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Isz Amerikos
Mainieriai
Nedirbs Visa

Sanvaite

pasirinkti ka 
Žuvusis karei-1

DuktePapasa-Taika Daug Susikirtimai Indi 
koja ApieTevo Kasztuoja ioie. 49 Žuvo

Nužudymą

400,000 Minksztos
Anglies Mainieriu

Be Darbo
WASHINGTON, D. C. — 

John L. Lewis, mainieriu pre
zidentas ir bosas paskelbė kad 
Didžioji San vaite, bus visu 
minksztos anglies mainieriu 
szvenczįąma, kaip gedulio san- 
vaite del tu mainieriu kurie žu
vo Centralia mainu nelaimėje.

Lewisas sako kad per visa 
sanvaite mainieriai nedirbs 
tinkamai apraudoti savo žuvu
sius draugus, ir tuo paežiu sy
kiu parodyti savo protestą ir 
prieszinga pasireiszkima, kad 
kasyklos yra labai pavojingos 
ir netinkamai prižiūrimos. Le
wisas sako, kad mainieriu kon
traktas pavėlina paskelbti szi- 
tokius apvaikszcziojimus ir 
prisiminimus.

Lewisas taipgi kareziais žo
džiai kaltina Amerikos Vidaus 
Sekretorių, Julius Krug ir sa
ko kad valdžia nepaiso kokie 
pavojai gresia mainieriams po 
žeme.

John D. Battle, vykdomasis 
sekretorius Amerikos Anglių5 
Draugystes, sako kad Lewisas 
ežia tik nori pastrakseti, kaip 
Sekminių verszelis, ir parodyti 
savo galybe. Szitoks darbo su
stabdymas nepagelbes nei 
tiems žuvusiems mainieriams, 
nei ju szeimynoms ir visiems 
mainieriams niek gero neat-
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Centralia, III.; Karo Sztabas

ATHENS, GRAIKIJA. — 
Amerika stoja Graikams in pa-' 
gelba ir paskiria jai net 250,-' 
000,000 doleriu, ne už tai kad

si sugražintu tuos laiszkus už 
menesio, kad darbas nebutu 
per daug ar per ilgai trukdo
mas.

Gimines gali 
jie nosi daryti: 
vis gali būti:

Parvežtas in Amerika ir pa-Į 
laidotas ant parapįjps ar mies-l 

sęzeMyno loto J •,
4ka ir na 1 ST L0UIS' ~ Mary Cathe'

I rine Reardon, 14 metu amžiaus mes jau taip labai tuos Graikus 
į mergaite pasakoja ir aiszkina mylime ar juos daugiau negu 
j teismui, kaip jos tėvas žuvo ir kitus badaujanezius užjauezia- 
kas ji nužudė. Jos tėvas J. me; bet už tai kad, “mes nori-| 
Vincent Reardon užtiko ja su me kad tenai Komunistai nein- 

I kavalieriumi, “Boy Frentu,”i sigaletu ir visa kraszta Sovie- 
fhotelyje, vieszbuczio kambary-Į tams pavestu.’’ 
je. Jis abudu gerai iszbare ir 
insivare in savo autombiliu ir 
važiavo namo.

Duktė dabar aiszkina, kad szitokia betvarke labai patin
ka! ji su savo “Boy Frentu”ika, nes jiems labai lengva vi- 
Michael D’Arcy 13 metu am-1 sus tada pavergti ir savo Dedeij 
žiaus sėdėjo automobiliaus už- Juozui pavesti.
pakalineje sedyneje, jis iszsi- Iki dabar Anglija G-aikus' 
Wuke revolveri ir atprovino ji' szelpe ir tvarka palaike. Dabar; -------
~x_____ 2-2 2-_ x____________ 1-------- T.-' .... ,. ...... !

Anglija pati vos įszsilaiko ir, 
negali kitiems in talka stoti.5 Patvirtino kaipo isztikima sa- 
Už tai Amerika dabar Anglijos vo partijos vaika.
vieta užima ir Graikams in pa-: Žingeidu pažiūrėti ir pama- 
gelba ateina. Ir kaip tik už tai: koki žmogų Moskva pri- 
Amerika siuns ne vien tik ima in savo partijos szeimyne- 

; Amerikoniszkus dolerius tenai, Įk *r an^ kokio žmogaus Komu- 
bet ir savo žmones prižiūrėti nistai labiausiai pasitiki.

Eugene Dennis, Komunistu pneSzilltiS AnglijOS Sztabui IT reikalauti

to kapiniu, ant.
Parvežtas in A 

laidotas ant Amerikos karei
viams paskirtu kapiniu.

Palaidotas 
slėnyj e, kur 
Sztabas tuos 
prižiuręs.

Palaidotas Užsienyje ant pa
rapijos, miesto ar szeimynos 
kapiniu, jeigu tas kareivis tu
rėjo tenai giminiu ar pažysta
mu.

Pulkininkas Sharp 4a pri
deda, kad jeigu gimines ar tė
vai nori ko pasiklausti, ar jei
gu kas ne aiszku, kad jie gali 
kreiptis laiszku in ji ir pasU 
klausti ar pasitarti. Jo adre-l 
sas yra: Philadelphia Quarter
master Depot, 2800 So. 20-th 
St., Philadelphia 45, Pa.

ant kapiniu Už- 
Amerikos Karo 

kapus prižiūri ir

Graikija sziandien biedna, 
, Graikai badu mirszta ir tarp 
I saves peszasi. Komunistams

' Pranesza Pa rvesz ZuvusiusKa- 
™ dabar An.uia ^JTeivius; Didžioji Ir Szv. Sanvaite Iki dabar Anglija G aikus Z

| stacziai in jos tėvo galva. Ji 
i suspiegė ir stvėrė už revolve- 
Į rio, tada pasigirdo szuvis ir ji 
susmuko be sąmones. Paskui 
pasigirdo antras szuvis ir jos 
tėvas susmuko prie automobi- 
liaus rato. Automobilius su
sidaužė ir jaunas kavalierius 
Michael D’Arcy žuvo toje ne
laimėje, sykiu su mergaites tė
vu J. Vincent Reardon.

Ji pasiaiszkina kad isz tos 
baimes ir isz to iszgasczio ji nei 
nežinojo kad ji buvo paszauta. ! 
Ji parode kur szuvis dabar ran 
dasi po jos pažastimi.

Dabar daug kas kita pradė
jo paaiszketi. Teismas sura
do ir kitu žinių. Duktė Catha
rine Reardon tikrai mylėjo sa
vo tęva ir buvo prie jo prisiri-

'j szusi. Ir isz savo puses tėvas ja 
mylėjo. O jos motina yra gir
tuokle, kuri visai apie namus 
nesirūpina, bet po saliunus val
kiojasi, ir paskui pareina na
mo girta ir ima savo dukrele

L daužyti ir už plauku tašyti.
Mergaite pasakoja, kad ta 

! diena, kada szita baisi nelaime j 
atsitiko, ji isz ryto susitarė su 
savo draugu Michael D’Arcy:Keli musu skaitytojai mums 

. . . neeiti in mokykla. Jiedu su kelis sykius prikaisziojo kad 
ai| taxi-cab nuvažiavo isz Union mes Per daug malame apie Ko - 

° . i Station m restaurana in Wentz- munistus, kad Komunistai yraautomobiliu kas sanvaite. Jie .... ......
daug daugiau szitu automobi
liu iszsiunstu in kitus krasztus, i vo.bet negali gauti gana vietos ant 
laivu. Kai tik parūpins dau
giau prekybiniu laivu tai Ame-

EUROPA NEGALI
PRISILYGINTI

AMERIKAI
DETROIT, MICH. — Per

nai, kai Amerikoje visur buvo 
straikos, darbininkai nedirbo 
ir fabrikai buvo uždaryti, fab
rikantai Europoje skubinosi 
pagaminti daug automobiliu ir 
siunsti juos in tuos krasztus 

i kur pirmiau Amerikos biznie- 
i riai dare bizni. Jiems ir pasise
kė pernai.

Bet, su sziais metais, visi tie 
Europos biznieriai ir fabrikajr- 
tai pasiliko visai užpakalyje. 
Jie jokiu budu negali Ameri
kos fabrikantams prisilyginti. 
Dabar Amerikos trokai ir au
tomobiliai yra siuneziami in 
visus pasaulio krasztus. Ir nors 
dabar ir ežia automobiliai yra 
daug brangesni, bet visgi daug 
pigesni negu tie kuriuos gami
na ir stato Europoje.

Dabar Amerikos

bet ir savo žmones prižiūrėti nistai taniausiai pasiiiKi. 
kad tie pinigai butu tinkamai

■ir teisingai suvartuoti. Ne Ko- Partijos Sekretorius buvo pa- 
munistai ir dabar stengsis vis-; szauktas in Washingtona pasi- 
ka suardyti ir sumaiszyti, kad, aiszkinti ar pasiteisinti kad 
Graikams tie pinigai neiszeitu 
ant naudos ir kad Amerikie-i 
ežiams insipyktu szelpti Grai
kus. Tada Komunistai vėl savo 
darba po senovei varytu.

Del taikos ir pakajaus Vi
duržemiu Jurose, Amerika nu
tarė ateiti in talka ir pagelba 
Turkams ir Graikams, kurie 
vienui vieni stovi ant rube- 
žiaus priesz Sovietus.

DUESSELDORF, VOKIETIJA. — Vo
kiecziai ilgai kentėjo, ramiai lauke ir gražiai 
prasze kad Anglijos kariszka valdžia dau
giau maisto jiems pristatytu. Bet jie da
bar jau neteko kantrybes ir pradėjo vieszai

daugiau maisto.
Vokiecziai apverezia Anglijos automobi

lius ir 
Anglijos

Szitie

vežimus, ir akmenimis meto in 
Sztabo namus.
sukilimai yra didžiausi ir pavo- 

Ruhr slėnyje.jmgiausi
Vokiecziu laikrasztininkai sako, kad szi- 

tus sukilimus sukurstė ir surengė Komu
nistai ir darbininku unijos visa sukilimo 
tvarka vede. Bet Anglijos Karo Sztabas 
prisipažinsta kad nieko tikro dabar nega
ilima apie tai pasakyti.

Duesseldorf sostinėje 100,003
Vokiecziu marszavo in parodas 
nesze vieliavas ir plakatus, ap
vertė Anglijos Sztabo automo
bilius ir viena inmete in ežerą, 
iszdauže langus ir vis reikala
vo daugiau maisto.

Arnsberg apylinkes kaimuo
se, prie Solingen ir Hagen, apie 
39,000 Vokiecziu susidarė pa-

! rodąs ir marsziavo. Czia nie- -------------------j-------------- ! X.JX. ,<X>XMXX« XXXVX VXX.LXM , J X XXX. X-XXXXX
žinias tik skelbiame, o ne suda- invaiska per kara, kad jis pa-j ko taip labai daug nepadare ir 
rome. Sztai ir kitas Komunis- sidare palszyvas popieras ir niekas nebuvo stacziai užklup
tas mums pasisuko ir in laik- taip isz vaisko iszsisuko. Už to-j tas ar sužeistas, 
raszczius inlindo, nors niekas kį prasikaltima, mažiausia dė
jo neprasze in sveczius.

Gal, tiesa prisipažinus,
gene Dennis, nėra jau visiems tu Partijos Sekretorius, maty- 
K&fiiunistams pavyzdys ir gal ti, yra nepaprastas žmogus, 
ce visi tokie kaip jis; bet nors'
tiek galima pasakyti apie Eu- Kongresmenas Nixon isz Ca- 
gene Dennis: Jis yra sekreto-5 liforniJos Parode kad tas Eu' 
rius Komunistu Partijos Ame-' Sene Dennis Pabe^° isz kaleP- 
rikoje; jis kaip nors atsižyme-.mo Los Anieles mieste> 1930 
jo, kad Moskva ji pripažino ir.

PAVYZDINGAS
KOMUNISTAS

Eugene Dennis
WASHINGTON, D. C. —

Komunistai Amerikoje nėra 
Amerikos valdžiai prieszingi.

Jis pribuvo, trumpai pasiro
dė ir sztai kas vieszai iszkilo: 
Eugene Dennis, vartuojo ir 
vartuoja net spetynis palszy- 
vus, netikrus vardus ir pavar
des. Kai jis buvo stacziai už-

; klaustas kaip jo tikras vardas 
ir pravarde, jis nutilo ir neat
sake. Paprastai, žmogus kuris 
svetima varda pasisavina buvo 
suaresztuotas ir nubaustas, nes 
jis taip ne del gero daro. O szi- 
tas Komunistu Partijos Sekre
torius net septynis ar daugiau 
palszyvus vardus vartoja. 1

ville. Paskui jiedu tenai pa-! SerL teisingi žmones kaip ir ki- ■ 
lauke pakol szioveris nuvažia-' ti. mums patarė palikti Ko-1 

m . ... ... . . ! "Al T> 1 c + 11 vtittIiaiO TVTac* + ft’i T1 ir

WASHINGTON, D. C. —
Karo Sztabas iszsiunte dau

giau negu dvideszimts tukstan- 
cziu laiszku szeimynoms ir gi
minėms kareiviu kurie žuvo 
ant karo lauko. Per szitus
laiszkus Karo Sztabas klausia5 rikos fabrikai gamins troku ir 

automobiliu visiems krasz- 
tams.

Gal kai kurie pasipiktins da- 
žinoje kad Amerika siunezia 
naujus automobilius in kitus! 
krasztus kai czia namie j u taip 
labai reikia. Bet visos kompa
nijos ir fabrikantai paskiria 
nuoszimti savo tavoro del už
sienio. Taip ir su automobi
liais, paskirtas nuoszimtis yra 
siuneziamas in kitus krasztus.

giminiu: “Ar jie nori kad j u 
žuvusis kareivis butu parvež
tas in Amerika ir kur jie nori 
kad jis butu palaidotas?

Szituose laiszkuose yra pa- 
aiszkinti apie Amerikos Karo 
Sztabo užlaikomas ir prižiūri
mas kapines kituose krasztuo- 
se, jeigu gimines norėtu palik
ti žuvusius ten, kur jie dabar 
ilsisi.

Karo Sztabas praszo, kad vi-

Bet ežia tik pradžia. Ameri
kos Slaptos Policijos FBI va
das stacziai kaltina ir sako kad 
Eugene Dennis su savo Komu
nistu Partija “yra kriminalis
tas, parsikaltelis ir sukilėlis.’’

-Į Pennsylvanijos Kongresmo- 
Tada jiedu, vietoj ėjus in munistus ramybėje. Mes taip ir nas McDowell parodo kad tas 

restaurana, pasisamdė kamba- j norėtume padaryti, bet mato-. pats Eugene Dennis iszsisuko^ 
ri nakvynei, kur jos tėvas juo- te> didžiausia beda yra ka,d mes isz vaisko kai visus vyrus emeĮ 
du ta nakti užtiko. ;

Vienas augsztas Anglijos ka
rininkas sako, kad czia yra 
daugiau negu tik maisto parei
kalavimo klausimas, nes visi 
szitie sukilimai kaip ir tyczia 
pasirodė kaip tik tuo laiku kai 
Vokietijos klausimas yra išs
keltas Moskvos Konferencijoje,

Anglijos valdžia sako kad ji 
nekaltina Vokiecziu kad jie 
taip sukilo, bet visus perspėja 
kad Vokiecziams ne gerai taip 
prieszintis, nes Vokiecziai turi 
atsiminti, kad visa tai ka jie 
gauna yra iszmalda ir tik isz 
kitu .krasztu mielaszirdystes. 
Kai ubagas ima reikalauti, o ne 
praszyti, jis tada ne ubagas, 
bet razbaininkas. Anglijos 
Karo Sztabas sako kad szito- 
kios parodos ir sukilimai yra

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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siems. Bet jie tuo paežiu sy
kiu pasiaiszkina kad visas 
maisto padalinimas yra ne 
Anglu, bet paežiu Vokiecziu 
rankose.

Anglijos Karo Sztabas prisi- 
szimts metu in kalėjimą pa- pažinsta kad nebuvo galima 

Eu-( prastam žmogui. Bet Komunis- pristatyti gana maisto vi-
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Kas Girdei
LinKynoa

AHeliuja
Visierps

miestą su slavo nauja skrybė
laitė kuri dabar gerai, gražiai 
ir saugiai tupėjo ant virszugal- 
vio. Bet policija, ja suaresztavo, 
u'ž tai, kad ji turėjo paslėpta 
ginklą, peili.

Tik Valgyk Vaikeli
Paprastai skubiname su tais 

“Szirdingais Velinimais” vi
siems musu skaitytojams, 
draugams ir pažystamiems.

Velykos yra puikiause szven- 
te isz visu, o tokia, kad kožnas 
džiaugėsi isz laimes kitu. Bet, 
ne tokia tai szvente kaip tai

Hanover mieste, Vokietijoje, 
muzikantas ir muzikos žinovas 
Klaus Wagner buvo apsūdytas 
ant visos sanvaites prie sun
kaus darbo už tai kad jis ‘ ‘ ne- 
apstavoja savo vyresniuo
sius.” Jo prasikaltimas buvo 
kad jis iszpeike keli sopėtos 
dainininkus.

QYVEND gerai pasiturintis’ uepajiege, o sūnūs vis nepasi-

Vienas augsztoje valdžios 
vietoje žmogus renka visas ži
nias apie kiek pagelbos Ameri
kos valdžia davė ir duoda Ru
sijai. Kai jis savo žinias pa
skelbs, tai žmonių akys atsida-

ri da pasilikti ir vargti, kad ga-Į 
lėtam ka gero sau užsitarnauti 
dangaus karalystėje. Rūpinkis 
žmoniems ka gero padaryti, 
kad po mirties tave minėtu.

Kiekvienas žodis sunui sėdo 
szirdin, o prigijo amžinai at- 
mineziai. Riedėjo jam aszaros 
per jauna veidą.

— Ko nusiminei, vaikeli, 
klausai mano žodeliu ? Ar my
lėsi motina ?

— Mylėsiu, teveli mylėsiu!
— Tai valgyk duona su me

dum.
Tie žodžiai puolė sunaus 

szirdin ir pasirodė, kad tėvas 
skiria jam valgyti duona su 
medum. Toji tėvo dovanota lai
me amžinai pasiliko jo atmin
tyje. Ir vėl tėvas, isztieses savo 
sudžiovusia ranka, paskutini 
karta palaimino sunu ir pasa
kė: Valgyk duona, vaikeli, su 
medum! Ir užmerkė savo akis!

Po tėvo laidotuvių, sunui vis 
szirdyje plake labiausia tie tė
vo žodžiai: “Valgyk duona su 
medum!”

Atėjo rugtapjute. Reikia su
nui stoti ūkininkauti. Reikia 
valdyti visas ūkės, nors sunku 

• buvo, bet ka darys, kad tėvui

Gyvuliams
Skirta Sanvaite

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
tes,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Bn.Jme jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekins 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bei 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

ūkininkas, turėjo vienturti taisė; tėvas dirbti negalėjo, nu- ■ 
stojo sveikatos, atsigulė mirti
nai! patalan, sunui baugu pasi
darė, kad tėvas neiszgis.

Viena ryta, kada tėvas jau
tėsi, jog jau reiks skirtis su 
sziuo pasauliu, liepe parvežti 
kunigą. Kaimynai parvežė isz 
netolimo bažnytkaimio kunigą, 
aprūpino szventais sakramen
tais, pasidarė tėvui kiek ra
miau, tada pasiszaukes sunu 
tarė:

— Sunau mano! Matai kad 
jau man reiks skirtis su sziuo 
pasauliu; buk darbsztus, mano 
išpėdini, klausyk motinos.

— Klausysiu, teveli, kad tik 
iszgytum, pro aszaras tarė su
ims.

— Ne, vaikeli, asz jau neisz- 
gysiu. Matai, mano gyslose 
kraujas jau recziau musza ir 
szaltas prakaitas mane pila. 
Reiks jau man eiti amžinam 
gyvenimai!. Tik tu, vaikeli, tu-

sunu ir jo mokslan leisti gaile- 1 
josi. Tas sūnūs įaugo kaip gir- 
rioje, iszdyko, tėvu klausyti 
nenorėjo. Sunku buvo tėvams, 
kad vaikas taip neklauso. Kad 
būdavo tėvas pasius kur sūneli 
laukan darbininku pažiūrėti, 
kaip ten dirba; tai sūnūs atsi
sakydavo eiti. Motina jam 
valgio neintaikydavo. Viena 
karta motina jam sukirto, kad 
nesikele isz lovos valgyti, tai 
suirus užpykęs nesikele per vi
sa diena ir visai nevalgė. Užei
davo tėvams rūpestis apie savo 
vaiko iszdykima, kalbėdavosi, 
kaip bus kai iszaugs, kaip reiks 
jisai suvaldyti. Tėvas, kai]) 
tvirtesnes szirdies, ramindavo 
motina, kad per daug nesirū
pintu, sakydavo: Kai iszaugs, 

1 tai pames ir bus protingesnis, 
kitu gedinsis ir visgi musu se
natvės pagailės. Simus sulaukė 
17 metu, tėvas paseno, dirbti

ISTORIJEapie Da i8Z ““ 
-----------------  iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoktis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15e. 
Saule Pub. Co., Mahanoy City

musu brangioje Lietuvoje skews, tai žmonių akys atsid 
szventem, o bet džiaugėsi isz to r-vs net bus sunku intiketi.

VELYKŲ SZVENTE

kvepalu eiti Jėzaus patepti.

diena jos atėjo pas kapa,

mums atris akmeni nuo

pamate akmeni atrišta; O buvo jis la

jos pamate aniuola, sėdinti deszineje

jo

Galilieja, tenai ji matysite, kaip
Skaitykite “SauleJi taip ir padare ir iszejd in

jis
• • 
JIS

Jau dabar yra nustatyta visa 
eile nauju insakymu ir nusi
statymu kaslink Sovietu Rusi
jos, jeigu Molotovas konferen
cijoje nenusileis ir nesutiks.

Laikrasztininkai kurie par
važiuoja isz Szveutos Žemes,

“Talmudo Paslaptys

giliuko, kad Dievas davė su
laukti Kristaus Prisikėlimo, 
viskas pradeda gyvuot. Duok 
Dieve, idant visi musu pagei
dimai iszsipildytu. Kiek tai 
vargo, bado ir nesmagumo tu
rime paneszti, o bet turime ir 
nenusiminti ant dvasios.

Džiaugsis tieji, kurie ap
siaubti savo vaikeliais, anū
kais, giminėms ir pažinsta- 
miems szvens taja diena Prisi
kėlimo Vieszpaties. Bet, dau
gelis bus ir tokiu, kurie atsi- 
skyria nuo saviszkiu ir mylimu 
ypatų apvaiksztines taja 
szvente su nuliūdima czionais 
svetimoje szalelyje.

Del tokiu siuneziame savo 
suraminimą su “Linksma Al- 

' heliuja!”
— “Saules” Redakcija.

Edgar J. Hoover, slaptos “F 
BI” policijos vadas ir pirmi
ninkas atsisakė priimti szilta 
vieta kur jam butu mokama 
100,000 doleriu in metus ir pa
siliko savo sename darbe kur 
jis gauna tik 14,000 doleriu in 
metus.

Jau galima matyti kaip sta- 
cziokiszkai ir be jokiu nusilen
kimu Washingtonas insako 
Rusijai. Kai Vengru vadas, Be
la Kovacs buvo suaresztuotas, 
isz Washington© buvo pasiaus
tas griežtas laiszkas ir pareika
lavimas kad suimtas Bela Ko
vacs butu teisiamas ne Sovietu 
teisme bet Suvienytu Tautu 
Sanjungoje.

Už keliu dienu Washingto- 
mas pasiuns labai trumpa, svar
bu ir asztru laiszka Yugoslavi- 
jai ir General Tito. Yugoslav] ■ 
ja protestuoja kad Amerikos 
Ambasiadorius Patterson pa
niekino ir apszmeiže Yugosla- 
vijos valdžia. Laiszke bus 
trumpai paraszyta kad Amba
sadorius Patterson yra laisvas 
žmogus ir gali siakyti ka jis no 
ri; ir isz kitos puses Washing- 
tonas nieko neteisingo neranda 
tuose Ambasadoriaus žodžiuo
se apie Yugoslavia. Ka Amba
sadorius Patterson kaipo lais
vas 'žmogus pasakė, ta pati 
Washingtonas mansto apie Yu- 
goslavijos valdžia. Szitas atsa
kymas baisiai nepatiks Gene
rolui Tito, kuris iki sziol kaip 
koks gaidukas straksėjo, bet 
jis turės nutylėti, nes dabar 
jam nei Rusija nepadės, nes 
Sovietai užimti savais reika
lais.

Kongrese ir Senate, visi 
Kongresmonąi ir Senatoriai 
dabar jau ima vieszai ir drąsiai 
kalbėti apie Sovietu Rusija ir 
pultis ant Komunistu Ameri
koje.

.Kai Rusijos atstovas Gromy
ko visiszkai atmete Amerikos 
pasiulinima sudaryti komisija 
prižiūrėti tos sprogstanczios 
bombos gaminimą, jis nutrau
kė visas derybas ir dabar visai 
nėra nei sznekos apie pasidali
nimą žiniomis ir mokslu.

Nors Republikonams Kon- 
gresmonams nepatinka kad 
Prezidentas Trumanas, kuris 
yra Demokratas pareikalavo 
400,000,000 doleriu Graikijai ir 
Trakijai, nes Republikonai ke
tino sumažinti valdžios iszkas- 
czius ir numuszti nors kiek 
taksas ir paskui visiems pasi
girti kad jie moka: kaip taupin- 
ti pinigus, jie dabar turi su 
Prezidentu sutikti, nes visi 
Amerikiecziai pritaria Prezi
dentui Trumanui.

Portland mieste, Oregon val
stijoje, Marie Montoya nusi
pirko niauja skrybėlaitė, bet ta 
skrybėlaitė vis netupejo ant 
jos galveles ir vejas ja vis nu- 
pusdavo. Ji sumanstino ta savo
nauja ir gražia, skrybėlaitė pa- sako kad ne Žydai veda tuos 
laikyti vietoje su mažu peiliu, sukilimus priesz Anglijos ka- 
kuri ji vartoja bulvėms skusti, riuomene, bet “Komunistai.”

Jeigu mes Rusijai kelia pa
karsime Graikijoje, galimas 
daigtas kad iszkils? karas.

Jeigu mes Rusijai kelio ne- 
pakirsime, tai isz tikro bus ka
ras !

Eina gandai kad Rusija da
bar meta taki ant Alaskos ir sa
ko kad Amerika neteisingai 
pasiėmė Alaska nuo Rusijos ir 
dabar Rusija, ianot tu gandu, 
reikaluaja kad Amerika Alas
ka Sovietams (atiduotu ar su
gražintu. Bet ežia ne žinios; tik 
gandai ir paskalos. Nei Wash
ingtonas nei Kremlinas nieko 
apie tai da nesako.

Ameirkos Sekretorius Mar
shall vieszai pasakė kad jis be
veik visai neturi vilties kad 
kas gero iszeis isz szitos Mosk- 
vos Konferencijos. Kongresas 
su juo sutinka, bet vis vieszai 
nieko nesako, ir viską daro, 
taip kaip tos konferencijos vi
sai nebutu.

Szventas Morkus, Evangelistas szitaip apraszo pirmąsias 
Velykas: “Subatai praėjus, Marija Magdalena, Marija Jokū
bo motina ir Salome nusipirko

Labai anksti pirma sanvaites 
saulei

Jos
kapo

Bet 
bai didelis.

jau užtekėjus.

saves: Kaskalbėjosi tarp 
angos?

pažvelgusios

Inejusios in kapa, 
puseje, apvilkta baltu drabužiu, ir nusigando.

Jis joms tarė: Nenusigąskite; jus jieszkote Jėzaus Naza- 
reno, kur Jis buvo prikaltas ant kryžiaus; Jis atsikėlė, 
nėra ežia, sztai vieta, kur ji buvo padeje.

Bet eikite, pasakykite jo mokytiniams ir Petrui, kad 
eina pirma jusu in 
jums yra sakes.”

Nuo Balandžio (April) 7 
iki 13 yra skirta sanvaite 
priimti visiems gerai prižiū
rėti gyvulius ir tinkamai 
juos laikyti. Visose mokyk
lose per ta sanvaite, visi vai
kai pasižadės ir szitokia pri- 
sieka padawX:

“ Asz pakšAdu visus gy
vulius gerai prižiūrėti ir tin
kamai laikyti. Asz juos ne- 
kankinsiu • ir stengsiuos pri
žiūrėti kad ir kiti nekankin
tu. Asz pasižadu taip elgtis 
ir taip daryti ne vien tik per 
szita sanvaite, bet per visas 
sanvaites per visa meta.”

Szita Gyvuliams Skirta 
Sanvaite pripažino ne vien 

tik ežia, bet ir Kanadoje ir 
Pietų Amerikoje.

Szitas gražus s z u v a, 
“Smooky,” kaip ir tuks- 
taneziai kitu szunu prisidėjo 
prie karo laimėjimo, nes ir 
jie buvo in vaiska imami del 
tokiu darbu kurie buvo žmo
gui per pavojingi ar kur 
žmogus negalėjo prieiti.

prižadėjo klausyti motynos. 
Prikeldavo motina priesz sau
les tekėjimą eiti prie darbo, 
dirbo kaip galėdamas, niekam 
nerugojo, niekam neiszmetine- 
jo savo vargo.

Viena ryta sūnūs, eidamas 
anksti prie darbo, sumanė pra- 
szyti pas motina, kad jam pa
gamintu duonos su medum, tė
vas liepe.

— Motina, sutaisyk man 
pusryczius: duonos su medum. 
Žinai, kaip tėvas liepe.

— Žinai, vaikeli, kaip liepe 
bet tumeiszmanai.

— O delko asz, motin, neisz- 
manau?

— Taip, asz tau paaiszkin- 
siu.

— Paaiszkink, motina ma
no, asz busiu dėkingas visada 
už tai.

— Reikia, vaikeli tik dirbti, 
prakaituoti, tai vanduo ir duo
na bus, vaikeli, taip gardi, kaip 
su medum, tik dirbti netingėk.

— Nubudo isz karto sūnūs, 
bet vėl jam pasidarė ramu, 
linksmai, kad tai pati duona pa
sidarys gardi kaip medus. Dir
bo, prakaitavo, Atminės tėvo 
žodžius: “Valgyk duona su 
medum.” Ramu jam buvo, ne
paisė vargo ir prakaito. Iszau- 
go doras žmogus ir niekam 
nuoskaudos nedarydavo. Visu 
buvo gerbiamas ir mylimas, 
gerai vede ūki. Iszauges pra
moko skaityti knygas, laik- 
raszczius.
“Kas tevo-motinos neklauso: 
Tasai valgo duona sausa. ’ ’

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

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 150

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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tYRA didžiausiu sopuliu die- rūpėjo, bet pinigai nes jis buvo Jums, szi nakti vienas isz Jusu nedarykite, padekite karda in das matydamas kaip jo moky- 
na, nes toje dienoje mirė kasierius.

musu brangiausias Iszganyto- Judas bėga pas Farizejus
jas ant medžio kryžiaus. Baž- naszto mokytojus ir sako: “Ka^ vienas kito klausinėti, gal asz jes ausi iszgyde. 
nycziose sziandiena daro liud- jus man duosite, asz jums Ji j esmu Vieszpatie, 
na inspudi varpai neskamba, iszduosiu!
vargonai
uždengti

■ žmonių, nuteisė Jezu ant mir- 
kardu'toju kankina, sanžine jam eme'ties. Jėzus ramiai priėmė mir- 

'bega atgal pas' ties bausme. Kareiviai deda 
Isz-' jezuį Kryžių ant pecziu, žmo

nes džiaugėsi, rankoms ploja. 
__ ± ___ i——o  ______  _____ Jėzus eina toms paiczioms Jeru- 
Pilota, j1 ‘ kas mums su tais pinigais, tu- zolio ulycziams, sunku kryžių 

neszdamas ir paniekinimą ken-

iszduos mane!” ■ savo vieta, nes kas su
Apasztalai persigando, eme kovoja, nuo kardo žūva. Pride- j labai graužti, 

į vyriausius kunigus sako:
Pirmiausiai atvedė Jezu pas daviau nekalta žmogų, atsiim-l 

, toliaus pas Kaipo-'kite pinigus. Kabinai atsake,! 
, pas . „ ,

lamdydami, draskydami. Ma-j rekis juos sau.” Judas mete pi-

gal asz esmu1 '
Nudžiugo vyriau-'0 Kristus atsake, “tasai kuris Ainosziu, t____

negrajina, altoriai šieji kunigai ir tarė: “ Trisde-! su manim kartu sieke in bliu- sziu pas Heroda, 
juodu uždangalu, szimt sidabriniu!” Judas suti- da, ’beda tam žmogui per kuri

vo neapsakomą meile, nešvan
kia prie savo Tėvo dangiszkb 
“Teve nubausk tuos nedorė
lius ’ ’ bet galingai balsu szau
kia: “ Teve atleisk jiems, nes 
jie nežino ka daro!” Po trijų 
valandų kentejimo, nulenkia 
galva, suszuko didžiu ‘balsu,

Szventos Miszios neatsilaiko ko už tokia preke Kristų isz- 
taip kaip kitoms dienoms, ku- duoti. Kristus matydamas kad
nigas nepaszvenczia Ostija del artinasi Jo valanda kentėjimui
priėmimo taip kaip daro ki-l pirma kentejimo Kristus da 
toms dienomis, 'bet priima va- norėjo parodyti savo garbe, se- 
karykszcziai paszvensta* dosi ant asilo jojo in Jeruzoliu.

Sunus žmogaus bus iszduotas 
geriaus hutu ant svieto neužgi-' 
mes. Vienok tie jausmingi j 
Kristaus žodžiai nesuminksz-j 
tino Judo szirdies nes Judas'

ty’damas Petras kanezias Je-Įnigus po kojų Rabinams o pats 
zaus iszsigando kad ir Ji kartu, nubėgės pasikorė ir taip užbai- 
ne paimtu ir nekankintu taip ge guodulis nelaiminga savo 
kaip Kristų. Už tai kada tar-' gyvenimą.
naite priėjusi paklausė “bene

Jėzus Kristus norėdamas pa
rodyti kaip baisi yra nuodėmė, 
kur žmogus isz savo liuosos va
lios dasileido ir prarado amži
na laime, ir kaip didele Jėzaus 
meile del nusidėjusio žmogaus. 
Kada musu pirmieji tėvai nusi
dėjo rojuj, likosi isztremti isz 
rojaus ant žemes, dangus užsi
darė o žeme virto aszaru pakal
ne. Žmones ko toliaus to la- 
biaus skendo nedorybėse. Ta 
karta Sūnūs Dievo pasigailėjo 
nelaimingos žmonijos. Apleido 
sostą dangaus, paliko chorus 
aniuolu priėmė silpno žmogaus 
kuna po uždanga mažo kūdikė
lio žengia ant žemes, gimė tvar- 
telyj tarpe gyvulėliu, ir kaip

Žmones pajutę Kristų prisiar
tinant iszbego priesz Ji didžios 
minios, vieni bere gėlės po ko
jom, kiti medžiu szakas, treti 
klojo savo rukus, o vaikeliai 
szaukia: “Hosana Sunau Do
vydo! Hosana ant Augszty- 
biu!” Vyriausi kunigai maty- 

! darni kad Kristui tokia garbe 
teikia, nėrėsi isz kailio sakyda
mi “visas svietas su Juom ei
na ir geidi kogreieziausia nu
žudyt.”

| Kristus po garbingo inejimo 
I in Jeruzole da surengė pasku
tine vakariene tardamas: 
“Pirma negu kentėsiu geidžiu 
su Jumis kartu valgyti Velykų 
avinėli!” Atėjus valandai atsi-

manste tik apie pinigus. Jėzus ir tu esi viena isz Kristaus mo
paemes Apasztalus eina in dar-' kiniu? Petras užsigynė ir tre- 
želi alyvų, o Judas bėga pas ežia karta, net po prisiega sako 
Farizejus. Kristus sako: “Szia'nepažinstu to žmogaus. Tuo
nakti Jus visi mane apleisite tarpu užgiedojo gaidys o Jėzus 
nes kada užgaus piemenes tuo gailingomis akimis pažvelgė in
kart iszsibalszkys avys.
ras drasei tarė: “Vieszpatie 
norint tave visi apleistu, 'bet 
asz tavęs neapleisiu norint ir 
mirti reiketu su Tavim. Kris-

Pet- Petra. Petras atsiminė savo 
pražadejima iszfoeges laukan 
eme graudžiai raudoti ir labai 
gailėtis už savo nuodėmė. Ju

Vėl Kristų atveda pas Pilo-
ta, Pilotas nori Kristų iszliuo-

pats apie save pasakė;

“Paukszteliai turėjo lizde-1 
liūs, lapes urvus o Sūnūs žmo
gaus neturėjo kur galvos pri
glausti. ’ ’

Ir taip Jisai vargingai gyve
no visa savo gyvenimą. Jis ne
atėjo pas turezius nenorėjo už
gimti karalių palociuose. Jis1 Paskutine Vakariene
atėjo pas varguolius piemene- 
lius, Jis vargdienius labai my- sedo su dvylika Apasztalu, pir-

tus atsake: “Petrai, Petrai, 
pirmiaus negu gaidys užgiedos 
tris kartus manės užsiginsi!”

Petras atsake: “Norint ir 
mirti reiketu 'bet Tavęs Jėzau! 
neužsiginsiu.” Taip ir kiti mo
kinai kalbėjo.

Jėzus tarė Apasztalams:' 
“Bedekite ežia ir budėkite kad 
neinpultumete in pagunda,” o 
ernes Petra ir du sūnūs Zebe- 
duszo atsitolinęs nuo ju meldė
si. Jo kūnas eme drebėti, kru
vinas prakaitas apsipylė Jo 
skaistu veidą kada stojosi visa! 
kanezia priesz akis. Jis apalpo, 
puolė ant veido tardamas: 
“Teve, jeigu galima atitolink 
,ta kielika nuo manes, bet ne' 
mano, o Tavo valia lai pildo
si!”

Į ,
Tai jau Nedėliojo ir Velykos, 

Norints žmoneliai truputi 
(atsilsės,

Ir Velykas szvensti gales, 
Norints tik vienas gyvenu,

suoti, bet minia rėkia kad nu
teistu ant mirties! Pilotas Jezu 
liepe nuplakti manydamas kad 
nuplakta parodys žmoniems, 
tai gal tuo kart Jo pasigailės Ir 
nereikaluas mirties bausmes. 
Budeilai nuplesze Jo rubus, 
pririszo prie stulpo, nuplakė 
smarkiai, net kūnas krito nuo 
kaulu. Erszkecziais apvainika
vo, raudonu skarmalu apsiau
tė, padavė in rankas lendre pa
juokė kad Jo karalyste esanti 
taip silpna kaip lendre. Pilotas 
pamatęs Jezu labai sužeista, 
mazgoja sau rankas tardamas: 
“Ne esmių kaltas, įasz to nekal
to žmogaus kraujo,” ir taip pa
rode Jezu minioms nuplakta, o 
žmones vietoje pasigailėjimo 
szaukia, “Nukryžiavok! Nu
kryžiavok ! ’ ’

Kur tie yra kur Kristus tiek 
daug gero padare, kur tie ligo
niai, kur tie aklieji kuriems su
grąžino, regėjimą? Nėra ne vie
no kuris parodytu Užuojauta, 
bet visi vienu 'balsu szaukia, 
“Nukryžiavok!”

Pilotas taikindamas prie

tedamas. Ozai pasirodo kiek il
gai pasaulio garbe tęsęsi, nese
nai, vos kelios dienos priesz tai 
tapati minia ta pati Krista 
garbino, gėlės bere, rubus klo
jo o sziandien deda sunku kry
žių ir teise ant mirties.

Tuose laikose kryžius buvo 
didžiausias paniekos ženklas, 
už tai ir Žydai ir ju rabinai gei
de Jezu ant kryžiaus numarin
ti kad Jo vardas butu niekina
mas per amžius. Taipgi vede su 
Juo du žmogžudžius ir Kristų 
lygina jiems. Atėjo Jėzus sun
ku kryžių neszdamas ant kalno 
Kalvarijos akyveizdoje Jo Mo
tinos Szvencziausios, nuplesze 
Jo rubus, prikalė prie kryžiaus 
pastate tarpe žmogžudžiu. Ap
leistas Kristus nuo visu kybo 
vienas ant kryžiaus, tik viena 
Jo Motina neapleido, stovėjo 
po kryžium, apalpusi, negirdi 
nuo ne vieno paguodos žodelio, 
bet vien tik iszjuokimus ir pa
niekinimus. Su didžiausiu szir
dies skausmu marina savo my
limiausi Sūneli ne ant lovos, 
bet ant kieto medžio kryžiaus 
rankos, kojos prikaltos vinims 
vietoje paduszkos po galva 
erszkecziu vainikas, ir taip 
Kristus didžiausiuos sopuliuo
se kibo tris valandas ant me
džio kryžiaus. Czia parodo sa-

“Teve in rankas Tavo atiduo
du savo siela, nulenkia galva ir 
persiskyrė su sziuo pasauliu. 
Jėzui mirsztant saule aptemo, 
žeme eme drebėti, uolos skaldė
si, numirėliai kėlėsi, net Kris
taus prieszai iszsigando saky
dami: “Tikrai tas buvo Sūnūs 
Dievo.” Nuo to laiko kada 
Kristus mirė ant kryžiaus, 
Kryžius likosi didžiausioje pa
garboje. Taip pasaulis atsimo
kėjo Kristui už Jo gerus dar
bus.

Taippat atsimoka ir sziaa- 
diena, kaip tarpe dvylikos 
Apasztalu vakarininke, atsira
do vienas iszdavejas Judas, 
taip ir sziandiena. Tame vaka
rininke tai yra Kristaus bažny- 
czioje yra jau nevienas Judas, 
bet keli yra kurie loszia Judo 
role, su drąsą sėdasi su gerais 
Kristaus pasekėjais, taip kaip 
Judas kad sėdėjo su isztiki- 
mais Kristaus Apasztalais.

Kristus nekarta Dvasioje 
kalba liūdim 'balsu in szvent- 
vagi: “Prieteliau, delko savo 
darbais žeidi mano szirdi, lau
žai mano instatymus?”

Bet Judo inpedinis negirdi 
to Kristaus žodžiu taip kaip 
negirdėjo Judas, nes sidabrini 
graszi numylėjo labiaus negu 
Kristų. Nelaime tiems kurie už 
pinigą laužo Kristaus instatus,

miaus negu pradėjo vakariene, 
jiems inpyle vandenio in kliu
dą mazgoti Apasztalu kojas len 
kesi ir mazgojo ir savo iszdave-

Tuo kartu nužengė aniuolas 
su kieliku. Jėzus paėmė kielika 
iszgere lig dugno parodydamas' 
kad nori iszpildyti Dievo valia 
lig mirties. Atejas pas moki
nius rado juos mieganezius ir 
tarė: “Vienos valandėlės su 
manim negalėjote ’budėti, tiesa 
dvasia stipri, bet kūnas silp
nas ! ” i

Treczia karta atejas tarė: 
“Miegokite ir ilsėkitės!” Da . i 
pasimeldęs tarė: “Kelkitės, ei-' 
kime, nes jau prisiartina va-Į 
landa, o Simus žmogaus bus 
iszduotas!”

Judas nubėgės pas vyriau
sius kunigus atsiėmė savo už
mokesti, paėmė kareiviu su ka-. 

. _ lavijais ir retežais, atėjo pas'
ko už tai kada Kristus inejo in: muį į m Taipgi kielika laimino Alyvų darželi ir tarė karei-' 
bažnyczia ir rado tenai beda- ;r jave gerti sakydamas: i viams:
rant turgu, paemes rimba^isz-’ “Gerkite, nes tai yra mano “Katra asz pabueziuosiu ta 
pyle kaili ir iszvare isz bažny- kraujas kur už Jus už daugeli imkite, 
ežios sakydamas “Namai ma- ” t7 . kiču uus palietas, iv ^u.-. ivrisiui oeKaiuani su yipaszia-Vin O i -wi r» Iir4 iii n •»"» z-J . . — -— v J * 1 I

U'z tiesa sakau iaįs, Judas ineina prisidengęs(

Įėjo, Jis juos nuolat glaudė prie 
saves, Jis skelbe lygybe, Jis sa
ke kad Dievo akyse visi yra ly
gus, Jis smerkia guodu lingus, 
skriaudikus, turtuolius kurie jo Judo. Szv. Petras persigan-
renka turtą su skriauda arty- do ir kaire: “Vieszpatie, nemaž
ino. Jis gydė ligonius, prikėlė gosi man kojų!”
isz numirusiu, akliems sugra- Kristus tarė: “Jeigu nemaz- 
žino regėjimą kurtiems girde ji- g0Sįu tau kojų, neturėsi dalies 
ma, alkanus pene jo, isz ap- su manim!”
szviestuju piktas dvasias isz-' Petras tarė: “Vieszpatie, 
varinėjo. Didžios minios seke jeįgu taip tai ne tik kojas, bet 
Ji ir garbino Dieva. Bet Fari-' įr visa numazgok! ’ ’
zejams ir vyriausiems kuni- Kristus vėl tarė: “Tai duodu 
gams baisiai Jo mokslas nepa-^ jums pavyzdi, kad Jus taip da- 
tiko. Jie pradėjo 'žmones priesz rytumet kaip asz darau.Kada 
<Ji kurstyti sakydami kad Jis ^jgg vakariene, paemes duona 
velnią turi, Dievo instatymus meĮjeSj laimino ir tarė: “Val- 
griiauna, žmones suvadžioja. gykite, tai yra mano kūnas, ir 
Labiausiai ant Kristaus užpy- jus taip darykite mano atmini- 
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ežios sakydamas ‘
no, namai maldos o jus padare-' ]įU(jes tarė
te latru lindyne.”

ankszcziaus ai- vėliaus Dievo 
rykszte palytes.

Stebimas dabar isz Meksi
kos, stebimės isz Rusijos, tie
siai pasibaisėtini persekioji
mai kunigu ir kataliku. Bet kas 
gal žinoti, gal yra bausme Die
vo už laužymą Jo instatu, už 
veidmainiavimą, už szventva- 
gyste, nes nuo pasaulio sutvė
rimo už prasikaltima Dievas 
baudė, baudžia ir 'baus.

Kaip gamtoje kad iszkyla 
audra, tai verezia isz szaknu 
sena supuvusi medi, verezia 
jauna medeli, su purvais su- 
maiszo piktžole ir balta lelija; 

' Taip ir bausmes audra kada 
užeina, palieti kalta ir nekalta, 
nes tik nekalto kentėjimai gali 
Dievui skriauda atlyginti. Del
ko sziandien tik daug neapy^ 
kautos atsirado po visa pasau
li priesz kataliku tikėjimą? 
Dėlto kad atsirado jau nevie
nas bet keli tarpe geru vadu 
Judos pasekėju kurie už sidab
rini doleri mindžioja Kristaus 
tiesas ir užtraukia negarbės 
vardia ant brangaus kunigu 
.luomo ir visu kataliku. Už tai
gi isztikimi Kristaus Apaszta
lai turėtu daugiaus atkreipti 
atydos in Judo pasekeji ir pra- 
szalinti isz savo tarpo kad ne
bjaurotu savo nedorais darbais 
Kristaus Vynyno kol da laikas, 
nes kada audra iszkils, Dievo 
rykszte palytes, ta karta nebus 
taiko nes Dievas buvo ir bus ir 
Jo tiesos niekas nepranaikins.

— M . D.

-- GALAS--

O darbo gana turiu, 
Reike ir man apsivalyt, 

Bzio, to, pasirupyt,
Į Koszelienos ir hamso 

jau turiu, 
Ba be to apsieiti negaliu, 

Na ir kiausziu primarginau, 
Ka nuo geru sztorninku gavau, 

Bet ne ilgiai namie busiu, 
Už keliu dienu in svietą 

trauksiu, 
Ba po Velykų, 

Dažinosiu visokiu nieku, 
O geresnius užsiraszysiu, 

Del visu žmonių pasakysiu, 
Dabar daug neraiszau, 

Tiktai praszau,
Kad guzutes daug negerkite, 

Ir per daug nevalgykite, 
Užsilaikykite gražiai, 
Dorai ir pridereneziai,

O po gražu marguti 
apteiksiu,

Kaip po szventai pribusiu, 
Dabar pas kurna

Baltruviene nueisiu, 
Meilai pasikalbėsiu, 

Ir tokiu budu szvente 
praleisiu, 

Visiems vėlinu
Linksma Alleliuja!

Vęlykoj

i

Visuose Amerikos mies
tuose ir miesteliuose ir kai- 
kuriuose Europos krasztud- 
se, kur da Rusijos nagaika 
nepasieke, žmones szvenezia 
ir apvaikszcziojia ’ Velykų 
szvente.

Czia paveiksle matome 
kaip žmones Velykų Ryto 
laukia in Hollywood Bowl, 
Californijoje.

Lietuviai katalikai turė
davo labai gražu paproti 
Kristaus karsta sergėti per 
isztisa nakti. Tai sargybai 
buvo ir tam tyczia draugys
te, kurios nariai turėjo gra
žius kariszkus rubus ir szob- 
les, kardus. Jie du po du, per 
isztisa nakti budėjo, prie 
Kristaus karsto stovėjo,

laukdami Veylko ryto Alle- 
liujos. Bet, gaila kad beveik 
visur tas paprotys isznyko ir 
baigiasi isznykti.

Taip, vienas po kito, gra
žiausi musu paproeziai yfa 
panaikinami ir mes esame 
vis vereziame daryti taip 
kaip Amerikonai daro. Mes 
imame pamirszti ne tik savo 
kalba, bet ir savo teveliu 
gražius paproezius.

Mes baisiai piktinamies 
kad Stalinas nori surusinti 
Lietuvius Lietuvoje, o visai 
nieko nesakome kai czia 
Amerikoje visus mus Ame- 
rikoneja ir panaikina net ir 
tuos paskutinius likuczius 
musu tėvynės paproeziu.

------------- -----------------

“Katra asz pabueziuosiu ta 
, tasai yra Kristus.”, 

ir vėl nu-1 Kristui bekalbant su Apaszta-j
i LAID, O UVI0-0 X11CA11C4 JJA V.2)
i veid-mainiszka meile tarė: 
“Sveikas Mokytojau.” Kris-į 
tus žinodamas jo veidmainyste , 
nestume jo nuo saves, nebare^ 
jo, tik maloniais žodeliais tarė 
“Prieteliau kodėl hucziavimu 
Sunu žmogaus iszduodi ant 
sunkiu kentėjimu.”

Tuo kart mėtėsi kareiviai 
ant Kristaus kaip alkani žvėris 
ant avinėlio. Suriszo retežiais 
stumdydami ir draskydami ve-i 
da isz darželio. Apasztalai isz-( 
sigando, iszbegiojo, vienas Pet-, 
ras da pasiliko ir griebės kar- 

i da vienam kareiviui malkiui
“To

Nuo to karto da iabiaus ant Pasiskaitymo Knygeles 
Jo rabinai mpyko ir peszkojo •'°
progos kad Ji galėtu nužudyti. 
Atsirado vienas isz dvylika 
Kristau siszrinktu Apasztalu, 
Judas, kuris buvo dideliai go-j 
dus ant pinigu. Judas pinigą 
labiaus mylėjo negu Kristų, i 
Kada Marija Magdaliena isz-į 
pyle mosties ant kojų Kristaus, | 
Judas tuo kart zurzėjo, pyko' 
sakydamas: “Kam bereikalo 
tokias bangias mostės laisto, ar 
negeriau butu buvę parduoti, o 
pinigus iszdalyti pavarge-
įiąins.” Bet ne pavargėliai jam saule pub. co. Mahanoj City, Pa. nukirto ausi. Jėzus tarė:

Penkios Istorijos apie Burike 
| ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 

’Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
I pasaka); Užliekos isz Senovės 
' Padavimu; Peary ant Žemgalio 
■ (Atminimas isz keliones in Le- 
1 dinius Krasztus). 96 pus. . .25^ 
i Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20tf

i
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valanda vakare.
'Subaitoj, Ugnies, Vandens 

paszventinimas 7-ta valanda 
ryte. Szv. Miszios 8-ta valanda 
ryte. Iszpa'žintis 4 iki 6 valan
da po piet ir 7 iki 10 vakare.

nesz, nes mainieriams jau ir vietoj to, kompanija dabar vi- 
taip pinigu trūksta. O visam - -----------
krasztui pakenks nes apie 10,- 
000,000 tonu anglių pritruks.

Lewisas sako, kad jis žino

Žinios Vietines
Velykose, Szv. Miszios 6-ta 

valanda ryte. Szv. Miszios 9-ta 
valanda ryte.

Klebonas, Kunigas P. P.
Laumakis.

Utarninke jau. turime 
pirma diena Balandžio, April.

Balandis - April.
Didžioji arba Szventa 

Sanvaite.
Szia sanvaite pripuola 

czvertis meto su pasninku: Se- 
redoj, Petnyczioj ir Su'batoj.

Visos parapijos mokyk
los ant szvencziu užsidarys Se^ 
redoje ir atsidarys Utarninke 
po Velykų. Visos Pu'blikinos 
mokyklos taipgi bus uždary
tos.

Didysis Ketvergas ir 
Dide ji ■ Petnyczia.

Szimet Busnaku Vely
kos pripuola Balandžio, April 
13-ta diena.

Gavėnia pasibaigs Su
'batoj diena 12-ta valanda.

Frackville, Pa. Apreiszki- 
mo P. M. Parapijos Didžiosios 
Sanvaites Pamaldų Tvarka:

Ketverge, Szv. Miszios ir 
Procesija, 8-ta valanda ryte.

Petnyczioje, Szv. Miszios 8- 
ta valanda ryte. Stacijos 7-ta 
valanda vakare.

Su'baitoje, Ugnies, Vandens 
paszventinimas 7-ta valanda 
ryte. Szv. Miszios 8-ta valanda 
ryte. Iszpaižintis 3 iki 5 valan
da popiet ir 7 iki 10 valanda 
vakare.

Velykose, Szv. Miszios 6-ta 
valanda ryte. Szv. Miszios 8:15 
10 ir 11 valanda ryte.

Klebonas, Kun. S. J. Norbu- 
tas.

Darželyj’ Alyva, Alpo
Sūnūs Dievo!

Szv. Juozapo Bažny- 
czioj Didžiosios Sanvaites 
Tvarkai;

Shenandoah, Pa. (Rože 
Paulubinskiute duktė pons. Jo
nu Palubinsku nuo 517 W. 
Penn Uly., turėjo pasekminga 
operacija Locust Mt. ligonbn- 
tyje. Taipgi sekantieji turėjo 
operacijas: Kazimieras Bernau
toms ir M. Usevicziene isz 
miesto, ir Tomas Žoba isz Ma- 
hanojaus.

Darželyj’ alyvų, alpo Sūnūs Dievo;
Regiu Poną savo, krauju prakaitavo,

siems pasako kad kontraktas 
tarp unijos ir kompanijos baig-Į 
tas. Kas nori gali dirbti, kas 

ucvvioao nanv, nau ja- nenori, gali sau sveikas keliau- 
apie 46,522 prasižengimus su ti. Nei vienas isz darbo nekvi 
apsaugos instatymais mainosej tino, nei vienas nepasiprieszi- 
o Amerikos Vidaus Sekreto-' no. Nei kompanija nei darbi- 
rius nei vienos kasyklos neuž-|ninkai nenukentejo; tik keli 
dare, nei vieno boso neprava- unijos vadai 
re. “Mes kalbame,” toliaus te- skriausti, 
se Lewisas, “už visus tuos 
naszlaiczius ir naszles, ir. už vi-j 
sus mainierius, kuriems toks 
pats pavojus kasdien gresia.1 
Szitokios skerdynes turi susto
ti. Szitoks valdžios nepasini- ^meriboje 
mas ir apsileidimas turi susto
ti.“

Lewisas pataria tinkamai va(]įnasi Bekeikite), ir ju dūk-'**************************
Zofija UurovWut. Girdo.;Lafayette FiSh Market 

dienas, apeigomis oaznycziGse ^au į.ad V1S1 gyVena Philadel-
ir kitokiuose apvaikszczioji- phia> Pa Todel lajbai praszaui204 W’ Centre s‘^Mahanoy c,ty> Pa.

L. TRASKAUSKAS

jaucziasi nu-

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS 

Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

Pajieszkojimas

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Asz Ignas Gylys pajieszkau 
mano giminiu gy venaneziu 

giminiu vardai: 
•Julijono Gureviczio ir jo pati 

I Zofija Gurevicziene (po tėvais

SKAITYKIT
=> llC A ITT T?” <=

PLATINKI!!

muose, per Didžiąją Sanvaite. į t 

Kai Lewisas taip szoka 
priesz valdžia kad valdžia ne-1 
prižiūri mainas ir neinveda ge
resnes apsaugas, nebutu pro 
szali ir Lewiso paklausti ar vi-' 

i 
sos tos mainos kurias jis turi ir 
laike, ar in kurias jis tiek daug 
pinigo turi inkiszes, yra jau 
taip gerai intaisytos su viso-j 
mis apsaugomis. “Nėra jokios 
paslapties kad Lewisas daug 
savo turtelio turi indėj es in 
minksztos anglies kasyklas.“

Minksztos anglies mainieriai 
jau ir taip daug pinigo neteko raaiszta priesz valdžia 
— —  „j • 1 _ 1 _ 1 i • 1 ' T <■» 4 c* rr+ 4 i vrirn 4 «

ju paežiu atsiliepti ant adreso: 
Ignas Gylys, 

N2510 Assembly Centre, 
U.N.R,R.A. Team 63, 

% 109 (R) Det. Mil. Gov., 
B.A.O.R.

PAVYZDINGAS
KOMUNISTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Atidarytas: Seredoj, Ketverge ir 
Petnyczioje per visa Gavėnia.

Visiems Draugiszkai Patarnauja.
Mes parduodame visokiu Žuviu, Lobs
ter tails, Crabmeat, Fresh Shrimp. 
Clams, Scallops ir Ousterius, Silkių ir 

. Makreliu. Orderius pristatome in 
namus. Telefonas 273.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

i metais, kur jis buvo apsūdytas Aukso altorukas, maldų knyga Tilžės 
' ant 180 dienu UŽ sukilimą ir spaudimo grąžais celuloidos apdarais, 

_ __  misziu maldos su paveikslais $1.75;
' ! Vainikėlis, maža maldų knygele, pa

per straikas; jie dabar tik ima' Laikrasztininkai, norėdami veiksiuotos misziu maldos 75c; Kan- 
.... . . , . . . , .... . tyczkos giesmių knyga $2.50; Afici-

iszsikasti isz skolų, o dabar tiška teisingai paskelbti, ir ne- eraus aaksztu klausimai, o kareivio 
priesz Velykas tie patys mai- norėdami per daug in kongres- mandagus atsakymai, maiszas juoku 
nierlai vėl neteks apie $15,000,-) menus tetikėti, labai gražiai ir n E
000. O mainieriai, nedirbdami mandagiai užsikviete Komu- planetas 10c; Biblija su apie 379 nau- 
per tas dienas ir gedulingai ap- 
vaikszcziodami savo draugu' S'6116 Dennis pasiszneketi. Jie

I nistu Partijos Sekretorių Eli- iais paveikslais su apskaitymu ka jie 
' reiszkia $2.25; Celibatas arba neže-

notu kunigu gyv. 30c; Burtai ir bur-

KKTVERGE: 7 valanda ry
te bus klausoma Iszpa'žintis. 
Szv. Miszios 8 valanda ryte; 
Komunija, Adoracija Szv. Sak
ramento visa diena; Kristaus 
Kalėjime.

PETNYCZIOJE: Pamaldos 
8 valanda ryte, Sveikinimas 
Kryžiaus visa diena. Kristus 
Graibė, Stacijos 7 valanda va
kare. , i i

SUBATOJ]'!: Apeigos prasi
dės 7 valanda ryte; Szventini
mas ugnies t, ir Krikszto van
duo; Miszios 8 .valanda. Vaka
re 7 valanda Kompletai ir Pa
mokslas. Iszpažintis 4 valanda 
po pietų ir 6:30 valanda vaka
re, taipgi ir po Pamaldų.

NEDEGIOJE: Velykos ry
ta: Prisikėlimai, Procesija ir 
Szv. Miszios 6 valanda ryte; 
Kitos Szv. Miszios: 8, 9 ir 10 
valanda. Niszparu nebus.

Kun. P. Czesna, Klebonas.
Kun. K. Rakauskas, Vikaras.

Szios parapijos Kunigai vi
siems parapijiecziams ir vi- 
siams parapijietėms teikia lin
kėjimus; “Linksmiu Velykų!”

Minersville, Pa. Vincas 
Gustas isz Marlin pasimirė Se
redoj namie, sirgdamas tris 
sanvaites. Buvo angliakasis. 
Velionis kitados gyveno Mi- 
nersvilleje. Paliko dukteri, 2 
sunu ir 4 anukus ir viena sese
rį.

ADMIROLAS
APSŪDYTAS

ANT SMERT

Saint Clair, Pa. Szvento 
Kazimiero Parapijos Didžio
sios Sanvaites Pamaldų Tvar
ka:

VERSAILLES, FRAN. — 
Admirolas Jean Laborde buvo 
Francuzijos teismo apsūdytas 
ant smert. Jis buvo teismo pa
smerktas už tai kad jis derinosi 
su Vokiecziais ir už tai kad jis 
pražudė Francuzijos laivyną.

Admirolas Jean Laborde da
vė savo jurininkams ir karinin
kams insakyma paskandinti 
savo laivus kad jie nepapultu 
in Vokiecziu rankas, Tulon 
uoste, 1942 metuose. Buvo isz- 
rasta kad Admirolas Jean La
borde tyczia savo laivyną tame 
uoste taip ilgai laike, kad pas
kui nebuvo Francuzijos karisz- 
kiems laivams pasitraukti ir 
nuo Vokiecziu pabėgti.

Teismas parode kad Admi
rolas Jean Laborde dirbo isz
vien su Vokiecziais. Už tai jis tu krasztu pirktis anglių. Ne- 
dabar mirties bausme yra nu
baustas. Teismas szita 72 metu 
amžiaus Admirolą apsudino su 
mirties bausme, jo ir jo szeimy- 
nos vardas yra labai pažemin
tas ir visas jo turtas yra panai
kintas.

> r Ketverge, Szv. Miszios 8-ta 
yialanda ryte.

Petnyczioje, Szv. Miszios 8- 
ta valanda ryte. Stacijos 7:30
i it i. i ■ £

Baisus
Kraujo

Ak!
Pirm

smutkas Ji suspaudė: 
prakaita iszspaude,

Jėzau alpstantis, 
kanezios mirsztantis.

Kieliks karezioš kanezios Tėvo Tavo rankos,
Ėmei isz malones, už mus savo žmones

AniuoFs isz dangaus atėjo,
Apie kanezia jam kalbėjo;

Ak! Jėzau iszgandints
Priesz kanezia paskandints,

Mokintiniai miega, Tave jau palieka,
Judoszius nelabas Žydu pulką vedas,

Inpuldamas in darža rodo,
Tave, Jėzau, jiems iszduoda;

Ak! Iszdaviks bueziuodams
Žydams ženklą duodams.

GANA ANGLIŲ
ISPANIJOJE

MADRID. — Ispanai anglia
kasiai dabar taip gerai dirba, 
kad Ispanijos valdžia sako, 
kad dabar visai nereikia isz ki-

paisant to kad baisiai daug ka
syklų, mainu buvo sugriauta, 
sunaikinta per kara; angliaka- 
sai dabar tiek anglies iszkasa, 
kad valdžia visus savo užsaki
nius kituose krasztuose atsako 
ir atszaukia.

VOKIECZIAI REI
KALAUJA MAISTO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nelaime, nieko gero nesuteiks labai mandagiai prasze kad tininkas 35c; Dainų knyga gražiausiu 
nei tiems žuvusiems nei j u szei- 
mynoms.

• • ' - “ I Eugene Dennis pasiaiszkintu,ldainu 75c; Detroito Hetuviu muszty'
.. . nes, už dalinimą nekątalikiszku lape-

- kad Jie galėtu savo skaityto- iiu prie bažnyczios 35c; Pamokslai,
“Argi nebutu buvę tukstan- iams teisybe praneszti. Eugene spyeziai, monologai ir pilnas trokas 

ti sykiu geriau, jeigu visi butu Dennis nieko nepasiaiszkino ka isz pirmutiniu amžiu krikscziony.
' bet pasipūtės pradėjo save ly- bes 35c; Iszganingi dunojimai apie 
gintis in Abrahoma Lincolna ir 
in Jurgi Washingtona.

Isz viso to, mes turime savo 
skaitytojams praneszti
garbingas Komunistu Partijos seno ir naujo Testamento 25c; Kaba-

1 1 _ • — i ____ 1______2_____• 4 r _ . TZ______ _

eje in darba kaip ir pirmiau ir 
butu mielaszirdystes darba pa
dare j u naszlems ir naszlai- 
cziams ? ’ ’

Bet Lewisui rupi vien tik pa
roda, galybe ir garbe. Jis su

sopulius Motinos Dievo 35c; Girtuok
liu gyvenimas, ju gadzinkos ir szei- 
miniszkas gyvenimas. Nupiesztas su 
15 paveiksliu 35c; Geros rodos ir nau 
dingi pamokinimai 15c; Gudrius pie- 

kau. menukas, žiemos pasaka 25c; Istorija

szitu savo insakymu nieko ge- Amerikoje Sekretorius yra ap-
ro mainieriams nesuteike ir ne- sukrus apgavikas, isztikimas tojai in szventa žeme 35c; Lengvas 
suteiks; bet savo varda po visa’ pilietis, Rusijos; pavyzdingas budas lszl«okt anghszkos kalbos, be Iritn nnffAlnns T.nimp it nhnpfns
Amerika vėl iszgarsino, kad prasikaltėlis, ir gerai žinomas 
“Asz, Lewisas taip sakau 
taip turi būti!”

KOMPANIJA
PRIESZ UNIJA

Panaikino Kontrakta

CAMDEN, N. J. — Darbi
ninku unijos vadai per kelias 
sanvaites derinosi su kompa
nijos atstovais ir nepriėjo prie 
jokio susitarimo. Unija nori 
penkiolika centu ant adynos 
daugiau.

Kompanijos Vice-Preziden- 
tas John M. Hoerle pasiaiszki- 
no kodėl kompanija taip’kon-

kito pagelbos 35c; Laime ir planetos, 
nuspejimai 25c; Paparczio žiedas, nu- 

policijai, jis yra darbsztus dar- sako kur ir kaip ji atrasti 25c; Pata- 
bininkas, nes net septynių Ko- 7™* ir moterims apie lyties 

1 r J dalykus ir kiti szeimimszki patarimai
munistu darba dirba po Septy-Įsu paveikslais $2.50; Pontsko Piloto 
niais palszyvais vardais.

Kartais žmones prikisza ir tas in geresni ir laimingesni gyveni- 
sako kad mes tik apie Komu- ma nurodo kaip tapti turtingu $1.00;

. . , . , , Sveikata ligoniams knygute apraszo
nistus kalbame ir neduodame apje 35Q ViSOięiu vaistiszku augmenų 
jiems progos apsiginti ar pasi- ir nuo ko jie yra 25c;Naujas saviszro- 
aiszkinti. Eugene Dennis Ko- 7ns ^ paveikslais juokingi skaitymai 

0 40c; Praloto olszausko darbai ir nuo-
munistu Partijos Sekretorius pelnas už pasmaugima savo meilužes 
turėjo progos Washingtone su paveikslu 25c; Virėja, kepeja su 

> apie 450 visokiu reikalingiausiu re-
1 Kongresui pasiaiszkmti, ture- ceptu ?1; Laiszkams ?opiera in Lie. 
1 jo progos laikrasztininkams tu va su pasveikinimais ir dainei, 1 
i pasakyti ir paaiszkinti ne tik ,žoles aRbatos for-. , , . . MOJĘ: Kiekvienos rusies atskiriai in
i apie Save bet ir apie visus Ko- pakelius su lietuviszkais ir angelskais 

' munistus. O jis nei žodžio ne- nurodimais- Nuo nervu, iszgasczio, 
. . . . . v. i bemieges, galvos ir sprando skaudeji-

VaptelejO, net neprisipažino sa- mo ir visokios nervu suirutes 85c;Nuo 
VO tikro vardo ir pavardes, suvalinjimo ir pataisimo kietu viduriu

_ . . . 60c; Nuo. inkštu ir streinu skaudeji-JeigU Žmogus neprisipažins- Klo, varo iaukan akmenėlius 60c; Ne- 
ta nei savo vardo tai reiszkia sislapyk bemiegant 60c; Nuo kosulio, 
kad jis sarmatinasi ar bijosi. fusu’j°;nr “ ast,mos’ lea^ina at‘ J J kosėti 60c; Nuo cukrines ligos 85c;
Tai ir ežia, Eugene ar sarmati- Nuo nemalonaus kvapo isz burnos 85 
naši savo nieksziszku darbu, ar c’> Nuo užisenejusio nosies ir galvos 

, . ... katario, hay-fever, $1.25; Nuo viso-

[galas kuris apsud. Jez. 10c; Pekla, 
'kur ji yra ir kam reikalinga 30c; Rak-

suprantami ir duoda progos Uakta panaikino. Jis sako kad 
vieszai iszkelti klausimas, ku- uniJcs vadai ir bosai Per dau^, 
rie iki dabar buvo tik paslap-jnori- Per dau^ Skalauja ir vi-

. sai už dyka gazdina ir grasina.. bįjosį kad da jaugiau apie ji 
Jie nori sutverti paszelpos f on- nedažinotume.
da ir uždėti puse cento taksu' 
an+ IriAlrtripnn Irfinn srinhns .Tifil

tomis vedami.
Anglijos valdžia paaiszkino 

visiems Vokiecziams kad labai 
sunku maistas pristatyti Vo
kiecziams kai kuriuose mies
tuose, ne už tai kad maisto nė
ra gana, bet už tai kad tarptau-

kiu rumatisku sausgeliu 60c; Vyrisz- 
kumo paitaisimui, oh boy, geraveikia 
ne tik vyriams, bet ir sutingusias lei- 
dukes pa-aikstina $1.25; Moterių mė
nesiniu reguliavimas 60c; Gimdos to
nikas praszalina kliūtis nevaisingu-, 
mo 75c; Trajanka del arielkos 75c; 
Bailiu arbata 85c, Mostis $1.25; Nuo 
surūgusio pilvo, heart-burn 85c; Nuo 
szirdies ir vandeninies ligos 60c; 
Kraujo valytojas valo krauja 60c; 
Plauku tonikas augdina plaukus valo 
paliszkanus ir apsaugoja nuo slinkimo' 
ir pražylimo 60c; Seneliu arbata ku
rie nuvargę ir negali ramiai pasilsėti 
85c; Aukszto kraujo milteliai 5 unc. 
$1; Tyra mostis malszina bile koki 
nežiuli rože, eczema ir t. t. $1.25; Ra
munėlės, trukszoles, liepos žiedai, Va
lerijonai, peliunas po 25c; gausit pas

M. ŽUKAITIS, 336 Dean Park, 
Spencerport, N. Y.

ant kiekvieno keno sriubos. Jie 
taipgi perspėjo kompanijos at
stovus kad jeigu kompanija 
nesutiks ant to, tai jie isz- 
izauks straikas vasaros pabai
goje ar ankst rudenyje, kai ta
nketes bus isznokusios ir kai 
kompanijai padarys daugiau
sia nuostolio.

tines aplinkybes nedaleidžia.)

Pirkie U. S. Bonus
darbininku unija nutars 
kuoti priesz kompanija,

Tai kompanija! sako kad ji 
nelauks pakol darbininkai ir, 
darbininku unija nutars strai- 

bet

Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
Laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja
kožna doleri. ACZIU!

Ispanijoje daugiausia ran
dasi minksztos anglies, kuri 
yra labai tinkama fabrikams. 
Pirmiau Ispanija parsitrauk
davo milijonus tonu anglies isz 
Vokietijos.ir isz Amerikos. Bet 
dabar ji net rengiasi in kitus 
krasztus savo anglis siunsti.

Jie ežia nori pasakyti kad Ru
sijos nustatyti rubežiai Vokie
tijoje nepavelina Anglijos ve
žimams ir traukiniams važiuo
ti per tuos krasztus kur Sovie
tai valdo. Dauguma Vokie- 
cziu suprato ka Anglijos val
džia norėjo pasakyti.




