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Japonai Atmuszti, Okinawa
Isz Amerikos

f

Amerikonai Karauja Ant Okinawa Salos

ARMIJA
KRAUSTUOSI

WASHINGTON, D. C. — 
Karo Sztabas paaiszkina ir 
perspėja visus kad per greitai 
nenudžiugtu ir nesitikėtu kad 
už dienos kitos mes Japonus 
sumuszime. Daug žmonių da
bar mansto ir sako kad visos 
tos armijos ir bomberiai isz 
Europos nuszluos Japonus in 
mares ir viskas bus gerai.

Perkraustyti Amerikos ar ■ 
mijas ir bomberius isz Euro
pos in Pacifika yra milžinisz- 
kas darbas. Butu daug leng
viau visa Czikagos miestą, gy
ventojus ir namus perkelti in 
Pacifika, negu perkraustyti 
musu armijas. Tie kurie žino 
sako kad ims kokius septynis 
menesius ar ilgiau pakol mu
su armijos isz Amerikos stos 
priesz Japonus.

Padekite Banke $19; 
Suauks Didelis Turtas

NEW YORK, N. Y. — Buvęs 
Suvien. Valstijų ministeris Ko
lumbijos Respublikai H. Gran
ger, padėjo viename Kolumbi
jos banke deszimts doleriu su 
detinis nuoszimcziais augti per 
tūkstanti metu, nes per ta laika 
tas pinigas indelys užaugs iki 
$5,574,523,925,924,320. Kaip 
sueis terminas, vadinas po tuk- 
stanczio metu, tam tikra komi
sija, kurios nariu bus ir Suvien. 
Valstijų prezidentas, tuos pini
gus sudoro abieju respublikų, 
tai yra Kolumbijos ir Suvien. 
Valstijų naudai.

Amerikos Marinai karauja priesz Japonus ant Okina
wa Salos. Pradžioje Marinai sutiko menko pasiprieszinima 
tuomi pasinaudoję nusiverže giliai in sala. Apie 46,505 Ja
ponu likos užmuszta ant szitos salos.

Apaiksztinejo Savo 
Gimimo

NEW YORK— Ponia Eliz. 
Smith kuri atvažiavo in czio
nais daugelis metu adgal, ap- 
vaiksztinejo 102 metus savo 
gimimo. Josios tėvas turėjo 100 
metus kada mirė, jo tėvas turė
jo 107 metu, motina turėjo 98 
metu. Senuke tikisi pagyventi 
da kelis metus daugiau.

Motina Apsivedė; Su
mis Norėjo Nusižudyti

FRANKFORT, KEN. — 
Thomas Johnson, 16 metu, isz- 
gere nuodu, isz prieszastes jo 
motinos apsivedima su kitu vy
ru. Daktarai sako kad vaidas 
pasveiks.

Aplaike Garbes Ženklai

Pabėgo Su Mylima

ALEXANDER, VA. — Kož- 
nas geras vyras ir paveizdin- 
gas tėvas sutiks ant to, kad val
džia gerai padarytu kad visus 
vagius, apgavikus ir apgavin- 
gas paczias ir vyrus iszsiuntu 
atgal in savo tėvynė arba atim-1 
ti ukesiszkas popieras. Prie to
kiu negeistinu žmonių, priguli 
Jonas Setvik isz czionais, kuris 
insiklepojas in kokia tai mer
gina, apleido del josios savo 
paczia ir iszdume in kita mies
tą. Palikta pati randasi dide
liam varge su vaikais. Policija 
jo jieszko.

LONDON.—Sovietai prane- 
sze, kad Kamisiaras V. M. Mo
lotovas kuris daylvavo San 
Francisco Konferencija jau su
grįžo in Moskva Rusija.

PORTSMOUTH, N.H.—Ana 
diena trys Vokiszki submari- 
nai prie Naujo Anglijos pa- 
kraszczio, pasidavė del Ameri
kos Laivynio.

Lakūnas Lt. Kenneth R. 
Miller isz Hutchinson, Kan
sas, karo laivyno eroplanu 
lakūnas, apdovanotas su ke
turiais garbes ženklais vie
nos dienos ceremonijose, Pa
tuxent River, Mo.

r _ _____

Važiuojant In Japonija

WASHINGTON, D. C. —
Vokiecziu submarinas, povan
deninis laivas, plauke skersai 
Atlanto mares ir ketino durti
stacziai in Japonija, kai Admi
rolas Jonas Ingram ji užtiko ir 
sucziupo. Ant to submarine va
žiavo trys Vokiecziai generolai 
ir du Japonai. Abudu Japonai 
tuoj aus nukeliavo pas savo 
protevus, nusižudė, kai subma
rinas buvo sugautas.

Admirolas Jonas Ingram da
bar sako kad galima Amerikie- 
cziams pasakyti kas atsitiko ir 
kas darosi Atlanto vandenyse. 
Jis sako kad:

POLITIKA KARO
LAUKE

LONDON, ANGLIJA 
Amerikiecziai kareiviai 
dabar negali suprasti koks czia 
biznis ir kas szita kara varo ir 
valdo.

Treczioji Armija, viena isz 
galingiausiu, didžiausiu ir 
greieziausiu, pramusze kelia 
stacziai in Pragos miestą ir 
jau buvo visai arti prie paežio 
miesto, bet ten ir sustojo. Karo 
Sztabas griežtai insake kad 
jiems nevalia miesto paimti ar 
žmones iszgelbeti nuo Vokie^ 
ežiu. O Vokiecziai kaip tik tuo 
laiku szaude, žudė ir kankino 
Pragos gyventojus. Brigados 
Perdetinis Generolas John 
Pierce su savo szesziolikta di
vizija daugiau negu szimta my
liu atkeliavo per viena para. 
Prisiartinęs prie Pragos mies
to jis gavo isz Karo Sztabo in- 
sakyma sustoti. Tik už trijų 
dienu Sovietai Vokieczius isz- 
musze. O musu kareiviai butu 
ta paczia diena visus Vokie
czius iszmusze ir daug žmonių 
butu iszgelbeje,

Amerikiecziai kareiviai ne-

dar ir

džia Amer iki ecziu
Berlyną

Bomberiai Isz Mariana Salos 
Bombardavo Nagoya; Mainie- 
riai Da Ne Eina Dirbti, Valdžia 
Negali Insikiszti; Robert Ley 

Naciu Darbo Franto
1— Japonu submarinai, po

vandeniniai laivai plauke ir 
lukuriavo po Atlanto mares. 
Kelis Amerikos laivynas isz- 
gujo, iszvijo kitus apdaužė o 
viena prie Islandijos nuskandi
no.

2— Amerikos Laivynas nu
skandino daugiau negu 126 Vo
kiecziu submarinus. Tai geras 
darbas, nes Vokiecziai turėjo 
tik apie 500 tokiu submarinu.

3— Vokiecziai buvo surengė 
kelis szimtus tokiu submarinu 
ir tik 3 sanvaites priesz pasi- 
davima, jie juos pasiuntė sta
cziai priesz Amerika, kad jie 
musu laivus net uostuose pa
skandintu ir musu krantus ap- 
szaudytu ir apdaužytu nuo 
New York miesto ligi Floridos. 
Bet ir czia Vokiecziams nepasi- 
seke. Amerikos laivynas užtiko 
szitus submarinus viduryje 
mariu ir iszdauže ir iszskirste 
taip kad jie pamirszo savo tiks
lą ir kiekvienas neszesi kiek tik 
ir kur tik galėjo.

Kai tas submarinas su tais 
Vokiecziais generolais suprato 
kad Admirolas Jonas Ingram 
ji seka ir vejasi, jis žinojo kad 
jam jau galas. Jis tuojaus per

gali suprasti kas ežia darosi. 
Jie atsimena, kad panasziai bu
vo kai Devintoji Armija pri
ėjo prie Elbe upes ir ten susto
jo. O Rusai už keliu dienu atėjo 
ir in Berlyną inejo.

Vienoliktoji Amerikiecziu 
Divizija priėjo prie pat Aus
trijos rubežiaus. Ir vėl isz Karo 
Sztabo iszejo insakymas: Ame- 
rikiecziams nevalia pulti ar ar
tintis prie rubežiaus, nevalia 
net ir szauti. Tai Amerikiecziai I 
nieko neturėjo daryti kaip at
sisėsti sau ir laukti, pakol Karo 
Sztabas pasakys kur eiti ar ka 
muszti ar szauti.

Matyti, kad ir ant karo lauko 
negalima apsieiti be politikos.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Vadas Suimtas
ISZ GUAM, PACIFIKE.— 3,781 Ame

rikiecziu žuvo ant Okinawa Salos. Tai daugiau
sia Amerikiecziu ant szito karo lauko žuvo ne
gu kitur. Japonai pasitraukė in kalnus ir insi- 
kase in savo protėviu kapus; ginasi ir puola. Ir 
juos sunku isz tu kalnu, urvu ir kapu iszkrapsz-

kad dvylika Japonu žuvo del kiekvieno Ameri-

radija pasakė kad jis pasiduos 
ir kad in ji neszautu. Admiro
las Jonas Ingram pareikalavo 
kad submarinas pasikeltu in 
virszu ir savo karabinus nu
leistu. Taip ir buvo padaryta. 
Amerikiecziai jurininkai, ligi 
dantų apsiginklavę priplaukė 
prie jo ir inlipo. O trys Ameri
kos kariszki laivai, keli eropla- j
nai ir Amerikos submarinai tyti. Amerikiecziai muszasi su karabinais, ar- 
sukmosi aplink ta submanna mH0|0mįs gonadomis, kardais, peiliais ir net 
su atprovmtais karabinais, pn- r
žiūrėti kad czia tie Vokiecziai kumsztimis. Iki dabar, Karo sztabas pranesza 
neiszkirstu kokiu szposu. Bet 
jie žinojo kad jiems virve pa-
muilinta, ir ramiai pasidavė, kicczio. Japonai jau pasimokino ir dabar Ame-

Ant to submarine Amenkie .jj^jg^įgujg SUllkiail. PifflliaU JapOHai
ežiai rado labai daug geriausiu . ....
Vokietijos plianu del eroplanu ' baisiai muszesi ir gynėsi prie pat savo salos kran

to ir visas savo jiegas pastate priesz Amerikie- 
czius kai jie su laivais priiro prie kranto. Paskui 

ir kai Amerikiecziai jau insilauže, Japonai pasi
duodavo. Taip buvo ant visu salų iki Okinawa.

ir visokiu kariszku žinių, ku
rios labai susigadintu Japo
nams.

Nors Vokieczai sumuszti, i 
nors karas Europoje baigtas, 
bet Amerikos laivynas dar ne
nuleido savo karabinu, jieszko 
Vokiecziu laivu ir submarinu 
kurie dar nepasidavė.

Paskelbia Kara Priesz Vokietija Ir Japonija

Czia Japonai visai nesimusze prie kranto. 
Amerikiecziai lengvai priėjo ir ant salos iszlipo. 
Japonai pasitraukė in kalnus ir lauke. Jie pasi
mokino kad Amerikiecziu laivynas ir jo bai
sus karabinai, bomberiai ir eroplanai yra 
jiems per galingi ir pavojingi ant salos 
kranto. Tai jie pasitraukė in kalnus, kur 
laivyno karabinai nepasiekia ir bomberiai 
negali prieiti. Isz szitu kalnu dabar Japo
nai ginasi ir puola ant Amerikiecziu. Už 
tai czia karas toks baisus ir tiek daug 
mums kasztuoja ir kasztuos!

Adolfo N. Calvo, Argentinos atstovas Meksikos Konfe
rencijoje pasiraszo ant Chapultepec sutarti; paskelbiant ką
rą prie Vokietija ir Japonija. -----------★-----------

PARYŽIUS, FRANCIJA. — Pranesza- 
ma, kad per szita kara vien tik Francijo- 
je ant karo lauko krito ar nelaisvėje žu
vo 4,880 Kataliku kunigu ir kieriku.
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Kas Girdėt
im’p ėdžio po Ciesoriui Andrie- 
ja gs, 'kuris iszdave savo dukte
rų Ivanui Baisiu Rūsiam. Mete 
f613, Mikola Feodorovicz Ro- 

pnanov, 17 metu amžiaus, likos 
' apszauktas Caru visu Rusu 

, Moskvoje nuo kurio prasidėjo 
(kruvinas vieszpatavimas per 
' 304 metus ir aeziu Dievui, jog 

j tiejei baisus laikai dingo su
I numetimu nuo sosto Caro.

3-ju Tūzu Susirinkimas ‘wann™ i'«d>™>. t>religiniu ir tarptautiniu or
ganizacijų, kurios sprendžia 

----- —-—■■■• -  ...... I LONDON. — Jau raszytojai
. -7-7 gandus leidžia, kad neužilgo butine .demokratija. Vienas Bem'kite vietini įmesto ar val-

Kareiviai Nubausti ! trys tūzai, Truman, Churchill sektluas pavyzdis, kaip mo-
____ __ | ir Stalinas susieis pasitarti tykios gali v\ Kd\ t i szi plana 

LONDON, ANGLIJA _  Į Londone. Dabar iszejo isz Lon- ' ra vadinamasis Springtield
Du Amerikiecziai kareiviai bu-’prieszingos žinios kurios Plan, apie kuri gal jau esate 
vo Kariszko Teismo nubausti, £ak° kad Churchillis nieko 
vienas turėjo užsimokėti szim-( apie tai nežino ir nieko pana- 
ta doleriu, antras penkios-de-, szaus nebus. Tai greieziausia 

Jeigu turite keliolika szimte- szimtys doleriu, Sztai kas atsi-'jau czia kas isz tikro periama, 
liū doleriu, tai pirk Amerikos tiko: į nes kai tik musu’žinovai ima

; Bonu nuo “Dėdės Šamo” tai. Abudu Amerikiecziai karei- užsiginti, žinok kad bus kaip 
numo! Milijonai isztel.-a da•bu-inors'busi tvirtas> 'i08 al’laik-vsi viai P™ homberiu Armijos tik priaszingai. Eeiszkia bus 
damos vigeje, o tufcst:možiai da Pro“ota’ ° pinigai niekados ne priguli, ir jie ilga laika su bom- Tnju Tuzu susirinkimas, uz tai 
neturi szesziolika metu am- Pra^us ir galėsi atsimt kada no-( bėriais važiavo muszti priesza. kad jie mums sako kad nebus. . 
žiaus,-žodžiu, Im/ijosia ran-įresi' Abudu turi ir Armijos ir vald-!

dasi suvirszum 2(5 milijonai 
naszliu, o.'kurios y^ra nelaisvo
je po pastogia miru sio savo vy
ro szeimynuosia.

Gyventojai Indiju yra dau,g 
daugiau maiszytu, ne kaip krus ! 
sau mausto. Indijoj gyvento/ai Į 
kalba 150 visokioms įkalbo pas,, 
kurios yra padalintos an.t 43 
tautu. Tenai randasi 200 ’mili
jonu Indusu; 60 milijon u Ma
hometonu. Konia visos mote
rys Indijoj yra naszles i r tai da 
neturinczios deszimts metu se-i

Musu Juozukas sau betupė
damas Moskvoj-e kokia ten ra
ganos buiza virina visai Euro
pai. Garai tos buizos jau ima 
smirdėti nuo Pabalti jos ligi 
Adriatikos. Sovietai neikam 
nieko nesakydami, uždare visu 
szitn krasztu rubežius ir dabar 
szvolisz/kai visusi iszlaisvina.

Amerikiecziai raszytojai ir 
raporteriai visi buvo iszvyti ir 
dabar nei vienam nevalia ten 
raszyti. Daugiau negu szimias 
lysti ar apie Stalino ta 'buiza 
milijonu žmonių ,po Stalino na- 
gai'ka ir ju likimas ar padėtis 
nežinoma. Kiek žinio slapta 
iszeina tik didina viso svieto 
baime ir trukdo visa San Fran
cisco Konferencija.

Marszalas Tito, Kreminio 
botagas ir Stalino padupezikas 
su savo Jugoslavais užėmė 
Trieste. Stalinas pasakė Ame- 
rikioeziams kad ne jiems gal
voj, ne ju biznis kas atsitiko su 
tais Lenku atstovais. Stalinas 
su Austrija apsidirbo visai nie
ko nesakęs nei Anglijai nei 
Amerikai. YTaltos Konferenci
joje buvo nutarta, kad viens be 
kito nieko nedarys. Austrija 
yra katalikiszlkas krasztas: 
Stalinas iszrinko, paskyrė Ko
munistą sutvarkyti mokslo rei
kalus Austrijoje. Sovietu laik- 
raszcziai prisikabino prie 
Amerikiecziu ir dabar intari- 
neja kad Alijentai, ypacz Ame
rikiecziai isznaudoja Sovietus, 
kuriuos jie iszlaisvino isz Vo- 
kiecziu.

Tai visai nedyvai, kad dabar 
ir dip'liomatai ir taip sau žmo
nes nežino ko laukti isz to mu
su draugo Stalino. Stalinas sau 
ta Europos 'buiza inaiszo ir ver
da. Galimas daigias, kad bui
za gali ne tik užvirti, bet ir per
virti ir .pasilieti in treczia dar 
baisesni kara!

Daugelis isz musu skaitytoju 
klausė mus: Kas tai yra Ca
mouflage (isztarkit kamu- 
fliaž) ir ka jisai reisz'kia ? Yra 
tai Francuzisz'kas žodis, kuriuo 
vadinama visokius paslėpti ka- 
riszlkus dalykus kuriuos geid
žia paslėpti nuo neprieteliaus 
kaip: fortecu, anuotu, laivu, 
apkasu ir 1.1., kad ju nevidonas 
negalėtu matyti isz tolo arba 
lekiotojai su orinėms maszi- 
noms. Tas žodis inejo ir mada 
visur ir yra naudojimas, jeigu 
kas nori kam akis apmiulkinti.

Pravarde Romanovu paeina 
nuo Vokiszžkos veisles, kurio 
prasidėjo nuo Andriaus Ko'by- 
lo, kuris pribuvo in Moskva isz 
Pru.su 1341 mete. Pravarde Ro
manova aplankyta nuo ‘bajoro 
Romano Jurę.vįęziož penkto

invairiu demagogu platinti sa
vo krasztui kenksminga propa
ganda — sznapszdejimu, gan
du platinimu, laiszkais, plaka
tais, spauda ir susirinkimuose. 
Valstybėje visuomet yra ne
apykantos skleidėjų, kurie isz- 

j naudoja ’kiekviena nesusiprati- 
irdeja. Priesz'keletą metu nu- t.zįos demokratijos,'bet ja gali-'ma gyventoju tarpe.

kad Springfield,;me turėti tik panaikindami vi- 
daugiausia* sas klintis, sunaikindami

apykanta, 'kuri atskiria mažu-,stovu koperacijos pastatyti pa- 
vyriausios tautinio! saulini tvirtus taikos pamatus, 

užaugę perims miesto valdymą' gy venimo sroves. Kas-gi suda-l 
ir tvai kyma. Todėl Springfiel-j ro ta vadinama mažuma? 17,- 
do miestas paruosze programa 009,000 amerikiecziu — negru, 

auklėti, kad Filipinų, Meksikiecziu, Japo- 
šu visais ki-' nu, Kinu, Amerikos Indėnu, 

Pradėta kurie nenori’būti traktuojami, 
juose skiepyti pasididžaivimas kaip 
savo kilme, 
suaugusiems kursai, kur tu 
vaiku tėvai gali mokvtis. Kiti 
miestai dabar a p m a n s t o j a 
Springfieldo plana ir ji kopi
juoja. Jus galite pasistcjigi pa- 
naszu plana invest!

t autine .demo'k r a t i ja
sty'bes komitetą, kuris planuo
ja budus ugdyti tarpusavi su
gyvenimą ir gerus santykius.

Amerikiecziai nori veikiau-.

m a t y t a, 
Mass., mokyklose 
lankysis svetimtaucziu vaikai, 
kurie vėliau baigė mokslą ir nias. nuo 
užaugę perims miesto valdymu

Kaip San Francisco konfe- 
ne-'rencijai reikia visu 44 tautu at-

Jkaip tuos vaikus
x . .. . , , , _____ _____ _ ! jie jaustųsi lygusAbudu turi ir Armijos ir vald-i ’ ~ ~ ; . .....v. , ........ . T. , 'vr • -»T i .’ia • t tais amerJKiecziais.

zsos garces paliudijimus. Jiedu K ai j) Nugalėti Rasine K
Paskirstymas Maisto J-J““ Wk Neapykanta:

Apie Racionavima

Mėsos ir Tauku: Raudoni 
žjeiPkleliai: Y5, Z5,. 
D2, knygutėje Nr.4, 
Birželio (June) 2diena. 
lėliai:

Calcutta mieste, Indijoje.
Czia yra daug karininku ir 

oficieriu, kurie karo lauko vi- 
' sai nemate, bet sau kaip pas1

Programa Akcijai
NEW YORK. — Karui Eu- 

v.^, • **—, -v-----—r r—(ropoję'besibaigiant, nors Paci-
geros iki, Dieva už pecziaus tupi ir kitus fike dar (kariaujama, vis da'ž- _

Ženk- siunczia. Czia taipgi yra labai ldau musu demesis atkreipia- luįesf0 mokyklas 
E2, F, G2, H2, J2 geros puikus ir gražus saliunas, kliu-’mas įn reį!kala _____ 1_ i ’ '

iki Birželio 30 d. Ženkleliai: bas, kur tik karininkai gali ba- mefį kara priesz religine ir ra-1 
K2, L2, M2, N2, P2, geros iki liavuoti.

Szitie du vyrukai atėjo in ta'p^e^ liegrus ir kitas tautines 
iki kliuba ir juos iszmete. Paaisz-imažuiųas, priesz žydus ir kata- 

kino kad jie neapsirenge tinka- likus nemaža ir del to daug ru-
> reisz'kia protestonu, 

Žodis po žod- kataliku ir žydu visuomenes 
ir . veikėjai ir ju nuomones sziuo 

dantys eme byrėti. Vyrukai bu-1 klausimu dažnai atsispindi 
vo suimti ir in kalėjimą nu- ^pandoje. New Yorko valstybe 
grumsti. Paskui turėjo užsimo- įu0 reikalu pravedė instatyma 
keti, kad jie driso eiti ten kur priesz atskyrimas darbuose 
karininkai baliavuoja. Tai tau įr keletas kitu valstybių pana-, 
laisve ir lygybe, tai tau Ameri- ;?zius įstatymus dabar svars-’ 
ka! Nieks neklause su kokio-'to. Bet ka mes, kaip atskiri, 
mis drapanomis tie vyrukai in žmones, kurie priimam musu’

5 svaru! karo lauka stojo, bet in kliuba 'konstitucijos pareiszkima, kad 
cukraus lyg Birželio (June) 2 ineiti iszsigerti, jie per prasti “visi žmones 
d., ženklelis Nr. 36 geras del 5 ir drapanos skarmaliszkos.

Liepos (July) 31 d. Žemkleliai: 
Q2, R2, S, T2, U2, geros 
Rugpiuczio (Aug.) 31 d.

Maistas Bleszinese: Mėlyni mai, ju drapanos per prastos pesezio 
ženkleliai *. H2, J2, K2, L2, M2,' tokiam kliubui. Ž 
geros iki Birželio (June) 2 d.Jžio, ir žandine po žandines, i" ' ‘ 
knygutėje Nr. 4. Ženkleliai: 
N2, P2, Q2, R2, S2, geros iki 
Birželio 30 d. Ženkleliai: T2, 
ŲŠ2, V2, W2, X2, geros iki Lie
pos (July) 31 d. Ženkleliai: Y2, 
Z2, Al, BĮ, Cl, geros iki Rug
piuczio (Aug.) 31 d.

Cukrus: Ženklelis Nr. 35 
knygutėje Nr. 4 del

svaru lyg Rugpiuczio (Aug.) 
31d., Racionavimo valdyba da
bar priima aplikacijas del su
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti 
cukraus.

Czverykai: Ženklelis (ero- 
planinis) Nrs. 1, 2 ir 3 knygutė
je Nr. 3, ko’žnas ženklelis geras 
del vienos poros czverylku.

Kuro Aliejus: Kuponai 4 iro 
(1943—44 m., szildymo laiko) 
ir kuponai 1, 2, 3, 4 ir 5 (1944— 
45 m., szildymo Talko) geri iki 
Rugpiuczio (Aug.) 31 d.

Gazolinas: A-15 Ikuponai bai
giasi Birželio (June) 21 d., Ku
ponai B6, B", C6, C'7, geri iki 
ateinanezio prarieszimo.

Trumpa Pasakėlė

sine neapykanta. Neapykanta

STALINO LIUKĄ
APDUMIA AKIS

antros ruszies” Ameri- 
Prie j u dar pri-

ežia namie lai-i r T, . ...5— Dalyvaukite 
niuose, mokyklų ir

Ta i p pat inkurta, kos piliecziai.
'dekite 23,000,000 kataliku, 4,- 
500,000 žydu, kurie del ju tiky
bos kartais tampa skirtumos 
aukos. Ir sztai in ta vadinama 
mažumos grupe ineina treczda- 
lis kraszto gyventoju.

Kas atsitinka, kai tautiniu ir 
religiniu santykiu intempimas 
nenustabdonias, galima matyti 
isz seniai invylkusiu vandaliz
mo netikėtu ir teroristiniu vei
kimu priesz Negrus, Žydus, Ja
ponus ir kitus. Ne apykanta 
prasideda, kai žmogus sąmo
ningai ar nesąmoningai prade
da vengti susitikti viena ar ki
ta žmogų, kuri jis laiko “kito
kiu.” Dažnai tokia neapykanta

m jusu

bažnyti- 
vietiniu

centru, susirinkimuose ir pra
mogose, kuriose veikia ir da
lyvauja invairiu kuopiu ir kil
mių žmones. Tas ypacz patarti
na amerikiecziams, kurie, nors 
seniai gyvena tarp kitataueziu 
kilmes žmonių, bet mažai juos 
pa'žista. Kai savo kaimyną ge
riau pažinsti, laipsniszkai 
dingsta ir 
ji-

6— Priklausykite prie tar- nias

neapykanta priesz iszauga ir pradeda pasireikszti 
fizine akcija. Szitokia palinki- 

paprastai i s z n a u d o j a m a

taip lygiai iy sziam krasztui 
reikia visu piliecziu vieningo 
aktyvaus darbo ugdyti ir kur
ti demokratija, kuri tarnautu 
visiems lygiai.

Kaip nėra jokios magiszkos 
'budus p a šauti m a m saugu
mui, tai]) nėra magiszkos bu
dus panaikinti religine ir ra
sine neapykanta. Kaip žurna
las L— sako: “Pradekime su 
mokslu, geresniais darbais, ge
resniais butais, daugiau socia
lines ir politines laisves.” Bet 
musu pagrindine misija yra 
nurodyti kelia geriems ameri
kiecziu norams in bendra dar
bą, bendra tautos gyvenimą.”

L— pailiustruoja sziuos sze- 
szis punktus budingais pa
veikslais. Vienas paveikslas 
ypacz atkreipia dėmėsi pavaiz
duoja straipsni, kur parodyta 
24 atskiru taniu vaikuczius 
giedant “God Bless America,” 
vienoje Los Angeles, Calif, mo
kykloje. Medžiaga sziam L— 
straipsniui redaktorių, kuri 
bus iszleista szi rudeni.

--$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o atlaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.7’

sutverti lygus ”j 
galime tuo klausimu daryti? 
Gegužes 1 d., L— žurnalo lai-Į 
dpje yra straipsnis: “Neapy-Į 
kantamu.su pokarine kova,”] 
kuriame suminėta szeszi budai' 
sustiprinti musu 
priesz 'baime, intarima ir ne-' No 102 
apykanta, kurios gr” —y1 , “ ’
ti isz vidaus.

1— Iii visokius beprasmius imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa- 
• nude- ve^a*8> ^7 dideliu puslapiu. 35c 

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 

! No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba k a negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ............ .  15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;

į Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- I !•_1_ •__ 1 1 ___
No. 116 Istorija epie Sierata, 

puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c 
No. 119 Keturios istorijos apie 

Garžia Haremo nevalninke: T-Roszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepejlmas 
62 puslapiu ................................. 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant-nemuno. 58 
puslapiu .......................................... 15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 

I No.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- 
demokratija1 kus apraszymas, didele knyga, 

Popierinei apdarai. 
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus. 
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

į puslapiu.

ali mus pul- minaliszka 
No. 103 

pirmutines

LONDON. — Sunku pasaky
ti kodėl Sovietai taip žiauriai 
ir piktai puola Vatikana ir 
szmeižia ir kaltina Popiežių. 
Galimas daigtas, kad jie czia 
labai gudriai ir sumaningai da-' 
ro. Jie kaltindami ir prakeik-1 
darni Popiežių, apdumia visam <• t1 , •, „, laKiais. i av.: 
akis nuo Lenkijos. Jie taip gar- . , ,,. . i i'ouyLi k— v.> v. j t.uv kv*
šiai rėkauja ir klykia priesz j i i ”■ _ . v. J r i dare moksle, mene, pramonėje
Popiežių, kad sunku iszgirsti ;
kaip Lenkija verkia. Ji epirsz- 
tais rodo in visokius nebūtus 
Popiežiaus ir Bažuyczios grie- 
kus ir taip uždengia savo žvie-' 
riszkumus. Vagis gali visa ko- 
sere rėkti “Vagie” ir visas tu
zinas geru žmonių jam pritars 
ir padės.

Bet tiesa, kaip ta yla isz mai-' nosios ameri.kiecziu ,kilme3 a į. 
szo, visgi galu gale iszlenda. n-aį 
Dabar jau biski po biski ateina 
žinios kas ten Lenkijoje daro-!

I si. Totalitarine, taip sakant vi- 
j siszka valdžia yra tveriama
Lenkijoje. (Tokia valdžia buvo 
Vokietijoje, Italijoje ir szian- 
dien yra Rusijoje). Vyrai ir 
moterys nuo 16 ligi 60 metu yra 
panevalia imami in vaiska ar 
in darba. Szeimynas ardo ir ne- 

i paiso kur motina, tęva ar vai-

Penkių metu Jonukas in 
savo motina;

— Mamele, ar tu mėgsti 
pasakėlės?

— Kodėl ne? Ar gal nori 
pasakyti?

— Naje! tiktai ne žinau ar 
mamelei patiks?

— Kodėl ne patiks?
— Ne ilga suvis trumpa 

pasakėlė.
— Nieko ne kenkia. Tai 

sakyk.
— Tik klausykie mamele.

Buvo karta labai puiki szepa ! kus siunczia. Darbininkai yra 
su stiklinėm durimi, tai asz 
ėmiau ir sumusziau.

Su judinimas
Klausytoju

tamista persistataiAr
koks didelis dalykas yra at
sistot priesz publika?

— Taip. Asz syki kaip su
judinau savo prakalba klau
sytojus kad jie iszejo isz sa
les pirma manęs,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-

I bendrus pareiszkimus ii 
įvetus anekdotus apie tautines 
mažumas, mes galime atsakyti 

mes galime liu
ką negrai gero yra pa-

(ir karo frontuose. Mes galime 
nurodyti, kad žydai nėra nei 
rase, nei tauta, kad ikaro tarny-

nuoszimtis pagal ju skaieziu, 
negu kitu. Mes galime nurody
ti, kad žuvusiu kautynėse sa- 
rasze yra tukstaneziai ir tuk-

Į staneziai vardu, kurie nėra se Jliukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

I priverstinai imame del vergu
vės darbu.

Sovietai taip baisiai piktina- 
' si kad Vokiecziai privertė dar
bininkus dirbti. Peczius puo
dui prikisza kad jis juodas.

KITAIP SUPRATO

Ona — Dirstelek, Agute, 
kaip Jurgis su puikumu szo- 
ka.

Agota — Kad jisai ne su 
puikumu, tiktai su Marijona 
szoka.

Mes galime remti vieti- 
,'ne ir valstybine legislatura, in- 
statymus, kurie numato isz- 
vengti skirtumą. Yra net rei
kalas iiikurti nuolatini Federal 
Fair Employment Practices 
Committee (Federalinis komi
tetas prižiūrėti teisingumą 
darbininku samdyme). Reikia’I ...... .voras gy vemuiasį x t .vpxawj xiruvo-
panaikinti lincziavima, ir kitus tnybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
instatymus, kurie duoda pa
grindo skirtumai musu karinė
se tarnybose, mokyklose, darbo 
unijose ir butu projektuose.

3— Jeigu esi dalbdavis, gali 
.samdyti darbininkus isz mažu
mu kuopįu ir duoti jiems tokia 
proga, kokia jiems davė szitas 
karas darbuose. Karo metu jie 
atliko invairius darbus, pa
prastus ir reikalaujancziu spe
cialybes. Lygios progos inval
iduose darbuose privatinėje 
pramonėje ir valstybes tarny
boje, daug prisidės, prie paeze- 
dumio saugumo ir geresniu

45 puslapiu.................... 15c
126 Penkios istorijos apie

T Doras gyvenimas; Priversta links-
| ---- , ---------c-------------------- . -

' užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ......... 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustymu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

SKAITYKIT 
“SAULE”

ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25< ::
Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bozidus ir Markei.

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
rnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15e

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz va.lenCzijOs; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu..................................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
43 puslapiu ......................................15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus...............15c

No. 140 Keturios istorijos anie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

....................... 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu .........................15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu................20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu .................................................. 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaub; Klara; Nuspręsta
sis; A'A. keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ..........  15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu................ 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu............................................15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ......................................... 15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ................................. 15c

No. 160 Keturiolika istorijų api* 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25a

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................. lOo

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25o

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus............. ....................15o

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinste 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..........................................25a

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musą 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausią 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu.......... 25<

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..........................................15$

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu. 15$

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais) ; Kaimieezki Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu* 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke .............................................

Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

Pru.su
kantamu.su


’‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

nūs perims silpnas mano ran-

- NEAPŽIOJO -
(Tasa) Prezidento Žmona

Dameika aluti užgerdamas.
— Oi gaila, gaila tu poros kas, ir pasekmingai kaip asz 

metu pragaiszintu! — kiek ežiai varys toliau tėvo darba! — at- 
tavo triūso iszejo ant nieko,’ saike Ragutiene, o mano para- 
laukus apleido, kur neveizek ma!
dirvonai, daug prakaito reikes Czia parode in jauna, skaistu

Grafo (geltona ranka atgal 
daibino signetas, kiszene iszsi- 
kimszo, nebuvo ko czionai gai-j 
S'zinti laiko, kuri kliube 'bus 
galima daug ‘ geriaus sunau
doti.

— O mums arkliukus ar jau 
liepete kinkyti? — užklausė 
saldžiai szeimininko, kuris jau l 
visai nesistenge nuduoti gero 
ūpo.

— Taip, atsake jis trumpai, 
pažvelgdamas in Įauga, — ežia 
arkliai yra!

Grafas pasiszaipe, lyg nore-, 
damas ka prakalbėti, bet pa
merkęs Antonijui eme žings
niuoti iszilgui kambario.

P. Bi'žutkeviczius laikėsi

Ponia H. Trumaniene nau
jo Prezidento žmona, vienog 
neužieme politiszka veikla.

kios tai nepažystamos, sakes 
giminaites grafo, — atsake p. 
Alfomis, la'bai nusiminęs.

Kur jos, kur? — duokti szia, 
joms taiposgi uždėsim branso- 
letus, rasit ir da delkliamatoto- 
riai, artistai, visi p. Antonijoj pridėti pakol atitaisyti — kai-j vyra kuris la'bai linksmai kal- 
draugai ir visi reikalingi, — 
kalbėjo antstolis, kur jie? — 
einame!

— Sugulė turbut — atsake 
p. Alfonsas, kas galėjo žinoti, 
kas galėjo žinoti.

— Eikim, du lai pasilieka 
prie tu ponu, jeigu bėgtu, kul-

Musu Vaikaitankiai vaikszcziojo po spa- 
cierius daržus, važinėjosi 
tramvajų, iszsiszvietusi, rimtu, 
žvitrai temydama jaunas mer-' 

Iginas ir sznekindama jas. | 
Kartais atsitikdavo jai prie 

skrybėlių krautuves lango isz-1
bėjo senis Vibra — o juk ir ne- bejosi su Nenieikszaite Maryte vysti jaunu menkai apsidariu- 
jaunyste! i ežia su motina in pokili <|tsiku-j siu merginu, prieidavo prie ju^

— Bepigu man dabar! — su- rios. 1 ir sznekino:

nuoszaliai, buvo kasžin ko ne 
upe.

— Tamsta, — tarė Antonijo 
imdamas už rankos p. Alfonsą, 
rasit laikinai — matote — pri
dėjo tykiai pasilenkdamas in 
ausi, — vereziau 'butu su gra- 
sanskaita užbaigti, jeigu laiki
nai — na smulkiu stoka ponas 
Bižufkeviczius patarnaus su 
mielu noru.

Ponas Alfonsas tylėjo jiesz- 
kodamas -savo užianezioje gal
voje iszejimo, kad tik ne pa
kliūti in nagus Bižutkevicziaus 
kuris 'žinomas jam buvo. P. Bi- 
žutkeviezius dare viską teisė
tai, apmanstes, suvaržydamas 
jis savo aukas in tinklus spen
džiamus Antonijo ir kaip voras 
ramiai ir rimtai cziulpe syvus 
isz savo aukos pakol nepaliko 
vien vižina, lyg muse senoje 
vortinkleje.

— Tamsta turi gražiu misz- 
kiuku, — tarė Antonijo.

— Ne, — atsake trumpai p. 
Alfonsas, nebent vekseli.

— Galima, galima — prita
rė Antonijo.

— Ant asztuoniolikos tuks- 
taneziu, tarė p. Alfonsas.

— Atsipraszau! — pertrau
ke Antonijo p. Bi'žutkeviczius, 
jis visada reikalauja dvigubo 
veikselio, neužmigtu senis, ner- 
vuotas mat nejaunas žmogus.

— Na ponas Antonijo už- 
mirsztate, kad laikas in kelio
ne — patemijo grafas savo 
girgždaneziu balsu, o o

— Tuoj, tuoj mes ežia biski, 
sanskaitas nori suvesti p. Al
fonsas su tamsta ir, na taip rei
kia sakyti.

— Taip, taip gyvenkim kaip 
broliai skaitykimosi kaip Žy
dai, skola ne žaizda ne užgis!

— Baigkim, sutinki tamsta? 
— asz szia netikėtai turiu tam 
tikra blanka, tamsta nuvargęs 
asz paraszysiu, — kalbėjo p. 
Antonio.

— Raszyk tamsta — prita
rė slopiu balsu p. Alfonsas.

— Bet dvigubai?
— Ne, tamsta pasiliksite iki 

vakarinio traukinio — tarė p. 
Alfonsas — asz netoli turiu

Nepaprastas ginklu barszke- 
jimas atkreipė visu dome, gra
fas, Antonijo ir Bi'žutkeviczius 
neramia savo tarpe susižvelge.

— Kas tai yra? — sznafoždo- 
mis tarė grafas.

Kaipo in atsakymu i nėjo po
licija. Grafas greitai sieke in 
kiszene.

— Rankos auksztyn! — su- 
szuko antstolis.

— Tai kasžin kokia klaida, 
nesusipratimas!

Teisinosi Antonijo, juokai 
staezia i!

— Praszau rėdytis! — tarė 
antstolis, o in žandarus atsi- 
gryžes pridėjo — naruezniki 
na ruki in nogi!

— Tamsta taiposgi priesz 
teismą pasiaiszkinti kokiu 
tikslu turėjau perlaikyti savo 
namuose ta szaika! — kalbėjo 
antstolis in poną Alfonsą, ku
ris pribloksztas visai led stovė
jo ant kojų.

Sutraukė peczius ir tylėjo.
Antstolis iszeme knyga isz 

savo tarkos ir praskleidęs eme 
raszyti:

— Nuo kurio laiko tamsta 
juos laikote?

— Lygiai sanvaite kaip at
važiavo, — pirmadienio vaka
re, sziandien Pirmadienis —at
sake p. Alfonsas.

Antstolis užsimanste: — A 
tai kaip tik ryto meto! — tarė 
in save ir vėl rasze.

— Tai kas'žin kokia klaida! 
— tvirtino Antonijo visai pa
žaliavęs, klaida, nesuprantama!

— Na tai supraskit: justi 
auka kunigaiksztis kuri inme- 
tete Nedeldienio pirmoj valan
doj nakties in upe nenuskendo, 
netikėta tapo iszgelbetas, ka-gi 
nieko neprimenate daugiau? — 
klausė antstolis žiūrėdamas in 
Antonija ir grafa, kurie mato
mai kasžin ka žinojo, nes tylėjo 
abudu.

— Da truktsa man trijų pa
neliu — tarė antstolis, rasit ir 
jos ežia pas jus ?

— Nežinau, atvažiavo ko-

Pirkie U, S. Bonus Sziadien!

Iszejo visi.
Neilgai trukus trys artistai, 

trys paneles, grafas, Antonijų: 
ir Bižutekviezius po eskortos 
žandaru apleido kiemą Vilkai-1 
ežiu dvaro.

Taip pasibaigė inkuros.
Žmonos, iszvežtu ponu, ne

ramios tuoj paprasze arkliu,' 
kuriuos p. Margerita be žodžio! 
suteikė, spruko visos neatsi
sveikinusios su szeimininke 
kuri nuo ju pasislėpė.

Iki vakaro nieko jau nebuvo 
isz szvecziu, vien pasiliko ju 
atmintis, szlamai, dulkes, be
tvarke, skolos po krautuves ir 
sarmata priesz svietą.

* *
Pora dienu nuleidus

laiszkas nuo seniuko generolo, 
artymas kaimynas pasinaudo
jo pasztu.

Laiszkas buvo sekanezio tu
rinio :

“Atsipraszau, priimti tams
ta negaliu, nes kokiam -laikui 
iszvažiuojame visi. Su pagarba 
generolas Lužinas. ’ ’

P. Alfonsas perskaito, ir pa
davęs 'žmonai vaikszcziojo isz- 
ilgai kambario, niūrai užsi- 
nianstes.

Ji perskaitė ir drebaneziu 
balsu tare in vyra:

— Tai vis per tavo kvailu
mai

atėjo

skolininką.
— A tuoj važiuoju! neturė

damas kiszeneje nieko apart 
drobes nereikia sėst prie kor
tu, kokios ežia komedijos! — 
rėkė grafas intužes, ka-gi nori 
kad dovanoeziau?

— Tylėk! — suszuko p. Al
fonsas.

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

20 Centai.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa. Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

— Ar asz kviecziau grafa?
— jog tai tavo senas pažysta
mas.

— Tylėk! — susztiko žmo
na pats žinai, kad sviete titu
lai daug reiszkia, grafu nevar
žo jokie.

— Tokie jis grafas kaip asz 
kunigaiksztis pati žinai, ir pa
varde ne jo ir titulas ne jo tu 

ir tavo gerbiamo-žinojai ir tu 
ji žmona.

* *
praslinko ir vėl 

invyko Vii-

*
Metai vėl 

naujos (permainos 
kaieziu dvare: Ragutis su bro
lio pagelba nupirko visa dvara, 
nes ponams atgriso ir sodžius 
ir jo gyvenimo santykiai, nuta
rė gryžti in miestą.

Kai]i tik Ragutis inkaras pa
kele; padare aluczio salduczio, 
sukvietė kaimynas isz sodžiaus 
sa kariais sagado ir dabar rao- 
szesi stoti in bendra dar'ba.

— Nusibodęjome aeziu Die
vai ta atklanu — kalbėjo žmo
nes, žiojo, žiojo, bet neapžiojo, 
žioplas isznarino ir nieko nepa
darė !

Iszsineszino pilioriai sa savo 
“kurtulia” szunu gaudyti po 

miestai! — tai jiems tikriaasis 
da rbas!

— Kada gi jaosias daigsty
simi — užklausė Dameika, jog 
da tebelaukia, duobe pilna pri
dėta !

— Dievas del manes pridai- 
g(e gana! —- atsake Ragutis, eik 
tu vereziau žaviu parneszk isz 
prado o pabaliavosime!

— Kame jas sugaudysi! — 
■kurkia bjaurybe po pieva besi- 
važiojant, garnys jas be manes 
per diena gaudo! — juokėsi

Jeigu moterėlės nusilakate, 
Tai vyru su pokeriu 

nedaužykite, 
Geriausia viena su kita,

Su 'kakta in kakta.
Arba taip jau pasigerkite, 

Užmigkitia daugiau nekelkyte, 
O kaip in pekla nuvandrausite, 

Tada velniukams in kaili 
duosite.

Moterėlės taip nedarykite, 
Jeigu pietus in difbysta 

nuneszate,
In karezemas ne eikite, 

Ir nepasigerlkite.
Ba po tam saliuninkas turi 

, troba samdyti,
Boba intupdyti,

Ir namo pristatyti.
* * *

Tik velneva darosi tam
Czikage,

Bobeles ir mergeles netikia, 
Sako, kaip susibėga, negali 

'klausyti,
Kaip josios pradeda loti. 
Viena misiuke pas kita 

nubėgo,
O vaikelius namieje paliko. 

Tame kokia ten nelaime 
atsitiko,

Vaikelius patiko.
Jeigu motina ne butu 

iszejus isz namu, 
Ne butu apkalbėta nuo 

žmonių.
Vienas vaikinas su Airisze 

apsivedė, 
Na ir velnią in grinezia invede.

Tada, szirdeles būdavo, 
Kaip vyras in darba iszeidavo 
Bobele po grinezias bėgiojo, 

Alų ir guzute fundavojo.
Gerus laikus turėjo,

Vyro ne žiurėjo, 
Tas nabagėlis,

Vargo vargdienėlis, 
Kaip nuo darbo pareidavo, 
Ne in grinezia neineidavo, 
Kitokios rodos neturėjo, 

(Per langa in grinezia ineiti 
ir negalėjo.

Biednas žmogelis varga 
kentėjo, 

Na ir tam vargiu galas atėjo.
Pinigu pasiėmė,

Ir po kvarabu iszdume. 
■Sziandien vyrelis kad ir 

dejuoja,
Bet lengviau kvėpuoja.

O boba nežino kur dingo. 
Rodos kad in žemia inlindo, 
Jeigu norite apsipaeziuoti,

Turite gerai apsižiūrėti,
Ba jeigu koki ikaltuva 

gausite,
Tai greitai apsidžiaugsite.

Mariute — Teveli, isz kur 
imasi vaikai?

Tėvelis — Matai, Mariute 
Dievulis prisiunezia isz dan
gaus.

Mariute — Tai turbut už 
bausme Dievas prisiunezia 
tokius verksnius. Turbut 
danguje geru vaiku nesiran
da.

— Tika skrybėlaitė? — o 
katra gražesne? — asz patar- 
cziau su aguonėlėmis, ta tams
tai tiks!

— Nemanau pirkti — atša
liai ko liūdnai mergina nėra man 

leszu skrybėlėms!
— Leszu?! — o tai niekis, 

tamsta man pagel'besi pasiūti 
per kokia sanvaite, asz užmoka 
gerai, tamsta man patinki, < 
asz tamstai tuoj nuperku, užei
si pas mane pasikalbėsime!

Ir karais mergaite sutinka, 
nustebusi gera pone radusi ir 
eina su ja, eina, bet nebegryž- 
ta. Kartais p. Margerita jiesz- 

mokyrojo*, 
kartas lektores ir namu vedė
jos.

Ponas Alfonsas laikas nuo 
laiko veža po keletą “dukterų 
in mokslą,” tai parveža szen, 
atsitinka kad iszveža suaugu
sias o parveža da vaikus, po 
trylika, keturiolika metu.

ISu policija tankiai baliavo- 
ja draugauja. Susirenka tan
kiai visi: p. Alfonsas, Bi'žutke
viczius, grafas, prisimena prie
tiki Vilkaicziu dvare ir juo
kias, juokiasi.

— Prikiszai tada? — klau
sia grafo p. Alfonsas tukszne- 
damas ji, per peti, — a, a, a,?

— Et mažmožiai! — vienas 
isz jubuvo neseniai pastojęs du 
nepažystamus, paprastai isz 
tokiu atsitikimu iszeiriame vi
sai balti, iszteisint, klaida ir 
tiek! žinoma pelnas pušiai — o 
ir gerbiamas ponas antstolis 
praszome, praszome!

Darosi vieta stalas bonko- 
mis apstatytas, malonus regi
nys szirdi traukia.

Antstolis sveikinasi
sais ir užima vieta.

P. Alfonsas dedamas jais 
ranka ant peties klausia:

— Na ženteli ‘mietas kadie- 
liszki? — kaip gyvuoja naled- 
nik?

— O j ty bolsoj podlec! —, 
atsako žentas grasindamas tė
vui su pirsztu, kasžin ka man 
in szirdi dedasi, ar nebuvo g’e- 
guže mano lizdo aplankius tas 
inpedinis na pacztovys atlėkė! 
ka, ka, ka! —oi pap!

P. Alfonsas peczius sutrake:
— E,e,e! jog atmeni gydyto- 

jas sake: pirma syk buna ir 
penktame menesyje paskui bus 
normaliszkai! iszgersim žente
li!

Sugeria, nusi'bucziuoja ir vėl 
p. Alfonsas klausia :

— O Liūtą su vyru vietoje?
— Vietoje, jis paauksztini- 

ma gavo, dabar užsiėmė baisai, 
kratos, aresztai, kramolniki 
subruzdo, darbo negalįs ap
dirbti, bet jai nieko sau gerai, 
po teatrus, kine kliu 
kasdien, pripievajuez 
No pap! po 'bumu!

Ir ūžia taip ūžia
draugija, nakezia vėlai gryžta 
vežikui in kupra kojas atrenda 
dainuodami užkimusiais bal
sais žinoma visiems daina Ka- 
marinskavo, o kartais rekavo- 
ja: och ma! Kaby dieneg ma !

— GALAS —

— Na kai]) ar jau nevažiuo
si in miestą ? — užklausė Vibra 
nustebės.

— Ne dede, -— atsiliepe jau-! 
nikai l is, kamgi agronomija > 
baigiau kad po miestą trariky- 
cziausi, darbavimasi sykiu, tai 
mano svajone.

— Matysite dėduk, kaip asz 
jumis su medumi pavaiszinsiu!
— visi mano aviliai gražiai ro
do o jau turiu trisdeszimts! — 
kalbėjo Urszule, duktė Ragu- 
czio bitininkyste baigusi.

— Dieve jums padėk dar
buotis, tarė senis. O kame tikri 
sveiki pilioriai! — tie atnesz ko bonos, kartais 
sau, žmonėms ir Tėvynei nau
da! — kalbėjo Vibra.

— Tikiuosi — atsake Ra
gutis, tikiuosi, kad rami bus 
mudviejų su motina senatve.

Ragutiene tuo tarpu, stala su 
balta skoterezia uždengė, vidu
ry pastate žvakes, Vikra atsi
sėdo už stalo agio ir praskleidė 
maldaknyge.

Kaimynėli mieli, atsiminkim 
už musu geradeji, kad mumis 
apsaugojo nuo prarijimo ir ta 
žemele musu moeziute neiszlei- 
do in svetimtaueziu rankas! .

Ilga stala -apsėdo sodiecziai, 
sveeziai ir pragarsėjo malda, 
isz mylincziu szirdžiu kilo

Ponai tuo tarpu linksmino
si po miestą. Pone Margeli.a

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai. 
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda. 
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas. 
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines. 
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

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

Komunijos.
Garbinimas
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Ministranturas.

Saule Pub. Co., Mahanoy City

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

ir

Szv. Sakramento 
Tamosziau*. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.
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Raudono Kryžiaus Draugavęs 
°. Vajus prasidėjo po visa Ame

rika. Aukaukite kiek galite ir 
nesigailekite, nes pinigai eina 
ant gero tikslo.

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti. 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

su vi-

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

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

svecziu
gyvena!

linksma

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Boli
dus ir Markes.

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra-i 

linksmins jiems gy-l 

venima. ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Saule Publishing Co., I
Mahanoy City, Pa. }
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Žinios Vietines
GENYS MARGASi

. . BUTKUS BUVO' SIBIRE . .

jie negali pamirszti kad dar 
yra vienas žmogus, vienas Vo- 
kiecziu vadas, kuris Hitleriui

— Daug szilcziau.
— Nedėliojo Sekmines.
— Petnyczioje p r i p uola 

Szv. Venatinio; Sukatoje Szv. 
Petro Celestinio. Kita sanvai- 
te: Nedėliojo Sekmines (Szv. 
Dvasios Atsiuntimas); Pane- 
delyje Szv. Andrejaus B., Utar- 
ninke Szv. Julios; Seredoje 
Szv. Jono Ros, ir pasninkas; 
Ketverge O. L. Pagelbimo 
Krikscz., Petnyczioje Szv. Gro- 
gorijo VII Pop. ir pasninkas; 
Sukatoje Szv. Pilypo Nėr., 
taipgi pasninkas.

— Septintas Karo Pasko
los Vajus prasidėjo ir tesis lyg 
Birželio (June) 30 d. Manoma 
po visa Amerika iszparduoti 
Karo Bonu už 14 milijonu dole
riu.

— Ponstva Pr. Traskaus- 
kai, nuo 626 E. Mahanoy Avė., 
aplaike žinia buk ju sūnūs la
kūnas Pranciszkus, 22 metu 
amžiaus likos užmusztas ant 
kares lauko Pacifike. Prancisz
kus paliko paczia, kuri gyvena 
Kansas vals.

kis nusistatymas parodys kas 
yra draugas ir kas prieszas.

Santykiai su Rusija yra pa
vojingai intempti. Stalinas la

ibai asztriai atkirto Churchil- 
Įliui, ir nei per nago juoduma 
, nenusileido nei Prezidentui

gENIS Butkus skaito Lietu- sužvierejo. Ir mums pikta ir. Trumanui.
viszkus laikraszczius ir ten skaudu. I

randa visokiu straipsniu apie 
Lietuviu ir Lietuvos vargus ir 
baisu likimą po Sovietu val
džia. Jis taipgi skaito Angels-1 
kus laikraszczius ir kartais 
nueina -ant “moving pikezie- 
riu.” Dabar Senis Butkus gal
va kasosi ir klausia kad kas 
jam paaiszkintu.

Jis laikraszcziuose skaito ir 
ant “moving pikezieriu” mato 
kokie žiaurus yra tie prakeikti 
Prusai, kaip jie žmones kanki
no, muczino ir žudė. Jis ir 
pyksta ir verkia kad žmogus j mums ta baisu žodi “Likviduo- 
žmogu gali taip žvieriszkai mu- 
czyti. Paskui jis toliau savo 
Lietuviszkuose laikraszcziuo
se skaito kaip visi raszytojai 
peikia Rusija, Sovietus, ir kaip 
baisiai raszo apie isztremima 
Lietuviu in Sibirą.

j ‘ ‘ Sovietai neinsileido Ameri- 
Tik keli metai atgal, pirm fejecziu raszytoju, redaktorių; 

szito karo, mes tuose paežiuose, neinsileido Amerikiecziu ka- 
Į laikraszcziuose skaitėme apie rįninku; neinsileido Amerikos 
I Stalino ir Sovietu žiaurumus,' Raudonojo Kryžiaus; neinsilei- 
žvieriszkumus ir žudymus. Mes do UNRRA (Suvienytu Tautu 
gal sziandien jau pamirszome paszelpos); neinsileido Ameri- 
kaip piktinomes kai skaitėme ^os eroplanu; neinsileido Ame- 
apie tuos generolus kuriuos rikiecziu kareiviu pas Ameri- 

Szimtai kieczius kareivius sulaikytusStalinas iszszaude.
tukstaneziu žmonių nelaisviu 
žuvo nuo bado, darbo ir vargo, 
mokyti žmones buvo gainioja
mi kaip kokia žvierys. Tuos 
Sovietu skerdynes ir davė

ti.” Jeigu tau kas nepatiko, tai 
reikia ji likviduoti, reiszkia 
isznaikinti.

lingesni Tolimuose Rytuose 
negu Japonai Mancziurijoje, ir 
Sovietai ant mariu yra nors ly
gus Japonu laivynui. Bet ar isz pat pradžios staeziai in dan-
Sovietai paskelbs kara priesz tis kirto ir drąsiai pasakė kad 
Japonus tai klausimas in kuri “Dievas yra jo bosas,’’ o ne 
vien tik Stalinas gali atsakyti. Hitleris. Tas žmogus Pastor 
Jis dar tyli. Bet, jau galima nu-j Martin Niemoeller, kuris kale-Į 
matyti isz kur vejas puczia. So-| jime iszsedejo iszkentejo per' 
vietai nutraukė taikos sutarti asztuonis metus už tai kad im 
su Japonais, Sovietu laikrasz- 
cziai vieszai ir drąsiai kriti
kuoja ir puola Japonus. Pagy
vensim, pamatysim.

SHENANDOAH, PA.
— Valdžia pranesza del po

nios Eleanor Lucas, nuo 21 
Shafto, kulk jos vyras kareivis 
Sgt. Mikolas žuvo ant kares 
lauko, Europoje.
t Ponia Pranciszka (She- 

penas) Talaikas, mirė Utarnin- 
kio ryta apie 10:45 vai., pas sa
vo sunu Alberta Talaika, Bran- 
dinvilleje, sirgdama trumpa 
laika. Velione kitados gyveno 
Szenandorije. Gimė Lietuvoj 
atvyko in Amerika būdama 
jauna mergina. Prigulėjo prie 
Szv. Marijos parapijos, Ring
town. Paliko 4 sunns: Vinca ir 
Juozą isz Zion Grove; Alberta 
ir Joną isz Brandonville ir 
dukteria Ona namie. Laidotu
ves atsibus Subatos ryta, su 
apeigomis Szv. Marijos bažny
čioje 9 vai., Ringtown. Kuna 
palaidos Szv. Jurgio kapuose 
Shenandoah.

—• Ponia Ona Osovieckiene 
nuo 328 W. Mount Vernon uly., 
aplaike telegrama nuo valdžios 
kad josios broli kareivis Pvt. 
Edvardas J. Andrulonis likos 
sužeistas ant kares lauko Eu
ropoje.

— Valdžia pranesze del po
nios Margaret Dzakaviczienei 
nuo 310 E. Centre uly., kad jos 
sūnūs kareivis Pvt. Einikis li
kos pavojingai sužeistas ant 
Okinawa Salos, Balandžio 19- 
ta diena.

Na, Butkus jau ne taip mo
kytas ar apsiszvietes žmogelis, 
bet ka jis žino tai žino. Net de
vyni arkliai to mokslo isz jo ne- 
isztrauktu. Apie Sibirą, Senis 
Butkus žino ir jam niekas nie
ko nepasakys. Jis pats iszbuvo 
penkis metus Sibire, ir žiūrėk, 
argi dar ir sziandien ne vyras?

Butkus prisipažinsta, kad 
Sibiras tai ne rojus, bet visgi ir 
ne pragaras. Ten buvo sunku, 
bet pakencziama. Isztremtasis, 
atpakutavojes, gavo sklypeli 
žemes, galėjo savo szeimynele 
parsitraukti ir sau kaip žmo
gus gyventi. Ten Sibire, kur jis 
buvo jie turėjo net ir savo ku
nigą, kuris klebonavo taip kaip 
ir Pilviszkiuose klebonas kle
bonauja. Bado nieks nemate. Ir 
czia jau niekas neužginczys, 
nes senis Butkus gyvu kailiu 
szitas žinias susirinko.

Tie kurie iszspruko isz So
vietu nagai sziandien tau pasa
kys, kad Stalinas tai tau ne 
Tsaras, Komunistas tai tau ne 
Kazokas.

Musu raszytojai, redaktoriai 
politikieriai ir dipliomatai vi
sa tai žino ir žinojo, bet kai Vo
kiecziai užpuolė ant Sovietu, o 
mes ant Vokiecziu, tai visai ne
tikėtai mes atsiradome toje pa
ežio j e lovoje su tais žulikais, 
kuriuos mes priesz kara tarka
vome. Ir aiszkus dalykas tada 
jau nebuvo nei laiko nei noro 
viens kita tarkuoti. Mes viską 
pamirszome, jie nutylėjo ir ro
dos mums dovanojo.

Bet, kai Vokiecziai susmuko, 
ta talka, ta sutartis tarp mus ir 
Sovietu suiro. Dabar jau musu 
vadai ima drąsiau ir teisingiau 
kalbėti. Tik ana sanvaite Ang
lijos Premieras Churchill drą
siai paskelbė kad Anglija jau 
nenutyles ir aiszkiai kalbės. 
(Ir beveik jau laikas). Nors 
vardu nepavardino, bet aisz-

Catawissa, Pa. — Ponia Ver. 
Kobiliene, aplaike telegrama 
nuo valdžios, kad jos sūnūs ka
reivis Pvt. Pranas dingo ant 
kares lauko Pacifike.

Scranton, Pa. — Valdžia da
vė žino del ponios Margaret 
Vanagaitienei nuo 108 W. Mar- 
ket Uly., kad jos sūnūs jurinin
kas Cpl. Bartholomas mirė, nes 
pirmiau praneszta kad 'buvo 
sužeistas.

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “ Saule ’ ’ tai tu
rės didžiausia linsmybia per vi
sus metus.

Pirkte Ų. S. Bonus Sziadien!

O dabar tie laikraszcziai Lo
zorių gieda kad žiūrėk jau vis
kam galas, jau Lietuviai vežia- 
mi in Sibirą ir in tikra pražūti. 
Ptfu, nusispjauja Butkus. Kai 
jis kartais pamansto apie szi
tas visokias taksas’ir visokias 
kvailystes czia Amerikoje, jis 
mielu noru grįžtu in Sibirą, 
kur nieks jam nerūpėjo, o duo
neles visgi buvo.

Vienas raszytojas norėjo 
Butkui paaiszkinti kad Butkus 
atsimena ir žino sena Tsaro 
Rusija ir Tsaro Sibirą. O dabar 
Sovietai tai tau ne Tsaras. 
Raudonieji tai įle kazokai, ku
riuos pats Butkus papirkdavo 
su bumaszka ar bonkute. Ten 
dabar tai jau visai isz kito bliu- 
do žmones valgo. Bet sunku 
Eutku pamokinti. Butkui ne
sunku prisipažinti kad jis su
klydo, klaida padare ar nesu
prato; bet baisiai sunku jam 
prisipažinti kad jo kaimynas 
daugiau už ji žino ir kad jam 
teisybe sako. Ypacz kai tas kai
mynas tik pienburnis ir nieka
dos Lietuvos nemate ir kiaulių 
negane.

Sziandien kaip senis Butkus 
taip ir mes daug skaitome apie 
Vokiecziu žvieriszkumus. 
Mums net ir Sovietai pranesza 
ir papasakoja kaip žiauriai ir 
žvieriszkai Vokiecziai kanki
no, muczino ir žudė nekaltus 
žmones. Mes ant “moving pik
ezieriu’’ matome, laikrasz
cziuose skaitome isz kalbėtoju 
girdime kaip visi Vokiecziai

Dieva, o ne in Hitlerį tikėjo.! 
Niemoeller buvo oficierius ant 
mariu, Goeringas buvo kari
ninkas, oficierius armijoje. 
Abudu tarnavo Hitleriui, abu
du buvo Vokiecziai karininkai. 
Goeringas savo duszia parda
vė Hitleriui, Niemoelleris driso 
Hitleriui pasiprieszinti ir tada 
savo žmones sake kaip ir szian
dien sako: “Vokiecziai, grįžki
te pas Dieva.’’ Dabar Goerin
gas nelaisvis, o Pastor Martin 
Niemoelleris vėl savo žmonių 
vadas. Viens žiurėjo in žemes 
garbe ir blizguczius, kitas in 

I žvaigždes.
tauta kuri butu taip žemai nu-Į 
puolus, taip baisiai pražuvus, 
kaip sziandien Vokietija. Jei 
Kristus sziandien vaikszcziuo- 
tu ant žemes, Jis apverktu Vo
kietija, kaip anais laikais Jis 
apverkė Jeruzale: “Nes ateis 
tau dienu, kad neprieteliai ap-l 
ves tave pylimu, apguls tave 
pylimu, apguls tave, suspaus 
tave isz visur, parbloksz žemen 
tave ir tavo vaikus, kurie yra 
tavyje, ir nepaliks tavyje ak
mens ant akmens.’’ Vokietijai 
dar skaudžiau, jos likimas dar 
baisesnis, nes ja parbloszke ne 
kokie neprieteliai, bet žmoni
jos iszganytojai.

Vokietija sziandien kaip ta! 
nabage viszta, kurios galva po^ 
kirviu bet vis dar spardosi.

VOKIETIJA SUDIEV!

Rusijoje; nedave mums jokiu 
žinių apie Sovietu karabinus ar 
eroplanus.”

Bet, Sovietai raszytojai lais
vai lindineja per Amerikiecziu 
armijas, Sovietai karininkai 
valgo, geria ir draugauja su 
Amerikiecziais, Sovietai žino 
ir supranta viską apie musu 
eroplanus, Sovietu atstovai 
San Francisco Konferencijoje 
turi savo laiva savo telefonus, 
telegramų stotis.

Ar senis Butkus gali pasaky
ti kodėl tie Sovietai nieko ne- 
insileidžia? Jie nenori kad vi
sas svietas dažinotu ka jie ten 
daro, jie patys sarmatyjasi sa
vo darbais. Vagie, — kepure 
dega!

BERLYNAS, VOKIETIJA.
— Be valdžios, be vado, be sos
tines, be miestu, be armijos, be 
laivyno, be uostu, be geležinke
liu, be fabriku, be krautuvių, 
be garbes, be vardo, be pasko 
los, be draugo, be maisto ir be 
vilties. Gali jieszkoti per visus 
žmonijos amžius, vargiai rasi

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondas ir 
Markes del jos Apgyinimo.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias

STALINAS
IR JAPONAS

Rado Goebbelio 
Lavona

TIKTAI,... 50c
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa-

kiai pasakė kad Anglija nepa
tenkinta su Sovietu veidmai
nyste. Anglija mato kad Sovie
tai jau savotiszkai szeiminin- 
kauja ir mažas tautas paver
gia..

Dabar imame suprasti kad 
Rusija niekados nebuvo musu 
tikra talkininke, Alijentas. Su
tartis su Rusija buvo tik ka- 
riszka, o ne politiszka nei drau- 
giszka. Kai karas Europoje pa
sibaigė, tai ir musu draugyste 
su Stalinu pasibaigė. Dabar 
Stalinas daro ir tvarko kaip 
sau nori ir nieko nesiklausia. 
Mes jam jau nereikalingi.

Amerika jau nutraukė visa 
kariszka pagelba, ir jokiu ka- 
riszku pabūklu nesiunezia. Ru
sija dabar mums staeziai pasa
ko, kad, Lenkijos klausimas tai 
ne musu biznis!

Sovietai dabar lenda in uos
tus ir krasztus prie Vidurže
miu juros. Czia Anglijai baisiai 
skaudu ir pavojinga. Bet czia1 
tai Anglijos dalykas. Mums ne
rupi.

Bet Stalinas jau kiszasi in 
Kinija ir in Pacifika. Czia bus( 
mums galvos skaudėjimas.! 
Anglija dabar sako, kad ji nuo 
szio laiko niekam nepataikaus. 
Czia matyti taikoma Stalinui.

Dabar Amerikai nieko nebe
lieka daryti, kaip tik ant savo 
kojų atsistoti, ir niekam nenu
silenkti ar pataikauti: “Pasa
kyti visam svietui kad sztai, 
czia stovi Amerika ir nesi
trauks, daryk ka nori.’’ Szito-

LONDON, ANGLIJA. — 
.Dabar jau raszytojai ir redak
toriai ima raszyti ir pranaszau- 
ti apie Stalino santykius su Ja
ponais. Vieni sako kad Stalinas 
tuoj aus ateis mums in pagelba, 
kiti sako kad jam ims laiko pa
kol jis gales savo armijas tenai 
pristatyti, o dar kiti sako kad 
jis visai nestos mums in talka.

Kiek dabar galima dažinoti, 
tai Sovietai yra drutesni ir ga-

ISZ MOSKVOS — Sovietai 
rado dideli miestą po Berlynu, 
po žeme, kur Vokiecziai buvo 
pasibudavoje namus, fabrikus, 
geležinkelius, krautuves ir kur 
jie galėjo gyventi taip, kaip 
žmones pacziame Berlyne.

Czia Sovietai rado daug ge
nerolu ir augsztu Naciu (Vo- 
kiecziu) kurie nusižudė. Czia 
jie rado ir Propagandos Minis
ter! ir jo szeimyna. Propagan
dos MinisterisGoebbelis nutru- 
cino savo szeimyna ir paskui 
pats nusižudė.

— Ant pardavimo, namas 
ant 332-334 W. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City. Atsiszaukite 
pas: MRS. N. MC’GONIGLE, 
113 N. Jardin St., Shenandoah,

Skaitykite “Saule”

VYRAS IN PACZIA

VIENAS VADAS
LIKO

BERLYNAS, VOKIETIJA.
— Kai Amerikiecziai ir visi 
Alijentai jieszkos žmogaus, ku- 

.ris galėtu valdyti Vokieczius,

Vyras — Kas czia yra, kad 
mano britva visiszkai neasz- 
tri?!

Pati — Ka kalbi dusziuk, 
vakar pjaudama seredinku 
dėžutė ka tik ranka neper
pjoviau!

Yes, the Seventh War Loan is on right now!
There are new planes to be built . .. new 

tanks ... new ships. All to bring the war to 
an earlier close.

But Americans have never failed to meet 
a War Bond quota yet—and we won’t fail 
now! So find out what your quota is—and 
meet it!

Our fighting men .will do their job. But we 
must do ours!

And right now, the most important job 
we have is to meet our personal quotas in the 

1 Seventh War Loan drive! 9
Those quotas are big. Uncle 

$7,000,000,000 from individuals. 
For this loan is really 2 in 1— 
there had been 2 drives in 1944, 
by this time. So now—we’ve got

• to do a two-loan job in one.

» •

Sam needs LIETUVI3ZKAS GRABOR1US

FIND YOUR QUOTA . .. AND MAKE IT!

IF YOUR AVERAGE 
INCOME 

PER MONTH IS:

YOUR PERSONAL 
WAR BOND 
QUOTA IS: 

(CASH VALUE)

MATURITY 
VALUE OF 

7TH WAR LOAN 
BONDS' BOUGHT

$230 
225-250 
210-225 
200-210 
180-200 
140-180 
100-140

Under $100

$187.50 
150.00 
131.25
112.50
93.75 
75.00 
37.50
18.75

$250 
200 
175 
150 
125 
100 
50 
25 *

ALL OUT FOR THE MIGHTY 7*h WAR LOAN

Del Musu Skaitytoju!

Siuncziant pinigus per bau 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridėkite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimta 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime junM 
dėkingi už tai ir neužmirsžkite 
ateityje, kada siunsite czekiua 
arba^ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtulka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima monej 
orderio. Acziu visiems.
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa.

RASZYMO

t64 pus., Did. 5x7col.
! Tiktai, 10c. j

I
“ S A U L 2 ”

MAHANOY CITY, PA. »

L. TRASKAUSKAS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78.
B20 W. Centra St., Mahanoy City




