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REIKIA
APSUKRUMO

Amerika Gali Isznau- 
doti Rusijos Klaidos

WASHINGTON, D. C. —
Jeigu musu Dipliomatai ir Už
sienyje Atstovai neprakisz szi- 
tos progos, jie gales pasinaudo
ti isz Rusijos klaidu ir prasi- 
szokimu, taip kad tie Sovietai 
ir ju atstovai patys pasikars su 
dipliomatine virve.

Bet gaila, kad kai tik Sovie
tai kokia klaida padaro, tai 
Amerika, Anglija ir Prancūzi
ja teipgi kur nors inklimpsta.

Paskutine ir didele Sovietu 
klaida buvo pareiszkimas kad 
Rusijoje dabar jau nesiranda 
daugiau Vokiecziu Belaisviu. 
Visi žino, ir Vokiecziai žino,! 
kad Sovietai dar turi pusantro 
milijono Vokiecziu Belaisviu. 
Kai kurie Vokiecziu vadai spė
ja kad Rusijoje randasi apie 
penki milijonai Vokiecziu Be
laisviu.

Szitokis melagingas Sovietu 
pareiszkimas labai inpykino 
visus Vokieczius. Žinoma, vi-

Buves garsus kumsztinin
kas Jim Jeffries, apvaiksz- 
czioja savo septynios de
szimts penkių metu gimta
dienio sukakti. Ji pasveikin
ti ir su juo gimtadienio pyra
go užkasti susirinko laik- 
rasztininkai, kumsztininkai 
ir tokiu kumsztyniu rengė
jai. Ji ežia sveikina buvęs

kumsztininkas Jerry Gies- 
ler, Jimmy McLarnin, Babe 
Davidson, kuris laiko garbes 
ženkleli rankose, ir Nat 
Fleischer. Tas augsztas žmo
gus kuri tik galva matyti vi
duryje yra Jim Jefferies 
trolis, Jack Jeffries, kuris 
yra septynios deszimts trijų 
metu.

AMERIKA MAITINS 
KINIECZIUS

LARAMIE, WYOMING. — 
Prezidentas Trumanas, kalbė
damas in Laramie miestą pasa
kė kad Amerikos valdžia sten
giasi maitinti badaujanezius 
Kinieczius, kurie dabar randa- 
si po Kcmunistu valdžia.

Nors Komunistai nenori kad 
Amerika tenai kisztusi ir ne
priima musu pagelbos, bet 
Amerikos valdžia stengsis per 
privatines draugystes ir kom
panijas pasiunsti daug maisto 
tiems Kiniecziams.

Kcmunistai Kinijoje užsigi
na kad dabar baisus badas 
siauezia per visa Kinija, bet 
musu laikrasztininkai prane- 
sza kad tenai dabar tokis badas 
kurio nebuvo per šzimta metu.

Trumanas teipgi pasakė kad 
Rusija dabar duoda visam 
svietui žinoti kad ji neapken- 
czia Laisvu ir Nepriklausomu 
Tautu, ir kad tokios Tautos ne
turi vietos ant szio svieto sza- 
lia Sovietu Imperijos.

Kur tik Trumanas sustoja 
savo kelionėje, labai daug žmo
nių susirenka jo pasiklausyti. 
Tai aiszkiai matyti kad vieti
niai politikieriai visomis ga
liomis stengiasi savo partija 
sustiprinti per Trumano atsi-

Apie 50 Mainieriu
Užmuszti

Vokietijoje

sas tu Vokiecziu pasipiktini
mas nieko nereiszkia Sovie
tams, bet mums daug reiszkia, 
jeigu mes tik ta proga pasinau- 
dosiihe.

Vokiecziai dabar pagieža lie
ja ir tik laukia progos tuos So
vietus gerai apdaužyti.

Ir kaip tik ežia musu ta pro
ga, kuria mes neturėtume pra- 
kiszti. Net ir sukomunisteje 
Vokiecziai baisiai piktinasi isz 
tokiu akiplesziszko Sovietu pa- 
reiszkimo. Mes galėtume visus 
Vokieczius dabar pasisavinti ir 
isz ju sudaryti galinga frunta 
priesz Sovietus.

Sovietams tie Vokiecziai Be
laisviai labai reikalingi, kaip 
ir Japonijos Belaisviai jai yra 
reikalingi. Sovietu Rusijoje 
randasi daug daugiau moterų 
ir labai mažai vyru, Sovietai 
negali tuos Belaisvius paleisti 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

POLICIJA
NUŽUDO

Į ežia nėra pageidaujami.
Dabar palikta Czeku Amba- 

I) U sada Vaszingtone ir Konsula
tas New York mieste. Szitos

lankymą.
Trumanas paakejo ir paer

zino laikrasztininkus, kurie sy
kiu su juo važiuoja, priminda-

Studentas Nusižudė

CAMBRIDGE, MASS. — 
Philip L. Harris, dvideszimts 
devynių metu amžiaus buvęs 
studentas in Tuft Universitetą, 
kur jis buvo savo profesorių 
laikomas kaipo labai gabus ir 
mokintas studentas, nusižudė.

Jis atsisuko gazo kranus ir

RYMAS, ITALIJA. — 
Policija pranesza kad du suki
lėliai buvo nužudyti ir keturi 
kiti sužeisti netoli nuo Romos 
kai daug žmonių susirinko pa- 
reikszti savo nepasitenkinimą 
su darbu padalinimo tvarka.

Bedarbes komisija rengiesi 
jszdalinti kelis szimtus darbu 
tiems kurie darbo dabar netu
ri. Kai susirinkusieji nesitrau
kė, nepaklausė policijos, ir pra
dėjo akmenimis muszti polici- 
jantus, tai policijantai paleido 
kelis szuvius in žeme, bet ke
lios kulkos atsimusze in akme
nis ir paskui pataikė in tuos 
žuvusius ir sužeistus.

Policijantams buvo insakyta 
visus iszvaikyti ir visai nepri
leisti prie tu ofisu kur ta bedar
bes komisja savo darfca veda.

ISZVARE 22' CZEKU 
PAREIGŪNUS

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos vyriausybe iszleido 
grieszta insakyma Czeku Ko- 
munistiszkai valdžiai užsidary
ti savo Konsulatus Pittsburghe

dvi vietos turės aptarnauti ir 
aprūpinti visus, Czeku reikalus 
nes dvideszimts du Czekai turi 
kraustytis namo.

Patys Czeku pareigūnai ir 
atstovai jau nujauezia kad ne 
viskas tvarkoje.

Jie dabar nori viso to nelem
to iszdavikystes darbo nusi
kratyti, ir net patys bijosi va
žiuoti namo. Už tai jie dabar 
nori pasirodyti kaipo savo 
krasztc isztikimi tarnai, ir me
ta savo darbus iszsižadedami 
Komunistiszkos savo kraszto 
valdžios.

mas jiems kaip visi jie suklydo 
per anuos rinkimus, pranaszau- 
dami kad Trumanas tuos rin
kimus pralaimės.

Treczias Sūnus;
Treczia Žmona

MOTERISZKE
ŽUVO GAISRE

Ugniagesiai Nesuspėjo
Iszgelbeti Ja

LANCASTER, PA. — Pen- 
kios deszimts vieno metu am
žiaus moteriszke, Ponia Tap- 
pany žuvo savo namuose kai 
gaisras isztiko jos kambarius.

Ugniagesiai stengiesi ja isz- 
gelteti, bet durnai ir baisus 
karsztis juos nedaleido.

Smarkus Žemes Drebėjimas, 50 
Žuvo, 250 Sužeisti, Beveik Visi 
Namai Sugriauti Cuzco, Peru; 
Czeku Konsulatai Uždaryti, At
stovai Iszvaryti Isz Amerikos; 4 
Laivai Susprogo S. Amboy,N. J. 
--------- :---------------__________________________ • w 
T^Virinimo London, anglija. — Rusijos lai-

MAl TINIMU ,vai pasiprasze pavelinimo sustoti uoste, už 
 IE. . kaj jjjgĮę au(įra į)UV0 ant mariu.

Birželio Keturioliktoji, Jie gavo ta i-avelinima, bet dabar nc- 
Gedu liūgai nori pasitraukti.

Apvaikszcziojama 1 0 kas sudaro labai jautringa klausima,
tai, kad prasideda Anglijos 
nevrai, kaip toje vietoje 
vietų laivai tupi. 

Jeigu Anglijos laivai 
Rusu-Sovietu uosta, jie 
ti, visi tu laivu jurininkai butu in kaleji- 

. mus ar Sibirą nugramzdinti ir iu laivai ve z- °
susprogdinti. 

Anglijos Taryba ir Karo Sztabas neturi 
jokios kitos iszeites kaip tik griežtai 
vietų valdžiai insakyti, kad tie laivai 
pusvalandi turi pasitraukti, o jei ne, 
jie bus suimti ir Anglijos pasisavinti.

1941 metu Birželio (June) 
keturioliktoji diena amžiams 
inejo in Lietuviu Tautos kan- 
czio ir auku istorija. Sovietu 
Sanjunga pradėjo savo ta niek- 
sziszka darba su tukstaneziu 
suaresztavimais ir iszvežimais 
in Sovietines vergu darbo ir 
mirties stovyklas.

Tuo vienu sykiu buvo iszvež- 
ta mireziai apie keturios de
szimts tukstaneziu Lietuviu. 
Bet tai buvo tik pradžia, tik 
pirmutine Lietuviams stacija 
in ta Kalvarijos Kaina.

Birželio Keturioliktoji 
tuojasi kasdien Lietuvoje.

Jau daugiau negu visas 
czvertis musu tautos yra isz- 
naikintas Lietuvoje; kas ket
virtas Lietuvis yra nužudytas, 
nukankintas arba pasmerktas 
mirti. Tie kurie dar iszliko gy
vi, kiekviena baimes ir nerimo 
diena laukia kada ir isz ju pa-

kar-

kur

taip 
butu

Laivyno ma
de Rusu-So-

invažiuotu in 
tuojaus suim-

So- 
per 
tai

NELAIME MAINOSE VOKIETIJOJE

Hollywood, “Muving Pik- 
czieriu” loszikas Mickey 
Rooney ežia laiko savo tre
czia sūneli, kuri pagimdė jo 
treczia žmona, Martha Vic
kers in Valley ligonine in 
Van Nuys, Californijoje. Ka
žin, ar reikes dar ir ketvir
tos žmonos del ketvirto sū
nelio?

užsidusino. Per kara jis buvo ir Clevelande. Jau priesz kele- Daktaras C. P. Stahr sako , , , , . .______ J____ —__
lakūnas. Parėjės isz vaisko jis ta sanvaieziu Czeku Konsulą- kad ta moteriszke greicziausiai
buvo labai nulindęs ir baisiai tas buvo uždarytas Chicago j e. užduso nuo durnu, pirm negu — Ilgiausias tįltas randasi 
nervuotas. Jis paliko trumpa Apart to, Amerikos valdžia liepsna ja pasiekė. Ugniagesiai per dideli druskini ežerą Salt
laiszka savo tėvui Profesoriui buvo insakius Czeku pareigu- spėja kad tas gaisras prasidėjo Lake, Utah. Turi dvideszimts 
Cyril Harris, kuris gyvena in nams kuo greieziausiai iszsi- nuo radijo tos m o t e r i s z k e s myliu ilgia ir pastatytas isz 
Elmira, New York. Į kraustyti isz Amerikos, nes jie kambaryje, kuriame ji ir žuvo.i medžio.

DUESSELDORF, VOKIETIJA. — Vo- 
rei^laus ju laisves ir gyvybes atsRik() ą jc

jokie rasztai ar sutartys ar szimtas .mainieriu dirbo toje vietoje kur 
tarptautiniai prižadai tu mu
su Lietuviu nepasaugeja ir ne- SUSpfOgO. 
apgina.

Diena dienon, metai isz metu 
milijonai ir deszimtys milijo
nu Sovietines diktatūros kan
kiniu szaukiasi teisingumo ir 
iszvadavimo. Bet laisvasis pa
saulis tikrai yra savotiszkas. 
Jis jaudinasi del nelaimes isz- 
tikto gyvulio, bet yra kurezias 
ir nejautrus milijonams žudo
mu nekaltu žmonių, milijonams 
kaskinamu kūdikiu ir seneliu,

(Tasa Nuo 4 Puslapio)

Apie 50 mainieriu žuvo, o 42 
likos sužeisti. Jie dabar jieszko sudegusiu 
ir susprogusių lavonu. Tai buvo didžiau
sia nelaime per trisdeszimts devynis metus.

4 LAIVAI SUSPROGO PER DINAMITO

SOUTH AMBOY, N. J. — Keturi lai
vai kurie veže dinamitą, dūli užsidegė ir 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Edward Crankshaw, Angli

jos žinovas kaslink Rusijos, 
sako kad Rusijos Komunistai 
dabar ima Sovietu valdžiai 
prieszintisv

Prezidentas Trumanas sako, 
kad dabar Amerikoje visi ge
rai uždirba, daug'perka ir par
duoda ir kad pramone ir biznis 
kuo geriausiai stovi.

Bet ne visi su juo sutinka! 
Wall Street piniguocziai ir di
deli biznieriai New Yorke sako 
kad visai ne taip yra. Jie sako, 
kad dabar tik iszrodo kad vis
kas tvarkoj, nes valdžia in 
skolas lysdama pinigus szvais- 
to ir buvusieji kareiviai dar 
vis isz valdžios pinigu gauna. 
Tie pramones ir'biznio piniguo
cziai dabar Prez. Trumano 
klausia, kas'bus kai valdžia nu
stos tuos milijonus taip svais- 
cziusi ir kai kareiviai daųgidu 
pinigu isz valdžios nebegaus ?

1 • •

Viena motina, kuri randasi 
moterų kalėjimo del prasikalti
mą, iszgirdus kad jos suims 
buvo nuteistas, teismo apsūdy
tas ant deszimts‘metu in val
džios kalėjimą, giliai atsiduso 
ir pasakė: “Acziu Dievui! Da
bai’ jis in jokia beda nepapuls 
kol asz iszeisiu isz kalėjimo.” 
Ji dar pastebėjo, kad “visoms 
motinoms rupi ju vaikai.”

Valdžios parama musu ūki
ninkams mums kasztuoja pen
kiolika milijonu doleriu ant 
dienos!

Republikonai dabar jau ma
to vilties laimėti Rinkimus szi 
rudeni, ir už tai jie ima dau
giau pinigu duoti ir aukoti tu 
Rinkimu Vajui.

aUT *•
Vaszingtone randasi szeszi 

isziintai ir vienuolika kliubu, 
kur galima iszsigerti ir pasi
gerti, kai visi saliunai ir kliu- 
bai yra jau uždaryti. Ir mumis 
praneszama kad tie kliubai la
bai gera, bizni daro.

“■ 1 • • '

Žmogus, kuris neturi jokiu 
paslapcziu nuo savo žmonos, 
visiszkai neturi nei paslapcziu, 
nei žmonos.

Kai Ponia Elžbieta Spears-, 
penkios deszimts metu amžiaus 
moteriszke buvo suaresztuota, 
už tai, kad ji pardavinėjo 
sznapsa be pavelinimo, ji visus 
savo pinigus nusinesze in kalė
jimą su savimi. Popieriniame 
maiszelyje ji turėjo net pen
kios deszimts tukstaneziu do
leriu !

Ja aplanke kalėjime valdžios 
agentai ir beveik visus tuos jos 
pinigėlius jie iszsinesze už ne- 
u'žmoketas taksas.

Tik trisdeszimts devintas 
nuoszimtis tikineziuju eina in 
Bažnyczia kas Nedele. Senes
nieji žmones eina in Bažnyczia 
daug taukiau negu jaunesnieji.

Sziais metais Kolegijų ir 
Universitetu mokslus užbaigs 
486,900 studentu. Nei puse isz 
ju nesusiras sau darbo.

In Youngstown miestą, Ohio 
valstijoje, viena moteriszke pa
sakė žmonių apyskaitos darbi
ninkui kad ji neženota, bet kad 
ji turi devynis vaikus. Kai tas 
žmonių apyskaitos žmogus jos 
paklausė kas yra tu vaiku te-

vas, ji iszsitraukc maža, juoda 
knygute ir jam iszskaite sep
tynių .vyru vardus ir pavardes.

Praeitais metais buvo- ma
žiau “divorsu,” persiskyrimu, 
bet buvo mažiau ir szliubu ir 
vestuvių.

Mes dabar kalbame apie 
“Szalta Kara” bet tas szaltas 
karas ima jau, dien po dienosi 
kaisti. Moskvos Kremlinas at
sikirto Amerikai in musu pa
siskundimus apie tuos karei
vius, kuriuos Sovietai nusžove 
virsz Pabalti jos Juru. Rusija 
dabar reikalauja pripažinimo 
del Dardaneles Salų. Ji taipgi 
reikalauja, kad mes pasitrauk
tume isz Dardanelles.

M usu Sekretorius, Dean 
Acheson prisipažinsta kad Ru
sija dabar jieszko tik priežastį 
užsipulti ant musu! Sovietai 
teipgi reikalauja, kad mes ne- 
sikisztume in Trieste miesto 
reikalus.

Daug Kongresmonu ir Sena
torių dabar reikalauja, kad 
mes nutrauktume visus drau- 
giszkus santykius su Rusija.

Vienas valdžios darbininkas 
kurio darbas yra suraszyti vi
su Amerikiecziu vardus, pa
vardes ir darbus, buvo paskir
tas visus žmones suraszyti in 
mainieriu miesteli Florence, 
Idaho valstijoje. Jis pesezias 
ėjo isz Riggins, szalia Salmon 
upes in Mackay Bar, dvide- 
szimts myliu. Paskui per snie
gą brido deszimts myliu, kur 
•sniegas buvo deszimts pėdu 
gilumo. Ir kai jis ta miesteli 
pasiekė jis visame tame mieste
lyje rado tik viena žmogų. 
Reiszkia, už visa ta darba ir 
kelione, jis užsidirbo septynis 
centus.-

Nežiūrint kaip Amerikos
Taryba žiuri in Ispanijos poli
tika ir in Francisco Franco, 
Amerikos Karo Sztabas yra 
pasirengęs greitai apginkluoti 
Vokietija ir susiderinti su Is
panija del tvirtovių tame 
kraszte.

Tikimasi kad kita meta bus 
investa ir intaisyta tokie radi
jo ženklai, kad bus galima la
bai greitai visiems miestams 
praseszti kai prieszas artinsis.

Pypkes Durnai
Mainierys

Anglies kasikas, mainierys, 
Kasa angli po žeme;
Jis lenda ten kur kits nedrys; 
Dirba vis pavojuje.
Giliai jis knisa žeme j e 
Del prasto pragyvenimo. 
Jis neszioja ant kepures 
Ta maža lempa, su kurios 
Szviesa jis ir kitus atves 
In darba po žeme.
Sunkus jo darbas, mokestis 
Prasta. Kai szipta baigia, 
Jam reikalingas poilsis.
Retai kada mes ji invertinam;
Retai kada atsimenam, 
Kad jo juodas, sunkus darbas 
Yra mums patarnavimas. 
Jis pakura parūpina 
Visoms szeimoms ir apgina 
Mus nuo žiemužes szalczio.
Retai kada mes ji sutinkame, 
Bet visados ji gerbiame.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA. ,

TĖVYNEI!

Lietuva mano: Gimtasai kraszte!
Mano svajonių, sapnu szalis!
Kaip asz norecziau tau laime neszti, 
Prikelt isz miego senas pilis.

Prikelt isz miego kaulus didvyriu, 
Kurie isz meiles del tavęs mirė. 
Kurie dainose szimtmecziu giriu 
Tave in garbe vede ir yre. . .

Kaulais nusejo tavo krutinę, 
Mirtim palaimino tavo laukus . . .
Sziandien laimėje kove paskutine 
Pramynem didvyriu užmirsztus takus.

Gyvuok, Ievyne!. . . Stiprieji sūnūs 
Nebeleis prieszui mindžiot krutinę.
Priglaudei didvyriu kritusiu kunus. 
Aukoms laimėjai kova paskutine.

Neliūsk, Ievyne! Nors prieszas tavo 
Tyko paimti tavo teises, 
Neleisim ginklo isz ranku savo.
Mes atgaivinsim pilis visas!

Szitas eilutes parasze žymus Brazilijos Lietuviu žadintojas.

Also matching, reception cards 
response cards, thank you cards, 

at home cards and informals.
Come in today and make your 

choice from our 
■'Flower Wedding Line” catalog o*

Paterson, N. J. — Penkių j 
vaikucziu motina, trisdeszimts 
trijų metu amžiaus Evelyn de 
Pasquale buvo savo vyro nu- 
szauta ant ulyczios kai ji ėjo in 
darba. Jiedu buvo apsiženije 
1.935 metuose, bet du metai at
gal persiskyrė. Žmona, penkių 
vaikucziu motina gavo darba 
kad galėtu savo vaikuczius isz- 
maitinti. Jos vyras Thomas su
sitiko ja ant ulyczios ir palei
do tris szuvius staeziai in ja. Ji 
sukniubo tenai ant ulyczios ir 
pasimirė. Paskui jis paleido 
sau kulka in galva. Policijau
tai ji nuvožė in Paterson Ge
neral ligonine, kur daktarai

Garsaus Beisbolininko Duktė Isztekejo

W. Grant Mellon, stovi 
szalia savo nuotakos, Julia 
Ruth Flanders, kuri yra 
duktė buvusio garsaus beis
bolininko Babe Ruth, kuris 
taip garsingai atsižymėjo 
loszdamas beisbole su New 

sako kad jis yra labai pavojin
gai sužeistas. Jųdviejų vaiku- 
cziai yra nuo keturiu iki tryli
kos metu amžiaus.

Laikai
Seni laikai jau praėjo, 
Viskas naujai prasidėjo.
Visi rengias nauja būti, 
Kad nelaimėse nežūti.

Jonas, Maryte pamylėjo,
Ir ja vesti sau žadėjo, 
Apkabinęs pamylavo, 
Prispaudęs pabueziavo.

Nauju laiku jei linkėjo, 
Meilavosi kiek galėjo, 
Mariute, Jonas ir patiko,
Būtie žmona jo sutiko. — K.‘

Yorlę Yankees beisbolininku 
rateliu. •

Jiedu apsiženijo New 
York mieste. Ji gyveno in 
Gramercy Park vieszbuti, 
kur buvo ir veseile. -

□ po

ey

POPIEŽIAUS
PALAIMINIMAS

Philadelphijos Laik- 
raszczio Atstovas Gavo

Palaiminima

ROMA, ITALIJA. — Phila-' 
delphijos laikraszczio laikrasz- 
tininkas, atstovas su savo Dennis Dougherty buvo atsi-
draugais gavo Szv. Tėvo palai-1 
minima sau ir visiems Phila-j 
delphijiecziams. Popiežius pa
sakė to laikraszczio laikraszti- 
ninkui kad jis gerai prisimena 
Philadelphijos žmones ir ju 
Arkivyskupą, Kardinolą Den
nis Dougherty.

Pasisznekejimas 
žiumi visados yra 
greitas nes jis turi 
žmonių priimti ir palaiminti. 
Bet jis su szito laikraszczio 
laikrasztininku ilgai pasikal
bėjo ir jam inteike savo palai
minima.

Popiežius yra jau septynios 
deszimts keturiu metu amžiaus 
ir yra vadas 400,000,000 Kata-j 
liku, kurie randasi po visa pa
sauli. Jis tukstanezius pasvei-l 
kiną kasdien.

Kataliku Popiežius, Szv. Tė
vas yra vienas isz mokycziau- 
siu žmonių ir vienas isz gabiau- 
siu dipliomatu ant szio svieto; 
jis gerai kalba dvylika svetimu'

o uWedding
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kalbu ir supranta apie dvide- 
szimts kalbu.

Kas mums, Lietuviams la-
blausiai svarbu ir džiugu yra 
tai kad jis visos Pabaltijos po
litika ir dipliomatija labai ge
rai supranta ir žino, nes jis szi-
tuose krasztuose daug laiko 
praleido kai jis buvo Vatikano 
Sekretorius.

Philadelphijos Kardinolas,

lankės pas Sz venta j i Tęva tik 
kelios sanvaites atgal. Popie
žius pasakė szituo laikraszczio 
laikrasztininkui kad jis turi 
arti savo szirdies visus Phila-

LIETI VISZKAS

—SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje siosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::
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Mbi. 9-auL dzoditj

delphijos arkidiecizijos žmo
nes.

Svarbus Praneszimas

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntine- 

: ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes j usu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Į^a.

A “NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 

ils Dievo Motinos Garbei, 
j IMl per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A i
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Neteko Jis Kantrybes
(Tasa)

Viena vėlyvo pavasario nak- 
ti jis gry'žes isz darbo jautės 
nepaprastai pavargęs. Sedan-j 
tis prie stalo buvo galima jaus- j 
ti kas tai nepaprasto, bet jis' 
nepastebejo. Jis valgė tylėda
mas, nuliudingai valgė. Vaikai 
nerymavo ir kele riksmą, bet 
jis neklause ju.

— Ar tu žinai ka valgai? 
Beviltiniu džiaugsmu klausė jo! 
motina.

Jis liuesai pažiurėjo in bliu- 
da. ir in motina.

— “ Plauki© janezia Sala,” 
ji pareiszke.

— O, atsiliepė jisai.
— “Plaukiojanczia Sala,”: 

suszuko vaikai garsiai, vienu 
balsu.

— O! Jis vėl atsiduso. Ir 
nuryjes tris, keturis gurksz- 
nius pridėjo: Turbut asz szian- 
dien nealkanas!

Jis padėjo szaukszta, pastū
mė kede ir nuvargusiai atsisto-: 
jo nuo stalo.

— Ir turbut eisiu gulti, lė
tai jis prabilo.

Eidamas per virtuve t es c ko
jas grindimis labiau, negu pir
miau kada nors. Nusirengimas 
jam buvo labai sunkus darbas) 
ir visai bereikalingas; jis svy
ruodamas prisiartino prie lo
vos ir atsigulė da viena, koja j 
nenusiaves. Jis jaute, kad gal
va darosi didele, sunki ir sme
genys pradėjo degti. Jam ro-i 
dės, jog pirsztai pasidarė tokie 
dideli, stori, o ju galai nejau-1 
cziami ir doge kaip ir smege
nis. Galva skaudėjo nepaken- 
cziamai. Skaudėjo visus kau
lus. Viską skaudėjo. Jo galvo
je tarsi milijonas staklių uže, 
tratėjo, tarszkejo. Ore sukosi, 
skraidė sziaudykles. Jos nėrės 
ir iszsinere, painiojo tarp 
Žvaigždžiu. Jis pats dirbo ant 
tukstanezio stalių ir jos vis ėjo 
greieziau ir greiežiau, irz jo 
smegenys greitai iszsivijo in 
siūlą, kuri audė tūkstantis 
sziaudykliu.

Ant rytojaus jis nėjo dirbti. 
Buvo perdaug užsiėmęs audi
mu tomis tukstaneziu staklių, 
ka sukosi jo galvoje. Jo moti-!
na nuėjo dirbti, bet* iszeidama 
pasiuntė paszaukti daktara. j 
Daktaras aiszkino kad Jonuką; 
smarkiai suėmė szaltis. Sesutei 
Jone patarnavo vietoj slauges 
ir pildė daktaro insakymus.

Smarkiai liga buvo pagrie
busi Jonuką, tik po sanvaites! 
laiko jis galėjo apsirengti ir! 
svyruodamas pereiti per asla.į 
Da už sanvaites daktaras sake, 
jis gales eiti dirbti. Dirbtuves 
virszininkas atlankė ji Nede- 
lioj po piet. Geriausias audėjas 
visoj dirbtuvėj, virszininkas 
sake motinai. Jo darbas visuo
met lauks jo. Jis galis ateiti in 
darba už sanvaites laiko.

— Kodėl tu, Jonuk nepade- 
knoji jam? Klause žingeidžiai 
motina.

— Jis buvo taip susirgęs, 
jog da ir dabar neateina in sa
ve, aiszkinosi motina.

Jonukas sėdėjo insmeiges 
akis in žeme. Jis da ilgai taip 
sėdėjo ir. virszininkui iszejus. 
Lauke buvo szilta. Jis sėdėjo 
ant suolos visa popieti. Kai ka
da jo lupos judėjo. Rodes, kad 
jis paskendęs 'begalinėse skait
linėse.

Ant rytojaus, kaip tik inszi- 
Jo diena, jis vėl iszejes atsisėdo 
ant suolos. Dabar jau turėjo ir 
paiszeli ir popieros tęsimui to

liau skaitliniu; ir jis skaitliavo Deszimta valanda jis nubudo 
isztvermingai ir nuostabiai. ; jr apsirengė. Nuėjės virtuvėn;

— Kas seka milijoną? Jis j rado ten motina. Jos veide ma- j 
klausė A incuko, kada tas pare--įesį dideles baimes.
jo . isz mokyklos pietų valgyti. Į 
Ir kaip tu padarai ta? « ;

Ta pat popieti jis užbaigė 
skaitlines. Kasdien jis atcida-i 
vo ant suolos, bet jau be pai-l 
szelio ir popieros. Jis atydžiai 
žiurėjo in medi, auganti anoj; 
pusėj ulyczios. Apmanstavo ta 
medi per ilgas valandas ir ne-i 
paprastai gėrėjosi, kuomet ve
jas pute jo szakas ir judino la
pus. Per visa sanvaite jis buvo 
visai užmirszes save. ,Nedėliojo 
sėdėdamas aut suolos, garsiai 
sukvatojo kelis sykius, o tai 
nustebino motina, nes per metu 
eiles ji negirdėjo jo nokiantis.

Ant rytojaus, da neiszau- 
szus, motina atėjo pabudinti ji. 
Iszsimiegojes gerai per visa 
sanvaite jis lengvai prabudo. 
Jis nekovojo nei nebando laiky
tis insivyniojęs antklodei!, kuo
met motina nuklojo. Jis ramiai 
gulėjo ir ramiai sznekejo.

—■ Nieko isz to nebus ma
ma.

— Tu pasivėlinsi in darba, 
kalbėjo motina manydama, 
kad jis užsimiegojęs nenori eiti 
in darba.

— Asz nemiegu mama, ir 
sakau tau, jog nieko nebus. Jus > 
geriau manės nekliudykite.! 
Asz nesikelsiu.

— Bet juk tu neteksi dar
bo. Ji sake.

— Asz nesikelsiu, kartojo] 
jis keistu, besujudimo balsu.

Ji pati irgi neejo in darba ta 
ryta. Jai tai buvo visu didžiau
sia liga, kokia, kada žinojusi. 
Karsztine ir klejojinia ji žino
jo; bet ežia jau buvo beprotys
te. Ji užklojo Jonuką ir pasiūli
te Jene daktaro.

Kada daktaras atvažiavo, 
Jonukas ramiai miegojo, ra
miai jis ir nubudo ir davė dak
tarui palaikyti pulsą.

— Nieko nepaprasto nėra. 
Labai nusilpnėjęs, tai viskas.) 
Nedaug musu ant jo kaulu, sa-! 
ke daktaras.

— Jis visados buvo tokis,1 
aiszkino motina.

— Dabar, mama, prasisza-J 
link ir leisk man pabaigti mie-! 
goti.

Dalyvavo Ant

Aktorka, loszike Shirley 
Temple su Charles Black da
lyvavo in Singeliu vakariene 
balių, San Francisco mieste. 
Ponas Black atskrido net isz 
Honolulu Salos, kur jis dir
ba, kad jis galėtu pasimatyti 
su savo tėvais ir vestis szita 
loszike Shirley Temple in ta 
balių. Putos plaka tenai ir 
po visa losziku ir loszikiu 
miestą Hollywood, kad szi- 
tiedu jau ima burkuoti, bet

Jonukas kalbėjo lėtai ir ma
loniai ir taipgi lėtai ir maloniai 
atsigulė ant szo.no ir užmigo.* * *

— Asz iszkeliauju, mama ir! 
noriu tave atsisveikinti.

Ji uždengė' akis žiurksztu ir 
atsisėdus gailihi verke. Jis 
kantriai lauke.

— Asz turėjau tai pirmiau! 
žinoti, verkdama ji kalbėjo.

— Kur? Pagalios, ji klausei 
nusiimdama žiurszta nuo akiu 
ir žiūrėdama ant jo iszgastics 
pilnomis akimis, kuriose vie
nok nesimatė nieko kuriozinio.

— Asz pats nežinau kur, 
bile kur!

Kada jis kalbėjo, skersai; 
ulyczia augantis medis pasiro-į 
de jo akyse, tarsi jis ir buvo po 
jo akiu balkstenomis ir jis ga
lis matyti ta medi kada tik pa
nori.

— O tavo darbas ? Klause 
ji-

— Asz jau daugiau nedirb
siu!

— Vieszpatie, Jonuk, nesa
kyk to! Vaitojo ji.

Jai tokis pasakymas buvo 
nusidėjimu. Buvo skaudu taip

:: JUOKAI ::
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Mokykloje ’ -
Mokytojas — Na pasakyk 

Petruk, koks gyvulys mums 
duoda deszras ir kumpius?

Petrukas — O-gi mano 
mama isz stolo palnesza!

Apsiriko
Gaspadorius — Ko czion

dandžioji po mano namus, 
kada manes nėra namie jei.

Svetimas — Atleisk prie- j 
teliau! Mat, asz atėjau at- | 
lankyt Mare, viena isz savo 
pažystamu, kuri metai atgal 
czion gyveno!

Gaspadorius — Tai jau 
per vėlai pažintis. Ji dabar , 
mano moteris!

Svetimas — Tai jau dabar j 
ne Mare? j

Gaspadorius — Mat, kad 
ne!

Singeliu Baliaus

Shirley Temple labai pra- ; 
garsėjo kai ji buvo dar jau- ' 
nesne ir gal protingesne, kai 
ji paveiksluose losze kaipo 
jauna mergele. Dabar ji yra | 
motina, moteris, ir gyva- 
naszle.

Tok jau rodos tokiu loszi
kiu gyvenimas. Moteryste 
mažai ka tokioms reiszkia. j 
Jos maino vyrus kaip kiti ) 
maino automobilius. ;

• i

tikincziai motinai, užgirdąs, 
kad jos vaikas netiki Dievui.

— Kas tau pasidarė gi?

Hei kumute 
Baltruviene!

Kur teip smarkiai 
eini ?

Atsigryžau, 
Net nusistebėjau. 

Sztai, mano gera drauge 
užpakalyje stovėjo, 

Sako, kad nori su 
mane* kalbėti.

Naujiena gera turiu 
tau, 

Idant nubaust viena 
vyreli, 

Tik nesakyk kur tas 
atsibuvo, 

Ba Szenadoryje tas 
atsibuvo.

Driek tam bažny ežioje
■ szventoj, 

Dievobaimingoj vietoj,
Bet sziandien da 

nieko nekalbėk,
Nes kita karta visiems 

isztenek.
Tik neužmirszk Baltruviene 

Tu gera bobele!* * *
Per kėlės sanvaites 

labai bizi buvau, r
Ir daug naujienų 

surinkau,
T ra u k ia u si au toby Ii u 

visur, 
O ir da in kur?

Nusibeldžiau net in 
Illinoju steita, 

In visu pabėgėliu vieta, 
Ten viena moteriszke 

užtikau, 
Apie kuria tuo dažinojau, 
Kai]) sveczius priiminėja, 
Kad resztos neiszdvineja,

Tik vyrukus vylioje, 
lu niekai prigandineje.

Pinigus begediszkai 
atiminėję, 

Už niekus gėrimus, 
Jau smulkpinigus 

negaus.
Vienas sportukas 

nežinodamas užėjo, 
Tai t no jaus iszbegt 

turėjo, 
Net ir smulkpinigus 

į iszsižadejo.
Tas sportukas bet 

nedovanojo,
Tai bobai langus 

iszbaladojo, 
Paskui tas buvo, 

Vienas vyrelis in nagus 
bobos inkliuvo.

Koks ten senas ir 
plikas užėjo, 

Na ir guzutes užfundyt 
turėjo, 

O kada jau pasigėrė, 
Koki ten vaida padare.

Bet ka padare, 
To nesakysiu,

Del savo pasiliksiu, 
Tiktai kaip kiti 

pasakojo,
Pas skvaijeri fainos. 

užmokėjo.
Tai bobele 'bent 

gaspadine!
Na tai dabar tariu 

visiems gud-bai.

Klause ji pusiau reikalaudama.
— Skaitlines, atsake jis.! 

Tik skaitlines. Szia sanvaite1 : ... 1 i asz daug skaitliavau ir tai la-j 
i bai stebino mane.

— Asz negaliu suprasti, ka 
tas turi bendro, verkdama ji 
sake. . .Jis kantriai nusiszypsojo, o I 
motina pastebėjo kad pas ji 
jau nesimato to piktumo ir ne- 

| kantrumo, kuris pirmiaus bu
vo.

— Asz tau prirodysiu, jis 
sake. Asz esu pavargęs. Kas1 

. pavargina mane? .Judėjimai.' 
Asz judu nuo pat gimimo die-: 

■nos. Asz pavargau nuo to jude-! 
jimo ir daugiau nesijudinsiu. 
Atmeni, kai]) asz dirbau stikli-l 
neje ? Asz priiaisziodavau tris! 
szimtus tuzinu bonku kasdien.; 
Ir asz manau, padariau de-l 
szimts skirtingu pasijudinimu 
prie kiekvienos bonkos. O tai 
reikia trisdeszimts szeszis| 
tukstanezius pasijudinimu, per; 
diena. Per deszimts dienu tris: 
szimtus szesziasdeszimts tuks
taneziu pasijudinimu. Per vie-1 
na menesi milijoną ir asztuo-) 
nesdeszimts tukstaneziu pasi
judinimu. Atmesk asztuones- 
deszimts tukstaneziu, kalbėjo 
jis iszdidumu, atmesk asztuo-i 
nesdeszimts tukstaneziu, tai da 
pasilieka milijonas pasijudini
mu per menesi, dvylika milijo
nu per metus!

Prie staklių asz dariau daug 
kart daugiau pasijudinimu. 
Reiszkia, apie dvideszimts pen- j 
kis milijonus per mėtus. Ir man 
rodos, jog taip judinausi mili
jonus metu.

— Szia sanvaite nei kiek i 
nesijudinau. Per ilgas valandas! 
nesijudinau. Turiu pasakyti, 
jog labai gerai sėdėti per va
landų valandas nieko nevei
kiant! Niekuomet pirmiaus asz 
nebuvau taip patenkintas. Nie
kuomet pirmiaus laiko neturė
jau. Visuomet judėjau. O tame 
juk nėra pasitenkinimo. Toliau 
asz nieko nedarysiu. Asz tik 
sėdėsiu ir sėdėsiu, ir ilsesiuos, 
ir paskui da ilsesiuos.

— Bet, kas bus su Vincuku i 
ir kitais vaikais? Klause moti
na nusiminus.

— Taigi. Vincukas ir kiti 
vaikai, pakartojo jis.

Bet jo balse nebuvo nieko 
pikto. Jis nuo seniai žinojo mo
tinos triszkima jaunesniam 
broliukui, bet tas jo jau nepy
kino. Nieko jis nepaiso. Nepai
so ir to.

— Asz žinau,'mama, ka jus 
manstinote Vincukui, laikyda
ma ji mokykloj, knygvedžiu 
norėjote ji pastatyti. Bet isz to 
nieko neiszeis! Asz mecziau 
darba. Jis turi eiti dirbti!

— Sztai ka tu darai, po to 
kaip asz tave iszauginau, ji kal
bėjo verkdama užsidengus akis 
žiursztu.

— Jus manes neauginote, 
asz pats save užauginau, ma
ma, asz ir Vincuką užauginau. 
Jis jau už mane didesnis, sun
kesnis ir augsztesnis. Kada asz 
buvau mažas, asz rokuoju, ne
gavau pakaskamai valgyti. Ka
da jis atsirado ir buvo kūdikiu, 
asz uždirbau jam maista. Bet 
tai jau pasibaigia. Vincas gali; 
eiti dirbti, kaip asz dirbau, ar-j 
ba gali sau eiti in pekla! Asz 
nepaisau kur jis eis! Asz pa-

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 
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Jackie Lavine ežia links
mai parodo savo garbes 
ženklelius kuriuos ji laimė
jo tarptautinėse moterų ir 
merginu rungtynėse in Palm 
Beach, Floridoje. Ji laimėjo 
plaukimo lenktynes del 220 
masto ir del 440 mastu plau
kimo. Ji atstovavo moterų 
kliuba isz Town Club, Chica- 
goje.

vargau! Asz einu! Ar neatsi
sveikini manės?

Ji nieko neatsako. Vėl užsi
dengė akis ir verke. Duryse jis 
valandėlė sustojo.

— Asz esu tikra, dariau 
kaip galėjau geriausia, ji sake 
verkdama.

Jis iszejo ant ulyczios. Jo 
veidas nuszvito pamaezius ta 
medi. Nieko neveiksiu, murmė
jo pats sau. Jis pakele akis pa
žiūrėti in dangų, 'bet karszti 
saules spinduliai musze in akis 
ir aptemdė.

Jis turėjo toli eiti ir ėjo ne
skubiai. Reikėjo eiti pro audi- 
nyczia. Maszinu užimąs veržė
si jo ausysna. Jis nusiszypsojo. 
Gražiai, maloniai nusiszypsojo. 
Jis neturėjo priesz nieką ne
apykantos net nei priesz užian- 
czias, tratanezias maszinas. Ne
buvo pas ji piktumo, tik dide
lis noras ilsėtis.

Dirbtuves ir stubos retojo ir 
atsivėrė tusztuma iszeinant isz 
miesto. Pagalios miestas pasi
liko užpakalyj. Jis ėjo lapuotu 
kloniu szale geležinkelio begiu. 
Neejo jis kai]) žmogus. Jis bu
vo tik žmogaus parodija. Jis 
buvo susikraupiusi, sumuszta 
figūra, kereplinanti lyg ser
ganti bezdžionka, apdribusio
mis petimis, siaura krutinę, su
linkęs, didelis ir baisus.

Jis priėjo maža geležinkelio 
stoti pievoje, apdengta medžio 
szakomis. Per visa popieti gu
lėjo ten. Nubudęs ramiai gulė
jo žiūrėdamas in dangų per me
džiu szakas. Karta ar du jis
garsiai sukvatojo, bet juokės 
ne isz to ka mate ar jaute, o 
taip sau. * * *

Sutemus atėjo tavorinis 
traukinys. Kuomet garvežys 
nustume kelis vagonus antsza- 
lutiniu begiu, Jonukas prisiar
tino prie traukino. Jis atsida
rė tūszczio vagono duris ir 
sunkiai ir nerangiai inlipo vi
dun. Užsidarė duris. Garvežys 
suszvilpe, Jonukas gulėjo va
gone ir tamsoje, ir linksmai 
szypsojosi. — V.

— GALAS —

Pirkie U. S. Bonus

“SAULE” VISUR
SZVIECZIA

Kai jus sziais laikais skaito
te laikraszczius, klausoties ra
dijo, ar kada nesijaueziate kad 
jus ne visas žinias gaunate, kad 
ne visa teisybe tie laikraszcziai 
jums pranesza, kad jie nepra- 
nesza kas darosi už kuliszu, už 
tos uždangos, kuri taip pat nuo 
jusu slepia žinias, kaip ta Sta
lino geležine siena?

Ar jus visas žinias gaunate? 
Ar visus tikrumus dažinote?

Ar tes žinios kurias jus skai
tote yra tikros ir teisingos?

Ar tie laikraszcziai yra be- 
partyviszki, ar jie skelbia ži
nias be jokiu savotiszku nusi
statymu?

Jus, kaipo apsilavine žmo
nes,’ esate verti geriausiu, vė
liausiu ir tikriausiu žinių. Ir 
kaip tik tokias žinias “Saule” 
spausdina ir skelbia.

Keli tukstaneziai miestu ir 
miesteliu gauna “Saule,” ku
ria visokiu luomu žmones skai
to.

“Saule” visai pigiai atsiei
na, jeigu tik aprokosime kad ji 
du sykiu in sanvaite pas savo 
draugus atsilanko.

Tik praneszkite kur jus gy
venate ir pasakykite kad jus 
norite, kaip ir kiti, “Saule” 
skaityti, ir mes tuoj aus jums 
pradesime tarnauti.

Skaitant “Saule” jus gau
nate tikriausias žinias, be jokiu 
lamdymu ar kokiu kokios par
tijos nusistatymu. “Saule” jo
kios partijos nepripažinsta ir 
už tai teisingai skelbia žinias 
kaip jos atsitinka.

“Saulėje” rasite daugiau ži
nių apie savo valdžia, ir tos ži
nios jums ateina be jokios poli
tikos.

“Saule” daugiau žinių pa
skelbia apie nuotykius ir atsi
tikimus po visa pasauli.

‘ ‘ Saules ’ ’ laikrasztininkai 
isz visu Amerikos kampu ir 
miestu siunezia savo žinias in 
redakcija.

‘ ‘ Saule ’ ’ per daug negarbina 
biznierius ar fabrikantus, bet 
stengiasi suprasti ir ju reika
lus. Ji teipgi stengiasi, kur tik 
gali užtarti darbininkus, darbo 
žmones, nes tokie sudaro jos 
skaitytoju rateli.

‘ ‘Saule ’ ’ paskelbia apie 
straikas, ko darbininkai reika
lauja ir ka fabrikantai nori 
duoti.

“Saulėje” rasite visko daug 
daugiau negu kituose laikrasz- 
cziuose.

Tai kam ežia dar ilgiau lauk
ti? Sziandien užsiraszykite 
“Saule.” Prenumerata Suv. 
Valstijose Metams $5.00. In 
Kanada $6.00. Užraszant reikia 
drauge ir prenumerata siunsti 
per Postai Nota, Moni-orderi 
arba pinigais registruotam 
laiszke. Adresas:

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

PLATINKI!!
“SAULE” . ■ v . _■ .-f
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Žinios Vietines PROF. V. SORYS

— Seredoj pripuola, Szvcn- 
tos Joanos. Ir ta diena: 1819 
metuose gimė Anglijos Kara
liene Viktorija; 1844 m., Pir
mutinis telegrafas pavartuotas 
Amerikoje; 1941 m. Anglijos 
didžiausias kariszkas laivas 
“HMS Hood” 'buvo Vokiecziu 
nuskandintas, ji nuskandino 
Vokiecziu laivas “Bismarck;” 
1846 m., bulviu badas Airijoje.

— Ketverge Szv. Gergori- 
juso VII. Taipgi ta diena: 1803 
metuose Amerikos raszytojas 
ir gamtos mylėtojas Ralph W. 
Emerson gimė.

— Gerai žinomas senas 'gy
ventojas Antonio Todisco, nuo 
336 W. Pine uly., pasimirė Ket
verge ryta Schuylkill Haven 
ligonbute. Gimęs Italijoje, at
vyko in Amerika 1905 metuo
se. Paliko tris sūnūs. Laidojo 
Panede'lyje per Gralboriu L. 
Traskauska.

— Petnyczioj Szv Pilypo 
Nerijaus iszpazintojo. Ir ta die
na 1865 metuose Amerikos Vi
daus Karas užsibaigė; 1323 m., 
Didysis Kunigaiksztis Mindau - 
gis apskundė Popiežiui Kry>- 
r iviu zokona už skriaudinia 
J let aviu, daug praeities raszy- 
1 j u raszo ir tikima kad pats 
Popiežius buvo pasiuntęs tuos 
K rj žeivius in Lietuva priesz 
Lietuvius stalmeldžius su ug- 
r' ui ir su kardu; 1937 m., Plie- 
i j darbininku straikos, sep
tynios deszimts tukstancziu 
darbininku nedirbo.

— i^ubatoj Szvento Bedo 
ir Szv. Jono Popiežiaus szven- 
te, taipgi pasninkas priesz Die
vo Kūno — Sekmines kur pri
puola Nedelioje Gegužio 28-ta 
diena.

— Kitas Utarninkas pri
puola Amerikos Szvento “Me
morial — Decoration Day” ar
ba Kapu Puoszimo ar Lanky- 
mo Diena. Yra tai paminėti Su
vienytu Valstijų Kareivius, žu
vusius per Civilini Kara 1861 
iki 1865 metuose, taipgi ir per 
Svetines Kares. Kasyklos, fab
rikai, bankai, pacztai nedirbs. 
Taipgi Mokyklos bus uždary
tos.

Girardville, Pa. — Szvento 
Vincento Parapijos Choras su
rengė gražu vakarėli pagerbti 
Profesorių V. Šori, vargoninin
ką, kuris dailiai- nors laikinai 
pasitraukia isz savo vietos.

Buvo prakalbu, linkėjimu ir 
gražiu Lietuviszku dainų. Ku
nigas Jeronimas Bagdonas da
lyvavo tame vakarėlyje ir pa- 
reiszke savo linkėjimus Profe
soriui Šoriui. Beveik visi‘Cho
ristai susirinko in szita vaka
rėli pagerbti savo Profesorių.

Szitokis visu Choristu’susi
rinkimas ir visi tie sveikinimai 
labai sujaudino Profesorių So
ri kuris visiems susirinkusiems 
savo draugams prižadėjo vėl 
Chora vesti, kai tik jo sveikata 
pagerės.

Nors Profesorius Šorys yra 
darbavęsis p e r penkios de
szimts szeszis metus in vairiose 
parapijose,mums teko su juo 
susipažinti tik apie penkiolika 
metu atgal, ir mes drąsiai sako
me, kad Profesorius Šorys yra 
vienas isz goriausiu mokintoju 
ir džiaugiamies skaityti ji savo 
draugu tarpe.

—‘Saules’ visas s'ztabas lin
ki Profesoriui Šoriui viso gero 
ir norėtu prie jo Draugu-Cho- 
ristu p r i s i d c t i ir linkėti 
“Ilgiausiu Metu!”

nedelyje, su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje ir palaido
ta in parapijos kapines. Grabe
liai Oravitz laidojo.

DIPLIOMATAS
INŽEISTAS

Pasigėrė, Susipesze 
Paskui Nusiskundė
NEW DELHI, INDIJA. — 

Vieszbuczio “Imperial” saliu- 
ne, Argentinos Ambasadorius, 
trisdeszimts asztuoniu metu 
amžiaus Oscar Tascheret, biski 
per daug iszsigere ir pradėjo 
triukszma kelti, dainuoti ir rė
kauti, kai saliune visi žiurėjo 
ir klausiesi vaizdo isz “Pary
žiaus Nakcziu.” Kostumeriai 
pradėjo nerimauti ir prasze 
kad jis nutiltu, bet jis drąsiau 
ir garsiau pradėjo szukauti.

Dvideszimts septynių metu 
amžiaus buvęs Major, karinin
kas Anglijos armijoje per kara, 
■John Edwards, kuris buvo su
žeistas ant Italijos frunto, už
pylė kelis laszus vandenio ant 
to straksejanezio Ambasado
riaus galvos.

Ambasadorius visa stiklą 
sznapso trenke in ta Anglą. 
“Asz mislinau kad jis nori su 
manimi pabaikauti,” pasiaisz- 
kino tas buvęs karininkas,” ir 
už tai asz visa užbona vande
nio jam leptelėjau ant keliu.” 
Užbonas pataikė Ambasadoriui 
in kakta.

Tada jau prasidėjo tikras 
lermas: vienas kalbėdamas Ita- 
lijoniszkai, antras keikdamas 
Prancuziszkai. Buvęs karinin
kas, dažinojes kad jis Argenti
nos Ambasadorių, kurio asme
nybe yra szventa, buvo taip pa- 
krapines, atsiprasze, pasitei
sindamas kad jis nežinojo ko
kia szventa yra ta asmenybe.

Bet Ambasadorius, inpykes, 
neprieme to atsipraszymo. Ant 
rytojaus jis nugarmėjo pas In
dijos Minister!, Jawaharlal 
Nehru jieszkodamas pagodos.
Policijantai suaresztavo Ang

lą John Edwards. Jis buvo isz- 
mestas isz “Imperial” viesz- 
buezio, hotelio ir paskui buvo 
isz kalėjimo paleistas, ir viskas 
buvo dovanota.

KETURI LAIVAI Prasimusze Pramonėje
SUSPROGO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

susprogo. Tas sprogimas bu
vo tokis baisus, kad szitame 
mažame asztuoniu tukstancziu 
gyventoju miestelyje, elektros 
ir telefono stulpai buvo nulauž-, 
ti ar iszrauti; langai buvo isz- 
daužyti per keletą myliu nuo 
tos vietos. Tikrai nežino, bet 
policijantai spėja kad daugiau 
negu 352 žmonių buvo sužeisti. 
Elektros szviesos užgeso. Po
licijantai su kitais savanoriais 
dirbo per visa nakti tamsumo
je, veždami sužeistuosius in li
gonines. Isz visu kitu mieste
liu greitai pribuvo ugniagesiai 
ir stojo in talka.

Szitie laivai buvo rengiami 
plaukti in Kinija su dinamitu, 
duliu ir kjtais kariszkais gink
lais, kai jie užsidegė ir suspro
go. Prie uosto visi namai buvo 
sugriauti nuo to trenksmo. Ir 
kiti prekybiniai laivai buvo 
sunaikinti.

Pennsylvanijos geležinkelio 
kompanija sako, kad jai iszka- 
dos yra padaryta ant penkis 
milijonus doleriu.

Beveik visi namai tame So. 
Amboy miestelyje buvo su
griauti. Visu sztoru langai bu
vo iszmuszti. Ta trenksmą pa
juto net už dvideszimts penkių 
myliu in New York.

Daug žmonių mistino kad 
atomine, sprogstanti bomba 
buvo tenai paleista, kiti misti-Į 
no kad Sovietai pradėjo kara 
priesz Amerika.

TAUTOS
NAIKINIMO

DIENA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

milijonams naszlaicziu ir suar
dytu szeimynu, milijonu ka
pams Komi, Kolymos, Altajaus 
ir kitose Sibiro sžaltuose, žie-

ežiais ar isztremime kankina
mais ir nukankintais musu bro
liais in viena gyva ir nesunai
kinama Lietuviu Tautos Ben
druomene.

— Vyriausias Lietuvos Isz- 
laisvinimo Komitetas.

REIKIA
APSUKRUMO

Vaiskas greitai pribuvo: Ka
reiviai ir Marinai su atprovin- 
taiis karabinais ėjo sargyba 
prie visu tu sugriautu ar ap
griautu namu, kad niekas isz j u 
nepavogtu. Kaip tas gaisras 
prasidėjo ir kaip tie laivai su
sprogo, niekas nežino, bet val
džia greitai pasiuntė savo slap
tos policijos narius tenai isztir- 
ti visa ta nelaime.

Penkios deszimts metu at
gal Roy Barton White buvo 
szesziolikos metu vaikezas. 
Jis gavo jįlarba in Dana In
diana su Baltimore ir Ohio 
geležinkelio kompanija. Jis 
tik kelis dolerius ant sanvai- 
tes tada uždirbdavo.

Jis dabar yra tos kompa
nijos Prezidentas. Mums 
laikrasztininkai ir pamoks
lininkai vis sako ir zaunija 
kad szitame laisves kraszte 
kiekvienas vaikas turi pro
ga tapti savo kompanijos ar 
savo darbo bosu ar Prezi
dentu. Gal taip ir yra, bet 
kai taip atsitinka, tai yra 
isz tikro nepaprastos nau
jienos.

in Maskva dabar sako kad Juo
zas Stalinas jau nori pasikal
bėti ir pasitarti su kitu krasztu 
vadais.

Mums iszrodo kad tokios ži
nios nieko nereiszkia ir nieko 
naujo mums nepasako. Jeigu 
Ponas Stalinas dabar nori su
mumis pasikalbėti, jis turi mu
su adresa ir žino kaip atvažiuo
ti in Vaszingtona.

Jau gana pribeginejo musu 
atstovai per kara, važiuodami 
pas ta poną. Jeigu jam isz tik
ro pasaulio taiko rupi, jis gali 
ne vien tik žodžiais, bet ir dar
bais mums priparodyti!

Tegu Stalinas pirmiau pasi- 
aiszkina ka jis daro Azijoje, te
gu jis pasiaiszkina: Ka jo ka-

Shenandoah, Pa. — Senas 
angliakasis, Antanas Yuczis, 
nuo 425 W. Penu Uly., kuris 
sirgo per koki tai laika, numi
rė Subatoje, 2:40 valanda ryte 
savo namuose. Velione gimė 
Lietuvoje. Paskutini karta dir
bo Locust Coal kasyklose. Pa
liko savo paczia Petrone; dvi 
dukterys: R. Myers isz Schuy- 
lersvillę, N. Y., ir G. Roberts, 
mieste ir sunu Jeronimą, She
nandoah Heights, taipgi tris 
anukus. Laidotuves iiivyks 
Utarninke. Graborius V. Men- 
kieviczius laidos.

— Sekantieji iszeme lais- 
nus del apsivedimo: Beatrice 
A. Najunas, 215 N. Second uy., 
mieste ir Juozas M. Salakas, 
70 Patriotei Hill.

— Ona Reskievicziene 
(Rescavage) nuo 17 N. Bridge 
Uly., kuri staiga susirgo perei
ta Utarninka, pasimirė Ket
verge 8-ta valanda ryte, Locust 
Mt. ligonbute. Velione gimė 
Lietuvoje. Jos vyras Jonas mi
re 1947 metuose. Paliko dukte- 
re Fr. Kubiliene, namie; ketu
ris sūnūs: Kazimiera ir Joną, 
mieste, Juozą, New York ir 
Petra, Thurmont, Md., dvi <se- 
tserys: F. Surpskiene, Miners
ville ir Ant.-Suberiene, New 
Philadelphia, taipgi keturios 
pnukus. Laidotuves invyko Pa-

Reading, Pa. — Szvento An
tano parapija turėjo savo Ke- 
turdesziints Atlaidus. Svccziu 
kunigu isz visu apylinkes Lie
tuviu parapijų suvažiavo, nes 
klebonas Kini. Aleksandras J. 
Alauskas yra malonus iszeimi- 
ninkas. Pamokslai buvo abie- 
jomis kalbomis: Lietu viszkai ir 
Angliszkai.

Frackville, Pa. — Policijan- 
tai suėmė ir suaresztavo du va
giu ir žuliku Edward J. Mack, 
ir Joseph Pulasky, kurie prie 
daug vagyseziu ir niekszycziu 
prisipažino. Jiedu užsipuolė 
ant dvieju jaunu mergaieziu ir 
jas iszniekino. Jiedu buvo pri
žadėjo tas mergaites pavažinėti 
namo nuo szokio. Kai polici
jantai juodu suome, tai jie pa
skui prie daug vagyseziu prisi
pažino. Policijantai rado daug 
pavogtu daigiu ju skiepuose.

Cuzco, Peru. —^Smarkus že
mes drebėjimas atsibuvo Node- 
lioj, 1:35 popiet. 50 žmones žu
vo, daug nesurandami; 250 su
žeisti. Beveik visi namai ir baž- 
nyczios likos sugriauti. Elek
tros szviesos užgeso, telefonu 
dratai ir gazas likos sunaikinti. 
Policija ir kareiviai dirba be
paliovęs, ir veždami 'sužeistuo
sius in ligonbutes. Bliedes pa
daryta ant milijonus dolerius.

Bavarijos
Komisijonierius

TAUTU SANJUNGOS 
SEKRETORIUS

Kalbėjosi Su Sovietu
Sanjungos Gromyko

reiviai daro Pabaltijoje, Berly
ne kituose jo pavergtuose 
krasztuose. Tada gal ir butu 
galima su tokiu ponu pasiszne- 
keti ir pasitarti bet ne pirmiau!

SMERKIA SOVIETUS

Frankfurt mieste, Vokie
tijoje, Augsztasis Komisijo
nierius John J. McCloy nese
niai laikrasztininkams pra- 
nesze kad New York miesto 
Hunter Kolegijos Preziden
tas, Daktaras George N. 
Shuster buvo paskirtas kai
po visos Bavarijos Komisijo- 
nieriumi.

LAVONAS PRUDE
CORBY, PA.—Bernard Ken

nedy, 72 metu amžiaus, buvo 
surastas negiliame prūde, neto
li nuo Corby miestelio. Polici
jantai sako, kad jie nerado jo
kiu rasztu ar jokio antraszo ant 
lavono, bet jie dažinojo, kad jis 
buvo gimęs Legdale, Pa., neto
li nuo^Scranton, Pa. Kaip jis 
ežia žuvo policijantai nežino. į

MASKVA, RUSIJA. —Tau- 
tu Sanjungos Sekretorius Try
gve Lie kalbėjosi su Sovietu 
Rusijos Ministcriu, Andrei Vi-I 
szinskiu, ir po tam pasitarė su 
Andrei Gromyko. Paskui jis! 
pasisznekejo su Arkadi A. So- 
bolevu, kuris savo laiku dirbo 
Tautu Sanjungoje.

Tautu Sanjungos Sekreto-' 
rius Trygve Lie dabar stengia
si susitarti ir susitaikinti su 
Sovietais. Jis savo mažu ir 
silpnu protu mislina kad jis ga-
les su tais Sovietais susikalbėti.

Anglijos Chamberlainas sten
giesi su Hitleriu gražumu susi
kalbėti; Rooseveltas, Stalinui 
pataikavo. Chamberlainas ga
vo kaip su szlape mazgote per 
veidą nuo Hitlerio; Roosevel-j 
tas pardavė puse Europos ir 
nieko negavo isz to mainikavi
mo; o dabar Tautu Sanjungos 
Sekretorius, Trygve Lie misli-# 
na kad jis kalnus nuvers, ste
buklus padarys.

Tautu Sanjungos Se
kretorius Sako Stalinas

Laukia Mitingo
Tautu Sanjungos Sekreto

rius, Trygve Lie nuvažiavęs.

Nesikreips In Stalina 
Del Taikos

LONDON, ANGLIJA. — 
Amerikos, Anglijos ir Prancū
zijos Užsienio Ministerial turė
jo kelis posėdžius ir nutarė vi
sai nesikreipti in Rusija del 
Pasaulio Taikos reikalu. Jie 
visi vienbalsiai smerkia Rusija 
del Vokiecziu Belaisviu, kuriu 
Nelaisvėje da turi būti keli 
szimtai tukstancziu.

miniose srityse.
Laisvojo Pasaulio Lietuviai! 

Birželio Keturioliktoji mus in- 
pareigoja ne tik prisiminti So
vietu Sanjungos vykdomo tau
tos naikinimo aukas: Nukanki- 
tus ir tebekaskinamus musu ar
timuosius, musu motinas, žmo
nas, vyrus, vaikus; musu bro
lius, musu gimines, draugus ir 
pažinstamus. Birželio Keturio
liktoji mus inpareigoja primin
ti ta musu tautos ir kitu So
vietu Sanjungos naikinamu 
tautu sziurpia nelaime visam 
laisvajam pasauliui.

Birželio Keturioliktoji inpa- 
reigeja laisvojo pasaulio Lie
tuvius taip szuktelti, kad kur
tieji iszgirstu ir aklieji prara- 
getu, koks baisus žmogaus ir] 
tautu naikinimo nusikaltimas 
vykdomas anapus ‘ ‘ Geležines 
Uždangos.”

Birželio Keturioliktoji ypa- 
cziai inpareigoja tuos laisvojo 
pasauloi Lietuvius, kurie patys 
yra buvę anų siaubo dienu liu
dytojai, kad jie ta siauba liu
dytu laisvojo pasaulio sanžinei 
ir drąsintu laisvojo pasaulio 
valia ryžtis žmogaus ir tautu 
naikinima Sovietu Sanjungoj 
sustabdyti.

Birželio Keturioliktoji yra 
Lietuviu susikaupimo ir Gedu- 
lio Diena. Lietuvos vieliava te
pakils iki puses stiebo ir kiek
vieno Lietuvio nesziojama Vy
ties ar tautiniu spalva ženklą 
pridengs gedulio szydas. Ge- 
dulio ženklan ta diena Leituvis 
neorganizuos ir nelankys pra
mogų.

Birželio Keturioliktoji yra 
Protesto Diena. Protesto priesz 
Sovietu Sanjungos vykdoma, 
žmogaus ir tautu naikinima. 
Protesto ženklan ta diena Lie
tuvis badaus, reikszdamas sa
vo užjuojauta ir vienybe toms 
savo broliu aukoms.

Birželio Keturioliktoji yra 
kovos diena. Tai bus Prieszta- 
ravimo tokiam Naikinimui 
Diena. Tai bus Kovos del žmo
gaus ir tautu teisės Gyventi 
Diena.

Laisvojo Pasaulio Lietuviai! 
Birželio Keturioliktoji yra Mu
su Tautos Skausmo Diena.

į Tegu szis skausmas sustipri
na musu pastasgas Tėvynei 
iszlaisvinti ir tautai iszlaikyti 
gyvai.

Tegu szis skausmas visus 
laisvojo pasaulio Lietuvius su-

I risza su tevyneje bekovojan-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

namo, kad jie nepasakytu ka 
jie yra mate ir iszkenteje, So
vietams tie Belaisviai reikalin
gi del tvirtovių statymo. Tai 
Sovietai jokiu budu negali tu 
Belaisviu paleisti.

Ir kaip tik ežia mes galėtume 
suvienyti visu tu Belaisviu 
krasztus in viena bendra ir ga
linga frunta, jeigu tik musu 
Dipliomatai apsukriai ir gerai 
savo darba atliktu.

2 Žuvo; 5 Sužeisti
NEW YORK, N. Y. —

Du žmones žuvo ir penki buvo 
sužeisti nelaimėje.

Szeszi draugai veže savo vie
na dranga James Westervelt in 
ligonine. Jis buvo sužeistas 
musztyneje. Visi važiavo in 
viena automobiliu, kuris atsi- 
musze in medi ir apsivertė. 
Szitoj nelaimėje žuvo dvide
szimts keturiu metu amžiaus 
William Bisgone, automobi- 
liaus draiverys, ir dvideszimts 
keturiu metu Albert Mucciolo. 
Kiti penki buvo nuveszti in li
gonine kur jie ketino savo 
dranga nuveszti.

— Kožnam buszelyje ran
dasi 556,000 kvietiniu grudu.

— Anglija turi 50,874 my
liu didumo.
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Amerikos Sekretorius Ache- 
sonas a i s z k i a i pasakė, kad 
Amerika visai neketina trauk- j 
tis isz Berlyno ir kad musii Ka
ro Sztabas yra pasirengęs su 
kariszkais ginklais parodyti 
kad mes baiku Berlyne nekre- 
cziame!

Achesonas pasikalbėjo ir su 
Ponia Vogeler, kurios vyras 
yra laikomas kalėjime Vengri
joje. Jis jai prižadėjo kad jis 
per Amerikos Ambasada viso
mis galiomis stengsis jos vyra 
isz Vengrijos iszlaisvinti.

616 W. CENTRE STR., 
MAHANOY CITY, PENNA.

JOHN KOVAL
. . . KVIETKININKAS . . .

Telefonas 764

Kvietku Del Visokiu 
Pareikalavimu Už Žemiausias

* Prekes *

Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapiriu ir t. t.

t


