinas
kunigas gautu tikieta kaip tas
rika
parode savo dolerio galy
statymas. Szitoje valstijoje
saržentas grasino, pats saržen
unijos turi vieszai paskelbti sa Sovietai neapkenezia Ame tyma ir visu tautu nepriklau be. kai Prezidentas Trumanas
tas buvo suaresztuotas.
vo mitingu ir nutarimu sanra- rikos ir Amerikieeziu, bet tuo somybe; Rusijos Raudona Ar paskelbė kad Graikija su Tur
szus, kad visi žinotu kas daro paežiu sykiu ir -bijosi. Jie bijo- mija jokio rubežiaus nepripa- kija gaus 400,000,000 doleriu.
Keturiolikos metu vaikas si.
žinsta ir vis^s mažas tautas pa Amerika parode savo jiegas ir
galybe, kai ji paskyrė galinga
Binghamton, N. Y., in dvi va
vergia,
Tos sprogstaiiczios “Atom”
savo kariszko laivyno szaka
landas pasivogė du troku ir ke Da vienas instatymas visose
munistai kituose plaukti staeziai in tuos kraszbombos kuria vien tik Ameri Rusijos
turis automobilius. Kai polici unijose reikalingas, tai yra
ka turi ir kuria Rusija labai, krasztuose tenigiasi žmones tus ir vandenynus, kur Sovie
ja ji šiigaVo jis pasiaiszkino “laisve balsuoti.” Mainieriu
uitnvoii. Jie ta tai nori vieszpatauti.
norėtu pasigaminti ar pasivog1* sukuti
kad jis nieko neturėjo daryti ir unija yra galinga, bet galinga
ti. Sovietai negreitai pamirsz daro dabar Graikijoje ir Pietų
isz nuobodumo susimano tuos ne kaip laisva Amerika yra ga
kad Amerika pavartuojo tik Amerikoje, komunistai ir czia
automobilius ir tfokus pasi linga, bet kaip Stalinas yra ga
Ant Gavėnios
dvi szitokias baisias bombas ir Amerikoje visomis galiomis
vogti.
' i i
lingas. Balsavimas nieko ne- galinga Japonu kariszka jiega stengiasi valdžios jiegas pa—t—
reiszkia szitoje unijoje. Lewi sutrupejo.
Graudus verksmai arba pasi
kirsti isz vidaus.
Trenton mieste, New Jersey sas turi savo paskirtus žmones
budinimas prie apmislinimo
valstijoje, Edward Wiley, ge visose intakingose vietose. Moskva neapkenezia Ameri “Sovietai .nepripažinsta jo- Kanczios Vieszp. Jezuso Kris
rokai inkauszes strapaliojo na Darbo žmogelis negali nei isz- kos doleriu. Sovietai sako kad ^ios spaudos laisves ir neduo- tus©, pagal senoviszka būda,
progos ‘žmonėms dažinoti
mo, bet norėjo da viena iszsi- sižioti susirinkimuose. Mes Amerika su savo doleriais ir su
10c. Stacijos arba Kalvarija V
maistu
veda
politika
priesz
So’
kas
pasaulyje darosi! Sovietu
gerti. Jis per apsiblaususias piktinamies isz KomunistiszJėzaus Kristaus 10^. Laiszlkas
akis pamate szviesa ir maustė koš Lenkijos rinkimu, kai to vietus Europoje. Sovietai gali laikraszcziai visas kitas val- arba muka musu Iszganytojaus
kad ten saliunas. Nabagas ga kie patys rinkimai randasi ežia žmones mokinti Komunizmo ir džias niekina ir szmeižia ir sa- Jezuso Kristuso 5<j:. Tretininku
Bedievystes, bet maistas ba-1 ve giria ir 'garbina! Žmones
liomis, negaliomis trepais užsi- mums po nose.
Seraphiszkas officium 10^. No
repliojo, prie baro priėjo ir sudaujaneziam yra kur kas & teisybes jokiu Ibudu negali da- vena Stebuklingo Medaliko
| žinoti!”
szuko “Du alui” Ten nebuvo Visai naujas automobilius resnis mokslas.
Dievo Motinos Garbei 10^. Is
Vaikai, Donald L. Robin
saliunas bet policijos ofisas. tuo jaus pasirodys. Jo inžinas
torija
apie
Amžina
Žydą,
jo
ke
son 11 metu amžiaus su savo
TVICT AI
Vietoj tu dvieju alų jis gavo du bus užpakalyje, nekaip dabar Amerikos kapitalizmas gaz- įz
lione po svietą ir liudymas apit sesute Sandra Jean, 6 metu
dina visus Sovietus. Jie pra- ^VlVIUllid 1/vi
menesius iszsipagirioti kalėji prieszakyje, jis turės visai nau
keikia visus kapitalistus ir.
VALDO UNIJAS Jezu Kristų 20<f. Maldų Vaini amžiaus turi katina kuris
me.
,
jus stabdžius, (briekas) ir bus
kėlis knygute $1.00.
yra mokytas ir kytras. Jis
fabrikantus, bet tuo paežiu sy
visiszkai kitoniszkas. Tie kurie kiu prisipažinsta kad tie Ame
SAULE PUBLISHING CO.,
duriu nedrasko kaip kiti ka
Kiek dabar galima pramaty ji dabar stato, ketino laukti iki rikos kapitalistai turi didžiau-'| WASHINGTON, D. C. —
Mahanoy City, Patinai kai nori kad ji in stuba
ti, tai miainieriai nestraikuos. kito meto iszleisti savo nauja sius ir geriausius fabrikus, ku1 Kongreso Darbininku Komisi
inleistu, bet, kaip czia mato
Mainieriu bosas, apsūdytas ir automobiliu, bet dabar nutarė rie sziandien gamina automo ja dabar tyrinėja uniju vadus
“Talmudo Paslaptys” me, pasistoja ir visa kosere
pasmerktas dabar savo varda jau sziais metais ji parodyti ir bilius ir kitokius reikalingus ir nori sužinoti kiek yra Koužtraukia daina, praszydair galybe patrotino. Darbinin parduoti. Jis -bus vadinamas daigtu'S, o rytoj gali vėl garniu-'i munistu unijose. Dabar iszeimas kad jam duris atidary
I na in virszu kad New York Apie Žydu Tikybos Prisaky tu.
ku vadas ar bosas gera varda ‘ ‘ Tucker. ’ ’
ti kariszkus pabūklus, tankas,
’ miesto ir Califoraijos valstijos mus. Labai užimanti Apysaka.
gauna kai jis iszloszia, laimeja
karabinus, kariszkus laivus ir
::
Tiktai 15<£
::
i laikrasztininku uniju bosai yra
susikirtimus su kompanijomis Isz viso to lermo apie suvie- kariszkus eroblanus.
Iszmintingi Žodžiai
tikri Komunistai.
ar fabrikantais, jis ta varda nyjima armijos ir laivyno nie
Saule
Publishing
Co.,
patrotina kai jam nepasiseka. ko neiszejo. Nors dabar yra nu
Kas Washingtonui
Louis Budenz, buvęs Komu— Tas, kuris mėgsta apjuo
Mahanoy City, Pa.
Lewisui szita syki baisiai nepa tarta ir nustatyta suvienyti ar
nistiszko
“
Daily
Worker
”
re

dinti
kitus, daro pakuta per
Nepatinka?
mija su1' laivynu, bet abudu
sisekei
daktorius,
po prisieka pasakė — Gyvenimas yra brangus vėlai.
szios kariszkos szakos yra. taip
Rusijos dipliomatai ir atsto- kad uniju
, vadai Buše ir Christ- _ir______
del tu,7 __
katrie turi visokias — Iszmintingas žmogus ne
Lewisas visu Darbininku ir pat ir tiek pat skirtingos szian- vai kalba apie rubežiaus nusta- offei abudu buvo Komunistai. Į sunkenybes. *
nori būti jaunu.
dien kiek jos buvo priesz ir per
Unijų gera varda sugadino.
kara.
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
2EDDY KILOWATT .... Odd Jobs ....
Komunistai darbininku uni
•
/
wotta
'
Kai Amerika susikirs su Ru
MAYBE YOU DOtfT WANT TO CHOP
I YA DOIN',
DOWN A FOREST — BUT IF
sija Graikijoje, visi pamatysi
k DAFFY .
YOU'RE A MAN OR BOY AND
« IKJS3 CTVXTTXTT A T
** me kad Suvienytu Tautu SanWOODWORK IS YOUR HOBBY
*
THERE'S NOTHING CAN BEAT
/"""huh? on,
cuttin
'DOWN Ą TREE WITH
junga ir Taikos konferencija
ELECTRIC POWER TOOLS.
MUH SICKLE/
KALENDORIAI | neturi jokios jiegos ir niekiam
• FOR SPEED
1947 M.
j neverta. Kaip tik szitoks klau
**
« ACCURACY
•ECONOMY
★ft
—
J simas turėtu Ibuti iszsprestas
15 coliu ploczio x 23% col. J Suvienytu Tautu Sanjungoje
ft
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 $ ar Taikos Konferencijoje; o
ft
. Adresas:
dabar nei viena nei kita neSAULE PUBLISHING CO., J drysta insikiszti.
MAHANOY CITY, PA. U.S.A. *
*

Ko Sovietai Bijosi

i į)

l

■

I

— Kožnas yra iszmintingu
po laikui ir gailesi už nusidėji
mus.

SKAITYKIT

PLATINKI!!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS
GRABORIUS _.
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del
Laidotuvių, Kriksztiniu.
Vestuvių Ir Kitokiams
::
Reikalams
::
535 WEST CENTRE STREET
Telefonas Nr. 78
MAHANOY CITY, PENNA

,

SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!
Jeigu nežinai kokia

nupirkti Dovana savo
Draugui ar Draugei,
tai užraszk jiems laiL
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu-?
i
merataSuv. Valstijoj
se metams $5.00 i
Kitose Vieszpatys- ’

tese $6.00. Užraszantl
reikia drauge ir pre-|
numerata siunsti peri
Money-Orderi arba

pinigais registruotam į
laiszke
;
Saule Publishing Co.,;
Mahanoy City, Pa. |

i!8XUEl’s MAHANOY CITY, Pi

Žinios Vietines

•

— Tik viena sanvaite lyg
Velykų.
— Ana diena ponas Matas
Paulauskas isz Giraydvilles at
silankė in miestą su. reikalais,
ir prie tos progos . atlankė
“Saules” redakcija, nes ponas
Paulauskas yra musu senas
skaitytojas. Acziu už atsilankyma,
r— Kita sanvaite. czvertis
meto, Pasninkas Seredoj, Petnyezioj ir Subatoje.
— Daugelis lankysis musu
apylinkėje pasisvecziuot laike
szvencziu, pas savo gimines ir
pažinstamus, todėl būdami
Mahanojaus mieste, užeikite
pas musu tautieti p. Andriu
Rėklaiti, 206 W. Centre uly.,
kur jis jus svetingai pavieszins
ir prieteliszkai su jumis pasi
kalbės, nes musu draugas po
nas Rėklaitis yra svetingas
Žmogus.
— Petnyczioj pripuola Szv.
Katarinos.
>— Ponia T. Yurkoniene ir
sūnūs Jonas, isz Shenadoro,
lankėsi mieste, ir prie tos pro
gos atlankė ‘‘Saules” redakci
ja. Ponia Yurkoniene yra mu
su skaitytoja. Sžirdingai acziu
jlž atsilankyma.
—< Kita sanvaite Didžioji
sanvaite: Nedelioj Verbų Nedelia; Panedelyje Szv. Sabi
nos; Utarniiike Szv. Valerio C.,
Seredoj S. Pranciszko P.; taip
gi pasninkas; Didysis Ketvergas; Didysis Petnyczia, pas
ninkas, ta diena Balandžio 4 d.,
1919 mete, likos iszrinktas pir
masis Lietuvos Republikos
Prez. Antanas Smetonas; Di
dysis Subata, Gavėnia pasi
baigs Sulbatoj diena 12 valan
da; Nedelioj Velykos.
— Utarninke Pirma Diena
Balandžio (April), taipgi ta
diena pripuola Angliakasiu
Szvente, atminimo diena nuo
Etplaikima 8 valanda darbo.
Kasyklos ta diena nedirbs.
— Nedelioj “Verbų Nedelia,” apreiszkia injojimą Kris
taus in Jeruzelema ant asilo.
(Da diena Krikszczioniai apvaiksztines Nedelioje, Kovo
(Mar.) 30-ta diena.

Kristus Žiuri In Jeruzolima

Beveik visu Lietuviu na
muose randasi szitas pa
veikslas, kuris parodo Kris
tų, besirengdamas savo Kancziai, kaip žmogus rūpinosi
ir net su baime žiurėjo ir lau
ke tos Didžiosios Sanvaites
tos kanczios keliones.
Bet kai viskas jau buvo
prirengta, kai jis atsidavė
savo Tėvo valiai, jis aprimo
ir užlipęs in kaina viena gra
žia žvaigždėta nakti, žiurėjo
in Jeruzolimo miestą, ir karcziai apsiverke. Jam visa ta
baisi kanczia ir kentėjimai
nieko nereiszke, kai jis žiu
rėjo in ta miestą kur žmones
turga vare, uliavojo ir nieko
nepaisė.

Tai nepaprastas miestas,
tas Jeruzolimas, Tai miestas
ar nors miestelis, kuriuomi
buvo galima pasidžiaugti ir
pasididžiuoti. Tai miestas,
del kurio buvo galima kovo
ti, galva paguldyti. Tai buvo
miestas, kurio buvo galima
gailėtis, del kurio buvo gali
ma nuliūsti, karczias aszaras iszlieti. Ir Jėzus tyliai
verke. Jis su liūdnomis aki
mis žiurėjo in visa ta pava
sario nakties groži.

Tamaqua, Pa. — Keturiasdeszimtes atlaidai Szv. Petro ir
Pvoilo bažnyczioje sziais me
tais buvo labai gražus ir dvav ainiai pasekmingi kaip ir ki
tais metais. Per visus (tris va
karus bažnyczia buvo pilnutė
lė žmonių kurie jau nuo seniai
Visa to praeitimi samano
inprate palaikyti savo tikėjimo to miesto istorija stojo jam
ir savo tautos szventes.
priesz akis. Dovydo malda,
Klebonas, Kunigas Daktaras tenai pakalnėje; Saliamono
Klemensas Balutis su savo vi- Bažnyczios statymas; Izra
z' karu, Kunigu Jurgiu Degucziu elitu isztremimas; Dievo iszu'žsikviete visus apylinkes Lie rinktuju įaszaros; pranaszo
tuvius Kunigus ir Klebonus. Jeremijo palaiminimas; san
Nedėlios vakara pamoksta pa- doros skrynios praradimas;
j sake Kunigas Albinas Neve- nuo Dievo nutolimas; Bažny
' rauskas isz Girardville. Kuni czios; atstatymas; ir vėl
gas Neverauskas yra iszkalbus prieszu pagoniu sunaikini
- ir nepaprastai gera 'baisa turi. mas tos Bažnyczios; Judo
< Jis su savo pamokslu apie rei Machabejaus Bažnyczios an
kalingumą Iszpažinties ir atli tras iszvalymas. Ne tik pra
kimą Velykines visus parapi- eitis, bet ir ateitis stojo, kaip
jieczius sužavėjo.. Panedelio kokia paroda priesz jo akis.
■ Vakara pamokslą pasakė Kuni Kur jo mokiniai ir draugai
gas Jeronimas J. Bagdonas, isz
Minersville; Utarninko vakara1 tik parapijiecziai, bet ir sveTamakves Lietuviai pirma sy cziai kunigai. Jis dabar laiki
ki pamate ir iszgirdo Kunigą
niai apsigyveno New PhiladelBielski, kuris daug pergyveno
Vokiecziu ir Sovietu nelaisvė phijoje, kur jis padeda Kuni
je, ir tik neseniai atvažiavo in gui Juozui Gaudinskui.
Amerika. Kunigas Bielskis yra
iszkalbus pamokslininkas, ku- Pittston, Pa. — Liet., Para
yio pamokslo klausiesi ne vien pijos atlaiduose dalyvavo daug

mate garbe ir grožybe, Kris
tus mate suirimą, sugriuvi
mą, pragaiszti ir prapulti.
Žmones tame mieste,
linksmai baliavuojo, o Kris
tus visu j u gr audžiai verke.
Jis priesz savo kanczia jau
aiszkiai girdėjo Galingos
Rymos kareiviu žingsnius,
mate ta baisu viso miesto isz
visu pusiu apsupimą, apipuolima, mate Szventaji
Miestą pelenuose besmilks
tanti, griuvėsiuose rasenan
ti.

Jis tik kelios dienos atgal
iszkilmingai buvo pasveikin
tas per Verbų Nedele. Jis ir
tada apverkė visa , miestą:
“Nes ateis tau dienu, kada
neprieteliai apves tave pyli
mi, apguls tave, suspaus ta
ve isz visur, parbloksz ant
žemes tave ir tavo vaikus,
kurie yra tavyje, ir nepaliks
tavyje akmens ant akmens,
nes tu nepažinai savo aplan
kymo meto.”

Kristus pramatė ne tiktai
Szventoj o Miesto, ne tiktai
Jeruzalės baisųjį likimą, Ji
sai tuo parziu sykiu mate ir
didžiųjų miestu toki pati
liūdna ir baisu likimą. Jisai
pramatė, kaip galingi Cieso
riai, visagali karaliai, impe
ratoriai neužilgo taps ver
gais, kaip visa pasauli val
danti, galinga Rymos impe
rija susilauks beveik tokio
paties likimo, kaip ir Jeru
zalės miestas.

rapijos, Girardville,, klebonas’
pasakė szventei pritaikinta pa GAZOLINAS
mokslą.
ANGLIŲ VIETOJE

Komunistiszki Kruta- GRAIKAI
mi Paveikslai
DŽIAUGIASI

Shenandoah, Pa. — Jonas EU3!jA _ Sovietu fabri(Tasa Nuo 1 Puslapio)
į Turkai Nustebo; So
Mileski (Kumelauskas) nuo kantai ,r
bimieriai daug
231 N. Diamond ulyczios, nu- pinig0 įnkiszo įn traukiniu, in-| nebūtume žinoję, jeigu kitas'
vietai Nutil
mirė Nedėlios ryta namie, sng- zinuS) kurie bus gazolinu varo-, didelis biznierius ir bagoezius
damas per koki tai laika. .Jisai
vietoje angiies> kajp dabar Sherover nebutu su savo žmo-i LONDON, ANGLIJA. —
gimęs Lietuvoje ir atvyko m darcma ežia Amerikoje.
na susipeszes ir persiskyres. Graikijos ir Turkijos atstovai
Amerika būdamas jaunas vy
I Ponia Sherover dabar reika- greitai pareiszke savo džiaugsrukas in Shenadoryje. Buvo' Sovietai stengiasi iszrasti
i lauja “divorso” ir pasiaiszki- mi kad Amerika stoja jiems in
angliakasis ir dirbo prie Knic-' kaip traukinius varyti su gazoI na kad jos vyras gali jai mokė- talka ir isztiesia pagelbos rau
kerbocker kasyklose, bet apie linu, kaip automobiliai yra vati $1,250 in menesi už tai kad ka. Prezidento Trumano paszeszi metai adgal prasi’žalino romi. Mat, Rusija sziandien ga
jis gera bizni daro, kad jis už- reiszkimas kad Amerika visornio darbo. Prigulėjo prie Szv. H daug lengviau ir greieziau
dirba daugiau negu $50,000,- mis galiomis rems Graikijos ir
Jurgio parapijos. Paliko dide-' gauti gazolino, negu anglių,
000 ant metu. Ji priparode kad Turkijos valdžias, nudžiugino
liame nuliūdime: savo pacziajI Japonai
iau seniai
Japonai jau
seniai vartų
vartuoja1 jos vyras su tuo juokdariu Graikus ir staeziai nustebino
Katarina; trys dukterys: N J gazoliną vietoj anglių. Taip ir
Charlie Chaplin ir Prezidento Turkus, kurie nesitikėjo tokios
Paulos ir p-nele Violeta isz As Sovietai nori daryti.
sunumi Elliott rengiasi parsi-' greitos pagelbos.
toria, L.I.N.Y., ir J. Woodville
traukti tu “Moving Pikczieisz miesto. Laidotuves atsibu Amerikoje geležinkeliai jau riu” isz Rusijos ir kad jau da- Anglijos valdžia nustebo,
nes Anglija nesitikėjo kad
vo Ketverge su apiegomis Szv. iszmeta augliu inžinus ir indebar jis veda bizm su Rusijos Amerika slltiks priausti savo
da
aliejaus
inžinus,
kurie,
anot
Jurgio bažnyczioje 9-ta valan
Bonas kurie verti mažiausia,1 karininkus patarėjus in tuos
da ryte ir palaidotas parapijos Amerikos mokslincziu yra ge $10,000,000.
resni ir greitesni už anglies in
krasztus. Anglija tik prasze
kapinėse.
žinus ir daug pigiau kasztuoja.
Ji isztekejo už to Sherover kad Amerika savo pinigais stot Ponia Karolina UlcžinsRusijoje, Moskvoje. Liepos tu in pagelba, bet Trumanas
kiene apie 50 metu amžiaus,
(July) menesyje 19 diena 1935 daug daugiau prižadėjo. Prezinuo 97)8 W. Coal Uly., likos su Neužmirszkite kad dabai metuose ir Vasario (Feb.) me-Įdentas Trumanas pasakė kad
rasta negyva Utarninke apie “Saules” prenumerata in Su nesyje atvažiavo in Amerika 1 Amerika tuojaus paskirs apie
8:30 valanda vakare. Josios vien. Valst. yra $5.00 metams kur abudu tapo Amerikos pi- keturis szimtus milijonu dole
kūnas likos surastas szantyje o $3.00 ant puses meto.
riu Graikijai ir Turkijai, ir priliecziais.
per savo dukteria Ona. Velione
statydins maisto ir drabužiu.
po tėvais vadinosi Karolina
Ir to negana, Amerika pasiuns
Buczioniute, gimė Lietuvoj ir
Duonos Už Dyka, Kiek Tik Gali Paneszti savo karininkus in tuos kraszpribuvo in Shenadoryje dauge
tus prižiūrėti ir patarti kad tie
lis metu adgal. Prigulėjo prie
pinigai butu gerai ir teisingai
Lietuviszkos parapijos Szv.
suvartuoti del kariszku gink
Jurgio. Paliko savo vyra Ilipolu! Bet ir ežia ■nepasibaigia .
lito; dvi dukterys: panele Ona
Amerikos duosnumas tiems
namie; Helena pati Prano Ry-i
krasztams. Prezidentas Tru
delek isz Kearney, N. J., ir šu
manas davė Amerikos garbes
nų Juozapa mieste, taipgi tris
žodi, kad tavoras ir maistas
anukus; du 'brolius ir dvi sese
bus pristatytas Amerikos lai
rys Europoje, Laidotuves atsi
vais, ir jeigu bus reikalas,
bus Subatoj, su Szv. Misziomis
Amerikos kariszki laivai tuos
Szvento Jungb bažnyczioje 9
prekybinius laivus palydės ne
valanda ryte r palaidos para-'
tik per mares, bet staeziai in tu
pijos kapines!
krasztu uostus.
— Ponfa^^T. Darovicziene
Tai negirdėtas dalykas tai
nuo 304 E. Lbyd Uly., likos su
kos laiku! Reiszkia Amerika
žeista in kojis automobile ne
duoda visiems Graikijos ir
laimėje, Panedelyje.
Turkijos pireszzams žinoti,
Kai pardavėjai, salesmokerne. Net ir tie kurie priesz
kad Amerika remia Graikija ir
— Wm. Sekula isz Maha
nai ir draiveriai sustraikavo
kompanija straikavo ėjo pa
Turkija, ir jeigu kas kiszis ar
nojaus ir St. Lapinskas isz Milwaukee mieste ir neveže
siimti duonos ir pyragu. Poprieszinsis
Graikijai ar Turki
Frackvilles turėjo operacijas duona’in sztorus, tai Omar licij antai, straikininkai, mo
Ashland ligonbute.
duonkepiu kompanija visai tinos, vyrai, vaikai, tetos ir jai turės pirmiau skaitytis su
Amerika.
už dyka iszdalino 15,800 do mamytes skubinosi parsileriu vertes duonos ir pyra neszti duonos ir pyragaiGraiku Komunistiszkos Par
SKAITYKIT
gu. Kai žmones iszgirdo kad
cziu. Apie 1,800 žmonių gavo tijos “EAM” vadams ir najie gali gauti kiek tik jie no tos duoneles ir tu pyragai- riams Amerikos szita pagelba
“SAULE”
ri duonos ir pyragu už dyka,
ir parama baisiai nepatinka,
cziu už dyka.
-------------yr------------visi nusiskubino in ta bier.ės jie vis tikėjosi kad Rusija
PLATINKIT!
Anglija isz Graikijos iszvarys
ir Komunistai priims visus
Graikus in raudona globsti.
Nauja Jaunuju Armija
Jie sako kad Graiku “EAM”
partija dabar prieszinsis Amerikiecziams taip kaip ji prieszinosi Anglijai.

SKAITYKIT
2®=“SAULE”=®8
J
PLATINKIT!
1 4-*><-**>14><-*><-X-**M-X-M-****>(-****»
I

Lafayette Fish Market

Bet Jis neverke del tu
miestu, tu vieszpatyscziu, tu
didvyriu, tu viso pasaulio
valdovu. Ne! Jam rūpėjo sa
vieji; Savo nuo amžių iszrinktieji, kurie nepažino
“Savo Aplankymo Meto.”
Už tai, Kristus, žiūrėda
mas in ta miestą taip liūdnai,
tyliai ir karcziai verke.
žmonių, szventes iszvakarese ir
ant rytojaus ant Szventu Misziu. Ir daug parapijiecziu pri
ėjo prie Szventu Sakramentu,
atliko savo Velykine, nes’’ daug
svecziu kunigu pribuvo in tal
ka. Kunigas Mykolas F. Dau
mantas, Szvento Vincento pa

204 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Atidarytas: Seredoj, Ketverge ir
Petnyczioje per visa Gavėnia.
Visiems Draugiszkai Patarnauja.
Mes parduodame visokiu Zuviu, Lobs
ter tails, Crabmeat, Fresh Shrimp.
Clams, Scallops ir Ousterius, Silkių ir
Makreliu.
Orderius pristatome
namus.
Telefonas 273.
#****-^******************41

Daugiau negu 650 jaunu
vyruku, kurie visi da neturi
devyniolikos metu amžiaus,
eina musztra ir mokinasi in
Fort Knox, Ky., tokius kariszkus mokslus kokius Ar
mijos Sztabas ketina vi

siems Amerikos vyrukams
duoti, jeigu Kongresas nu
tars visus jaunus vyrukus
del metu imti in vaiska.
JSzitie vyrukai mokinasi
ne vien tik kariszkus moks
lus, bet taipgi ir atsakomy

bes, drausmes ir vadovystes.
Jeigu ežia pasiseks szitus
vyrukus gerai ir tinkamai
iszmokinti ir iszlavinti, tai
visi kiti jauni vyrukai to
kius paežius mokslus eis kai
stos in vaiska.

IlAU Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laikraszti “Saule.” Del daugelis
laikas jau pasibaigė ir apie tai
praneszeme! Bizni be pinigu
sunku varyti, ypatingai ląik
raszczio, kuris sureikalauja
kožna doleri. ACZIU!
■

•

-
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■
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"SAULE”

MAHANOY CITY, ME.

“Vercziau sakytu: Nepatin- prasmenga, kad įasz apie ji svaka!” Pagalvojo savo kamba- jocziau! Tfu! Biaurybe!
ryj Jurgutis.
| Viena karta vakare in virtu— Kokia tu užsispyrusi ir ve, kuomet tenai Maryte ir
W
į_ i
| keista mergaite. Ar patinka? aukel kaž-ka atsidejusios kirpo, inejo mamyte ir tarė:
Asz klausiu.
septynių musu amato tai neleistina.' — Taip, jis poniute, senas! — Tu, žinoma gali už jo te
JURGIS mąžas,
metu berniukas stovėjo Žmogus amatininkas, sakysim, Ehe!
kėt arba netekot, ežia tavo as
prie virtuves duru klausėsi ir siuvejas kurpius galis gert ir( — Da ka prasimanysi! At- meninis dalykas, in kuri asz
žiurėjo per rakto skylute. Vir pasigert, dėlto kad jis’vienoj szove Marytei isz kito kamtuvėje, pagal jo nuomone, da vietoj tebesedis, musu gi brolis'bario senute aukle. Da keturesi ka!ž-kas nepaprasta lig ne- visuomet priesz akis, publikoj. j riasdeszimties metu neturis.
matyta. Už virtuves stalo, ant Ar-gine taip? Nueisi in smuk-j Na, kam tau reikalingas jau
kurio paprastai kapoja mesa ir te, o ežia tau arklys, žiūrėk ir nas? Kvailiuke, isz jauno ir
pjausto svogūnus, sėdėjo dide- nuėjo in szali; jeigu pasigersi,1 gražaus duonos nevalgysi. Te
lis diktas vyras vežejo rūbais, da blogiau: kaip 'bematant už- kek už jo ir užbaigtas kriukis!
rudas, su'barzda ir dideliu la- migsi ir da nuo “dronžkos”! —Kaip mane gyva matote,
szu prakaito ant nosies. Jis de- nuvirsi. Tai, mat, kame da-' netekesiu! Sucypė Mariute.
— Graudy'siesi! Koks da tau
szines rankos penkiais pirsz- lykas.
—
Mikuti
o
kiek
jus
suren-j
vyras reikalingas? Kokoi tau
tais laike leksztele ir gere arba
vyro bereikia? Kodėl Mikutis
ta ir prie to taip garsiai kasda kate per diena?
vo cukru, kad Jurgucziui per — Žiūrint kokia diena.1 negeras? Kita tavo dėta jam
peczius net sziurpuliai perejo. Kaip kokia, diena penkiolika rankeles ir kojeles iszbucziuoPrieszai ji ant purvinos tabu- litu užvarai, o kita karta visai tu, o ussitikusi žemai nusilenk
BALTRUVIENE
retkos sėdėjo senute aukle Ona be cento namo sugrįžti nieko tu, p tu, netekėsiu! Ar-gi taip
Stebulyte ir taip-pat gere arba neu’ždirbes. Diena dienai nely galima ? Tu bevelini su laiszkata. Aukles veidas buvo rimtas gu. Sziuo laiku musu amatas nesziais ir lekojais sznab'ždet ir
Yra tokiu gyvuliu,
ir tuo pat laiku kaž-kaip iszkil- visiszkai neduodąs pelno. Jus' jiems akelėmis mirksėti Po-1
Kurie
nesigaili savo
mingai spindėjo. Virėjo Mare patys žinote, vežeju tiek atsi niute in Jurguti repetitorius
paezios nei vaiku,
Aleksiute triusesi apie krosui rado, kad jais nors gatves (mokytojas) atsilankas, tai ji1
Praleidžia savo uždarai
ir, matomai, savo veidą stengė grisk, szienas ir avižos pabran nuo jo akiu nenuleidžianti. E, j
visa,
si kur-ribrs toliau paslėpt. O go vaižliuotoju skaiezius suma besarmate!
Alba taip kur prakisza,
jos veide Jurgutis pastebėjo žėjo, o ir tie pats daugiau beve — Ar tu pirmiau ta Miką
Pacziule su vaikeliais ,
visa viekima, jisai dege ir viso lija tramvajum arba autobusu nebuvai maeziusi ? Paklausė
vestuose,
kiomis spalvomis keitėsi, pra važiuot. Vis-gi, aeziu Dievui,1 ponia Mariutės.
Raudoja ir bedavoja.
dedant nuo raudonai-melyno ir negalima nusiskust. Ir paval — Kur ežia asz ji bernątyVienas tokis durnas,
baigiant mirtinai-iszblyszku- gęs, ir apsirėdęs ir, net kita esą siu? Pirma karta sziandien paGirtuoklis palaidūnas,
siu.
galima laimingu padaryt (ve maeziau, Onute isz kaž-kur at
Pede pusėtina gavo,
Ji, nepaliaudama, dreban- žėjas žvilgterėjo in virėja), jei vedusi: Prakeiktąjį ledoka! Ir
Su bobom įn saliuna
cziomis rankomis griebdavosi gu jai smigs in szirdi.
isz kur jis atsirado ant mano
nuvandravo.
už peiliu szakucziu malku Kas toliau buvo kalbama, bėdinos galvos!
Pragėrė keletą doleriu,
puodkeliu, judėjo, murmėjo Jurgutis negirdejo. Prie djiru : Per piet, kuomet Mariute pa
Fundino' del visu,
beldėsi bet tiesybei nieko nenu- priėjo mamyte ir nusiuntė ji in tarnaudavo prie stalo, visi pie
Paskui skolas užmokėjo,
veike. In stala, už kurio gere vaiku kambarį mokyties.
taujantieji pažvelgdavo jai in
Ir sztai daugiaus
arbata, ji nekarta nepažvelge, Atejas in savo kambari, Jur-. veidą ir erzindavo ja vežeju. Ji j
o in klausimus, aukles u'žduo- gis atskleidė priesz save begu- baisiai parausdavo ir isz priedamus atsakydavo trumpai linezia “Vaiku Žvaigždute, vartos kvatojo.
asztriai, neatsikreipdama vei bet jam nesiseke skaityt. Visa, “Tur but, geda teket, galvo
du. Mykolai, praszau valgyt! ką tiktai jis buvo mates ir gir jo Jurgutis. Baisiai geda!”
Vaiszino aukle vežeja.
dėjęs iszszauke jo galvoje aibe Visi valgiai buvo persūdyti,
"
— Bet ka ežia jus vis arbata klausiniu.
isz nedakepusiu viszcziuku,
ir <aibata! Jus vercziau degti “Virėja iszteka, galvojo jis. sunkėsi kraujas ir, užbaigimui
nes iszsigertumet!
Keista. Nesuprantu, kam tai to viso, pietų metu isz MariuIr aukle pastūmėjo svecziui reikalinga iszteket Mamyte tęs ranku nukrisdavo leksztes
dideli stikleli degtines ir pa-į isztekejo už tėvelio, pus-sesere ir peiliai kaip nuo pakrypusios
duodama jam kaž-kaip keistai Veronika už Povylo Andriulai- lentynos, bet niekas jai tai ne
ežio. Bet už tėvelio ir Povylio vienu žodeliu neiszmetinejo,
szypsojosi.
— Aeziu! Negeriu, Onute,1 Andruiaiezio, kaip jau matoma kadangi visi surasdavo jos
ne, atsisakinėdavo vežėjas. Ne galima ir teket: jie turi auksi- dvasios padėti. Tiktai viena
nuis laikrodžius, gerus kostiu- karta tėvelis piktai szvystelejo
neverskite, negersiu.
mus
(siutus), ju visuomet ba- salfetka (paduodamas prie sta
— Koksai-gi jus isztikruju.
Vežėjas, o negeriąs. Nevedu tai iszpucuoti, net žėri! Bet isz- lo skarele) ir tarė mamytei:
siam vaikinui negalima gyvent teket už to baisaus vežejo rau-l — Kas pas tave do noras viidant neiszsigerus. Na, sveiki! dona. nosia, vailokais,
fi! Ir del- sus apvesdint
visas---užv vyru
---- , -x
---ir------ko-gi
aukle
taip
užsimanė,
iszleist?
Kas
tau
darbo?
Tegul
Vežėjas pasznairavo in deg
tine paskiau in gudru aukles ' idant bėdina Mariute iszteke- patys veda ir renkasi kas kam
Į patinka. Kam ežia tau kiszties
veidą, ir jo paties veidas pri tu?”
ėmė ne mažiau gudresne isz Kuomet sveczias isz virtuves 1113U reikalus?
raiszka: Ne, žinai ka, sena ra iszejo, Mariute sugryžo in Po piet sumirgėjo virtuvėje
gana neprigaus!!
kambarius ir pradėjo juos .va- kaimynes virėjos ir kambari— Negeriu, dovanokite, prie lyt. Susijaudinimas da jos ne- nes tarnaites, ir ligi pat vakaapleido. Jos veidas buvo rau-'ro girdėjosi ju sznabždejimas.
donas ir tarsi iszgasdintas. Ji Isz kur jos suuodė apie pirsz-'
Kelios sanvaites atgal vi
Pirkie U. S. Bonus vos-ne-vos szluota paleisdavo lybas, vienas Dievas težino.'
grindis. Ilgai ji neiszeidavo isz Jurgutis apie pusiaunakti pa si laikraszcziai rasze apie la
to kambario, kur sėdėjo įnamy-, budės girdėjo kaip vaiku kam- bai keista nelaime padangė
Uncle Sam Says
se. Didžiausi prekybiniai
te. Ja, matomai, vienatve ap-' baryj už szirmo (uždangalo)'
eroplanai, ‘ ‘ Constellations ’ ’
sunkindavo ir ji norėjo iszsi- sznabždejosi aukle ir virėja.1
reikszt, su kuo-nors inspu-' Aukle stengdavosi intikrint, o taip augsztai lekia, kad lan
gai ir durys buvo užlipdytos,
džiais pasidalint, siela atvert. virėja tai verkdavo, tai kvato
ir žmones tuose eroplanuose
— Iszejo! Suniurnėjo ji, ma- davo. Jurgutis už kiek laiko
gali sau lengvai kviepuoti,
tydanią, kad mamyte neu'žve- užmigęs regejo sapne Maryte
Į ir didele juodaragana, kuri ne-j kaip ir ant žemes, nors oras
da kalbos.
padangėse yra daug skystes
— O jis kaip matosi, esą ge sze Maryte nutverusi kaž-kur
nis
ir žmogus Stacziai nega
ras žmogus, tarė mamyte nenu ' toli-toli.
lėtu gyvas iszlikti kvėpuo
leisdama akiu nuo iszsiuvineji-l Sekanezia diena viskaš ap
damas toki syksta orą. Szimo. Tokis blaivus, mandagus. rimo. Virtuvinis gyvenimas ir
tie eroplanai yra taip intai— Tikrai, poniute neteke- toliau savo vaga tekejo, tarsi
syti, kad maszinai sudaro
siu! Suszuko staiga Mariute vi- vežejo ir pasaulyje nebuvo,
gana tirsztaus oro ir palaiko
sa nukaitusi. Kaip mane gyva Tiktai aukle ertkareziais užsiji eroplane.
| dėdavo nauja szalika, padary-'
United States Savings Bonds could matote, netekėsiu!
also be called “Opportunity Bonds.”
— Tu nekvailiok, jau neesi davo iszkilmingai, asztria veiEroplanas neturi jokiu
Besides insuring your security, Sav
ings Bonds provide family oppor maža ir nesi szeszziolikine. Tai do iszraiszka ir kaž-kur dviem,! langu per kuriuos butu gali
tunity—opportunity to provide a re
serve for educating your children, or rimtas žingsnis, reike gerokai trim valandom iszeidavo, ma- ma matyti in augszti, ir už
1 for purchasing a home or a farm.
Savings Bonds provide individual op apgalvot, o taip tuszcziai nėra tomai, del susitarimo. Maryte tai yra intaisytas vienas ma
portunity—opportunity to accumu
late the capital necessary to go into ko szukaut; Ar jis tau daboja- su vežeju nesimatydavo, il žas, apvalus langelis per ku
business for one’s self, or for fur
kuomet jiai apie ji primindavo, ri vairuotojas ar inžinierius
ther education or travel.- Buy an ex si? Patinka?
tra “Opportunity Bond” now. Buy
— Poniute ka jus sakote! ji nukaisdavo kaip žarija ir gali matyti žvaigždes ir nu
bonds regularly through the payroll
savings plan where you work. Sign į Susigėdo Mariute. Taip paša- szauke :
j statyti eroplano kelia nuo
up for Security.!/, $. Treasury Department
ky t, kad, del Dievo meiles.
j —Tegu jis skradžiais žeme Žvaigždžiu.

VIRĖJA ISZTEKA

nesikiszu, bet Maryte, žinok j ka jus ežia prasimanote! Sucy-'mo. irtuvej buvo pilna 'žmonių,
kad jis negalįs czionai gyvent! pe virėja. Kam jus ežia man ta kaip grūste prigrūsta. Czįą. buTu žinok, kad asz nemyliu, jei vežeja prikaisziojate? Tegu jis'vo virėjos isz apielinkiu kaigu kias-nirs paszalinis virtuvė pasiunta! Tegu eina padebe- myniniu namu kiemsargis, dū
je tebesedi. Žiurek-gi, neuž- siais! Sztai da prikibo prie ma- policininku virszila su antpemirszk. Ir tave ant nakties asz no> bėdinos galvos, idant jis, — | ežiais vaikas Petkus. Tasai
pas ji neleisiu. Žinok! Atsi Viena Nedeldienio ryta Jur-! Petkus būdavo; kaip paprastai
mink, kad neleisiu!
gutis pažvelgęs in virtuve kuo-: trinasi kur-nors skalbykla ąr— Ir Dievas žino, poniute ne neapmire nuo nusistebeji- ba žaidžia virtuvėj su szunims,
. ...
dabar-gi jis ražiai suszukuotasK
nupraustas ir parėdytas. Vir
jau neturėjo.
Norints tramdys byra,
tuve viduryj stovėjo Maryte
Netrukus isz Vestus
Proto galvoje ne yra.
naujais perkeliniais rūbais ir
laiszka gavo,
O kad tokia primanytu,
galva rūtomis apsikaisziusi,.
Kurioje pacziule su vaikais
Tai tavo sena vyra
pinigu praszio,
numarytu, Drauge su ja stovėjo vežėjas.
Abudu jaunieji buvo raudoni,
Kad susimylėtu,
O jaunesni paimtu.
kaip bijūnai, iszkaite ir smar
Nors kiek prisiimtu,
Bet dora ir szviesi
kiai mirgėjo akimis.
O tas rakalis nei
moteris,
— Na-’gi, rodosi, laikas, po
cento neturi,
Nesirūpins kitais suvis,
ilgo tylėjimo prakalbėjo vir
Ba viską pragėrė.
Savo vyra myli,
szila.
Priesz ji nutyli,
Tu be jausies bizūne,
Marytes veidas sujudo ir ji
O jeigu kokia gauna
,
Ir palaidūne,
garsiai apsiverkė. Vežėjas pa
negera,
Kad tu gala
ėmė Maryte už rankos ir ženge'
Tai jau gana.
gautum,
link duru. Tapat padare ir kiti.
Turi velni lyg smert,
Ant svieto negyventum!
Pagalios, durys atsidarė, vir
Ir turi tankiai
*
*
*
tuvėje pakvipo szviežias oras
pasigert.
ir virtuves iszejo in kiemą.
Kaip asz po svietą
Tokiu poru gana yra,
“Vargsze! Galvojo Jurgutis,
atsilankau,
Kur boba pametus
beklausydamas virėjos raudu.
Tai visko matau.
vyra, Kur ja nugabeno? Kodėl tėve
Nes, ant svieto,
Už tai, kad senas,
lis ir mamyte už ja neu'žsistoNiekad nebūna gero,
Negudrus, kaip jaunas.
jo?”
Kur boba joja ant
Tokia boba susimylėjimo
Po jungtuviniu apeigų skal
vyro savo,
neturi, bykloje ligi pat vėlybo vakaro
Tankiausia jeigu
Kad ir-ligojeJbft
skambėjo dainos ir muzikos
sueina in pora,
priežiūros guli, garsai. Mamyte visa laika bu
O bobele būna tamsesne
Todėl, gerai vyrai apsižiūrė vo supykus, ka nuo aukles at
už vyra,
kite, siduodanti degtine ir kad da
Ir kad kas dien
Jeigu mergina už
liai szios vestuves nėra kas vir
guzutes prigėrė.
paezia renkate, dulį užkuria. Kuomet Jurgutis
Niekas pas tokia
Nes jeigu buna dori tėvai,
ėjo gult, Maryte da buvo neverte neturi,
Buna dori in vaikai.
gryžusi.
Ant kožno isz augszto
“Vargsze Maryte dabar ver
žiuri,
kia kur nors patamsej betunodama! Galvojo jis. O vežėjas
jai pirsztu grūmodamas šžaiiKeista Nelaime
kia: cit! cit!”
"A
įSekancziai diena isz ryto vi
rėja jau buvo virtuvėje. Užėjo
vienai minutei vežėjas.. Jis pa
dėkojo mamytei ir, ruseziai pa
žvelgęs in Maryte tarė:
— Jus-gi poniute, ja prida’ bokite. Bukite vietoj tėvo ir
motinos. Ir jus taipo-gi Onute,
neapleiskite ja, prižiūrėkite
idant viskas gražiai, be iszdykavimo. O taip pat, poniute,
malonėkite atskaityt isz jos al
gos bent dvideszimt penkis li
tukus. Nauja pleszke reikalin
ga nupirkt.
j Velei Jurgucziui nauja už
duotis: gyvena Maryte laisvė
je, kaip norėjo, niekam atskai
tos neduodama ir staiga ne isz
szio ne isz to atvyko kaž-koks
svetimas žmogus, kuris nežinia
isz kur ingijo teises prie jos pa
sielgimo ir nuosavybes! Jur
gucziui kartu pasidarė. Jis la
bai, labai užsimanė suramint
cziomis eroplana paleido vi ta, kaip jis manydavo žmonių
George W. Hart, isz Sag
su smarkumu žemyn, nes bu priespaudos auka. Iszrinkcs
Harbor, N. Y., kaip tik tuo
laiku žiurėjo in žvaigždes ir vo pavojus kad visi keliau rusyj pati didžiausi obuolį, jis
nustatė eroplano kelia, kai tojai nenumirtu nuo to skys- priselino in virtuve, inkis zo
tanas oro padangėse. Kai jis obuoli slaptai in Marytes ran
tas mažas apvalus langelis,
kuri “pūsle” vadina, su prisiartino prie mariu, jis ka ir tekinas mėtėsi atgal in sa
sprogo. Tirsztas oras eropla eroplana sulaikė ir paskui vo kambari.
ne, kaip kokia baisi viesulą visai žemai skrido pakol už
----- GALAS —
baigė savo kelione. O to ne
stumiesi laukan kur oras bu
vo daug skystesnis; ir taip laimingo George W. Hart vi
susidarė tarpvej as kuris vis sai nei nejieszkojo, nes jis Pasiskaitymo Knygeles
ką isz to kambario trauke in dingo padangėse.
padanges ir sykiu isztrauke
Penkios Istorijos apie Burike
Tie ‘ ‘ Constellation ’ ’ ero
ir George W. Hart.
planai vis pavojingi ir gana. ir Burikas, Kareivis ir Velnias;
Kai szita sziurpi nelaime Sunku pasakyti, ar jie per Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
atsitiko eroplanas “Constel dideli ir per gramozdiszki, pasaka); Užliekos isz, Senovės
lation” buvo augszcziau ne ar per greitai lekia, ar per Padavimu; Peary ant Žemgalio
gu 19,000 pėdu virsz Atlanaugsztai skrenda. Bet nelai (Atminimas, isz keliones įu Le
tiko mariu ir skrido in Pary mes juos isztinka taip tan dinius Krąsztus),.96 pus. 25^
žių isz New York. Patarnau kiai, kad tikras pavojus jais
Trys Istorijos apie Irlanda
toja, kuri buvo tame kamba skristi. Keli menesiai atgal arba Nekaltybe suspausta; Ro
ryje irgi butu buvus isz- valdžia uždraudė jiems nuo bertas Velnias; Medėjus; Kaip
traukta, bet kitas inžinierius žemes pakilti nes per daug Kuzma Skripkorius liko Tursuspėjo ja nustverti už kojų j u susidaužė, nukrito ar kaip ; ting Ponu. 78 puslapiui .. 2©^
ir sulaikyti.
kitaip nelaime atnesze žmo SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.
Eroplano vairuotojas, la nėms.
Skaitykite ‘ Saule”,
kūnas tuoj aus galvatruk------ ★----- ....................... ..
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