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Karas Pasibaigė Okinawa
Isz Amerikos
Spaudos Laisve
Varžuoma Amerikoje
NEW YORK. — Slapta 

Amerikos Policija (F. B. I.) su- 
aresztavo tris redaktorius, ra- 
szytojus ir intarineja juos kad 
jie per sznipus gavo daug žinių 
isz valdžios apie kurias niekas 
nieko nežinojo. Szitie raszyto- 
jai raszo del žurnalo ‘ ‘ Amera- 
sia. ’ ’

Kiti laikraszcziai tuoj aus 
stojo szitiems raszytojams in 
pagelba. Žurnalas “Colliers” 
ir laikrasztis “Chicago Sun” 
tuoj aus insake savo advoka
tams, lajeriams ginti tuos ra- 
szytojus nepaisant kiek kasz- 
tuos.

Žurnalas “Amerasia” szi 
menesi iszejo ir savo skaityto
jams pasiaiszkino kad jie gin
sis ligi augszcziausio teismo. Ir 
jeigu kas isz j u skaitytoju pasi
piktintu ir norėtu nutraukti sa
vo prenumerata, redakcija su
gražins jiems visus j u inmoke- 
tus pinigus.

Czia iszrodo kad politikie
riai ir dipliomatai pyksta kad 
žmonėms buvo praneszta žinios 
kurias jie norėjo nuo žmonių 
paslėpti, ir dabar jie pyksta ir 
nori atkerszyti. Szitas klausi
mas palieczia ne vien tik ta vie
na žurnalą ar tuos tris raszyto- 
jus, bet visa Amerikos spauda 
ir spaudos laisve.

Rusai Kareiviai
Siberijoje pF’"”___

NEW YORK. — Raudonoji 
Armija Siberijoje dar .vis 
musztra eina ir stovi pasiren
gus kariauti. Taip pranesza ra
di jos kalbėtojai isz pat Mosk- 
vos.

Generolas Kurhanov, kuris 
komanduoja Sovietu armijas 
Siberijoje sako, kad: “Szimtai 
tukstancziu kareiviu stovi ga
tavi kariauti jei tik bus reika
las.”

Sovietu laikraszcziai pasi- 
aiszkina kad szitos armijos rei
kalingos ne už tai kad Rusija 
tikisi kad reikes in kara stoti, 
bet kad Rusija butu pasirengus 
jeigu kils reikalas.

Japonai taipgi iszgirdo szita 
pasiaiszkinima ir dabar labiau 
iszsigando, nes tie kareiviai 
per arti Japonu rubežiaus ir 
Japonams jau szilta ir karszta 
darosi net ir Siberos pūgose ir 
szalcziuose.

700,000 Nauju Auto
mobiliu Balandžio 1946

Neturi Laiko Szvesti Ar Džiaugtis

Kareiviai 77-tos Divizijos ant Okinawa klauso radijo 
kuris pranesza kad karas baigtas Europoje. Bet jie czia tik 
apie szimta mastu nuo Japonu. Jiems karas dar tik praside
da, jie žino kad vargas, darbas ir pasiaukojimas czia visu 
laukia. Jiems ne laikas džiaugtis ar baliavuoti.

minti apie 700,000 automobiliu 
apie Balandžio (April) menesi 
1946. Bet tai nereiszkia kad jau 
visi galime sapnuoti apie nauja 
automobiliu. Ilgai ims pakol 
galėsime sau automobiliu nusi
pirkti. Tie automobiliai bus 
skirti tiems kuriems labai rei
kia automobiliu.

Amerikietis Iszdavikas 
Suimtas

LONDON, ANGLIJA. —Ed- 
ward Leo Delaney, Amerikie-. 
tis, kuris parsidavė save Na
ciams ir iszdave Amerikieczius 
buvo suimtas ir suaresztuotas 
už tai, kad jis nemokėjo kaip 
laikyti savo burna užcziaupta, 
heiszkente nepasigyręs.

Klaus Mann, Vokietis, kuris 
apleido Vokietija už tai kad jis 
nesutiko su Naciais, ir Howard 
Byrne, abudu korespondentai,

Londono Lenkai Susi- OX. w. | JO _
taikino Su Lublino lud B J, A

Lenkais
LONDON, ANGLIJA. — 

Ateina žinios, kad Londono 
Lenkai susitaikino su Lublino, 
ar teisingiau sakant su Stalino 
Lenkais ir dabar taika vėl 
vieszpatauja.

Butu gera ir malonu tokio
mis žiniomis tikėti ir žinoti kad 
viskas vėl tvarkoj. Bet, czia 
daug daugiau randasi tikrumo
je, negu mes matome pavirsziu- 
je ar skaitome laikraszcziuose. 
Sovietai taip nuslopino, taip 
visiems akis apmuilino kad da
bar visas svietas mato ta ka 
Stalinas nori kad mes matytu
me.

Visi sako kad klausimas da-

kai Susitaikino
Joponai Sako Nepasiduos; Ru
sai Kareiviai Siberijoje; Gene
rolas Arnoldas Prižadėjo Tris 
Syk Daugiau Bomberiu Ir Bom
bų Priesz Japonus Negu Buvo 
Priesz Vokieczius; Policija Su- 

aresztavo Tris Redaktorius
kur jis pasisavino palszyva 
varda, E. D. Ward ir gavo dar
bo pas Nacius daryti spyczius, 
sakyti prakalbas per radi j a in 
Amerikieczius ir szmeižti Pre
zidentą Roosevelta.

Jau beveik metai atgal aug- 
szcziausias Amerikos teismas 
apsudino ji kaipo iszdavika. 
Dabar to iszdaviko laukia ne
sudnas teismas, bet jau isz kal
no paskirta bausme.

Delaney yra jau antras kuri 
sugavo. Isz viso aukszcziau- 
sias teismas apsudino asztuo- 
nis Amerikieczius iszdavikus. 
Ezra Pound, raszytojas ir poe
tas buvo pirmiau sugautas ir 
suaresztuotas.

raszytojai užėjo in saliuna isz- 
sigerti. Prie baro stovėjo žmo
gus, kuris iszrode mokytas ir 
džentelmonas. Kai jiedu pri
ėjo prie baro, tas žmogus jiems 
užpundijo po stiklą vyno ir 
pradėjo girtis. “Kai vynas in- 
eina, teisybe iszeina.”

Tas žmogus, Edward Leo De
laney drąsiai ir su pasididžia
vimu pasiaiszkino kad jis buvo 
Czecho-Slovakijoje ir Vokieti
joje per visa kara, ir kad jis 
kaip ponas ten gyveno. Szitie 
du raszytojai iszgere jiems už- 
pundyta vyną, dar kita patys 
viens kitam ir savo naujam 
draugui užpundijo ir paskui 
paszauke valdžios policijantus.

Iszdavikas Delaney sako jis 
nori parvažiuoti in Amerika ir 
apskusti kelis raszytojus ir 
žurnalą, kuris ji pravardžiavo 
kaipo: “Radijo Iszdavika,” 
Delaney pareina isz Olney, Ill., 
kur jis buvo szioks, toks artis -

WASHINGTON, D. C. —
Valdžia jau davė pavelinima 
^didžioms kompanijoms paga-

tas, jis iszvažiavo isz Amerikos 
Gruodžio (Dec.) men., 1939m. 
Jis keliavo per Genova, Italija 
ir paskui apsistojo Berlyne,

Pirkie U. S. Bonus

bar jau iszrisztas, kad jau tai
ka vieszpatauja. Taip, taika 
gal ir vieszpatauja, bet ta taika 
yra Stalino taika. Dvylika Len
ku delegatu buvo apsūdyti nuo 
keturiu menesiu iki deszimts 
metu kalėj iman ir viskas tvar
koj, ir taika vieszpatauja.

Kai Kristus gimė, Szventas 
Rasztas sako, kad taika, Ry
mos taika per visa svietą viesz- 
patavo. Ta taika vieszpatavo 
už tai, kad visi prieszai buvo ar 
in vergija paimti ar iszžudyti. 
Ar tik kas panaszaus ir czia su 
Lenkijos klausimu nebus. Lon
dono Lenkai nesiprieszina. Ir 
kaipgi jie prieszinsis kai Ang
lija ir Amerika atsisako pripa
žinti Londono Lenku valdžia. 
Londono Lenkai, teisetina Len
kijos valdžia liko ne tik be jie-

gc-s bet ir be draugu, be užtarė
ju. Tai visai nedyvai kad ten 
taika vieszpatauja. Ir vergas 
nutyla kai botagas ant spran
do.

SAN FRANCISCO, CALIF. — Japonu 
propaganda beveik spiegte spiegia, kad Ja
ponai nejieszko taikos ir visai nei nemano pasi
duoti. Kai Amerikos radijai pranesze Ja

ISZ GUAM. —Amerikiecziai 
paleido 3,000 tonu sprogstan- 
cziu bombų ant trijų Japonijos 
miestu: Shizouka, Fukuoka ir 
Toyohashi liepsnuose. Jau asz- 
tuntas sykis szita menesi kai 
Amerikiecziai iszdauže ir isz- 
naikino daug kariszku fabriku. 
Szi menesi Amerikiecziai palei
do apie 20,000 tonu bombų ant 
fabriku ir miestu, Japonijoje.

— Suv. Valstijose yra nau
dojami suvirszum 6,300,000 vi
sokį automobiliai.

Laivas Nenuskendo, Jūreiviai Nepasidavė

Baisus, bet ir garbingas prisiminimas ir ženklas drąsos ir isztikimybes visu tu jūrei
viu kurie Japonams nepasidavė ir savo laiva kad ir pusiau paskandinta parsivežė. Penki 
Japonu bomberiai užpuolė szita laiva ir taip apdaužė kad jie savo Sztabui pranesze kad 
jis nuskendo. Japonu laikraszcziai rasze ir savo žmonėms gyrėsi kad Amerikos Kariszkas
USS Franklin Laivas nuskendo. Daugiau negu treczia dalis jūreiviu žuvo, daug buvo su
žeista, bet laivas grižo. Kairėje augszcziau matyti kaip tas laivas dege ir kaip ji Japonai 
apdaužė, po kairei žemiau, laivo oficieriai. Po deszinei Kapelionas kunigas Joseph O’Cal
lahan, kuris atsižymėjo savo drąsumu per visa muszi ir užpuolimą.

ponams, kad jie turi pasiduoti ar pražūti, 
Japonu radijai atsake, kad “Japonai mirs, o
nepasiduos.” Sadao Iguchi, Japonu žinių, 
informacijų skelbėjas, su piktumu atkirto 
Amerikiecziams, sakydamas kad: “Japonai 
niekados rteprasze taikos ir niekados nesi
derino su Amerikiecziais.” Kitos žinios isz 
Japonijos prižadėjo Japonams kad: “Neužil
go Japonai puls ant Amerikiecziu ir atsi- 
kirs, ir paskui iszbare ir iszkoliojo paežius 
Japonus už ju kiszkia-szirdiszkuma ir bai
me.” Radijo skelbimas kad: “Japonai mirs, 
o nepasiduos” buvo atsakymas Prezidentui 
Trumanui, kuris kelios dienos atgal kreipėsi in 
Japonus gražumu pasiduoti ir taip iszsigelbeti.

ISZ OKINAWA. — Apvaikszcziojant 
ir paženklinant karo užbaigima ant Okinawa Sa
los, Amerikiecziai Marinai ir kareiviai iszkele 
didele Amerikos vėliava. Kai vėliava garbingai 
ir didingai pievesavo ir oficieriai ir generolai 
trumpas kalbas sake, da buvo armotu ir karabi
nu trenksmas girdėti kai Amerikiecziai karei
viai szaude in Japonu eroplanus, kurie da nepa
sidavė, bet puolėsi ant tvirtovių ir ant laivu. Bet
taip jau visas organizuotas pa- 
siprieszinimas ant Okinawa 
Salos baigtas. Da saujele kita 
Japonu insikase urvuose nepa
siduoda, bet juos Amerikie
cziai arb^i iszkase arba amžinai 
užkasa tuose urvuose. Per asz-
tuonias deszimts-dvi dienas 
Amerikiecziai czia kariavo, 
krauja liejo ir aukojo 
pakol Japonus ne tik iszmusze,

bet ir iszžude. Japonams szi- . 
tas be vilties gintinasis kaszta- 
vo 94,401 kareiviu. Amerikie- 
cziai Marinai, kareiviai ir ofi- 
cieriai džiaugėsi kad muszis 
baigtas, kad Japonas sumusz- 
tas, kad Amerikos vėliava drą
siai ir szauniai ant Okinawa 
plevėsuoja. Tik gaila kad Ge
nerolas Buckner negalėjo szi- 
tos dienos sulaukti!
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Kas Girdėt
važiavo in‘San Francisco Kon
ferencija ir visas laivas stovi 
prie kranto, kur visi Sovietu 
delegatai ne tiktai ka klausosi 
isz geriausiu radijo imtuvu, 
bet turi savo radijas ir telegra-

kiu ten operos ar orkestros dai
nininku ir pasakys tam žmoge-

Vienam miestelyja Fonebri-
ka, Italijoj, žmogelis vardu mo stotis susiekti su Moskva be 
Giocomo Nedini, sumanė po sa- jokios Amerikiecziu peržiūros, 
vo namu iszkasti ruszi. Many
damas kokiu budu butu atlik
tas darbas geriau ir pigiaus, ji
sai užmigo. Sapnavo savo mo
tina, kuri jam sapne parode 
kur geriau kasti ruszi, visai ki
toj dalyja namo, negu jis buvo 
manės.
rodymo motinos sapne ir pra
dėjo kasti ir kasdamas atkasė 
nepaprastus griuvėsius seno- 
viszko miesto. Valdžia apie tai 
dagirdo ir atsiuntė tyrinėtojus 
eenoviszku užlieku, kurie isz- 
rado, kad griuvėsiai yra labai 
seni, da priesz Kristuso gimi
mą, Etruskų tautos pastatytas 
vadinamas Falerija.

Tai ir mes turėtume priversti 
Molotova prisipažinti, Jszsi- 
spavieduoti kad jis nori musu 
Prezidentą nužudyti ir musu 
armijos oficierius nužudyti. 
Tokia spaviednis gražiai skam
bėtu ir tiek pat vertes turėtu 

spaviednes
turi isz Moskvos.

Pabudęs, paklausė nu- kiek dabar tokios

Kai Dainuoja Savo
Kalba, Tai Net J liui 'kad jo dainele atsiduoda. j
Padanges Suskambai irpijmay

I skripkos iszejo isz mados. Kam
,, . . ’. . . .J czia vargti, mokintis kaipKai susirinkdavo jaunieji, . , , , skambinti ar drožti, kad galivakare, visas namas net dre'be- . ..... . .. . . .. v. . , , . I paspausti ta guzikeh ir sztaidavo kai ne užtraukdavo dai- . . .,. . , . . , pasaulio garsiausi artistai,nuoti. Ar gal dar atsimenate . J ., . , . , , . . i meistrai tau pagražins ir pa-kaip Lietuvoje dainavote pa- , . 1 ° .. ’ . TT. . . , . drosz? Gal visa tai vra pazan-reidanu isz lauku. Visi laukai , .’ ga, gal mes sziandien 1 inksmes-

1 ni ir mokytesni, gal tie daini-
: ninkai ir dainininkes turi gra
žesnius ir malonesnius balsus

Nesunku būti geru tarp blo
gu, nes patsai prigimimas trau
kia prie gero, bet esantis geru 
tarp piktu, vertas dideles gar
bes.

visa

Tu szeszioli'kos Lenku dele
gatu spaviednes Moskvoje pri
mena ir kitus stebuklus, ku
riuos Sovietai padare ne taip 
jau seniai.

Keli metai atgal Stalinas ir 
jo sznipai suaresztavo daug 
augsztu oficieriu Sovietu ir 
juos kaltino visokiais prasižen
gimais ir iszdavimais.

Visi lai'kraszcziai mums ra- 
sze apie tuos stebuklus, kai tie 
oficieriai pradėjo savo valia 
kaltinis ir save niekinti ir pri
sipažinti kad jie niekam verti, 
kad jie ketino Stalina nužudy
ti, Sovietus iszcluoti, 
kraszta parduoti.

Kaip Stalinas gali tokias 
spaviednis isz žmonių isztrauk- 
ti tai isz tikro stebuklas.

Jeigu norime suprasti ar isz- 
aiszkinti kaip ten atsitiko su 
tais (Sovietais oficieriais iszda- 
vikais ir dabar su tais Lenkais 
delegatais, mes turime prie vie
nos ar kitos iszeities prieiti:

1— Tos spaviednes yra pal- 
szyvos. Reiszkia kad Sovietu 
slapta policija gali sakyti ka ji 
nori, gali net pati paraszyti, 
bet kurio nelaisvio spaviedni ir 
paskui visiems sakyti .kad tas 
ar tas prisipažino, iszsispavie- 
duojo. Ir visai galimas daigtas 
kraszte kur nėra laisvos spau
dos ir kur žmo*gus negali save 
ar savo varda apsiginti. Mes 
skaitome kad tas ar tas ta ar ta 
prisipažino, 'bet ar mes galime 
būti tikri kad isz tikro taip bu
vo? Mes patys nematėm ir ne
girdėjome. Musu koresponden
tai ir raszytojai negali nei ko
jos in Rusija inkelti. Czia nesa
koma, kad taįp ten ir buvo, bet 
taip įgalėjo pirmiau būti, taip 
ir dabar gali būti.

2— Policija ir valdžia gali 
priversti žmogų nelaisvėje pri
sipažinti nebūtus dalykus. Jei
gu isz praeities galima pasimo
kyti, tai galima ir ežia spėti, 
kad kankinimas gali žmogų vi
sokius dalykus prisipažinti. Ir 
czia labai galimas dalykas. Ne
sakoma kad taip buvo, bet kad 
taip galėjo būti.

Visi žino kad Sovietai net sa
vaisiais nejpasitiki. Jeigu koks 
auigsztas valdininkas prasi
kalsta ir jeigu jam pasiseka pa
bėgti, tai valdžia suima jo ipa- 
czia, vaikus, gimines ir pažys
tamus ir juos nubaudžia. Ir szi- 
to'kis pasielgimas galėtu pri
versti nelaisvius visokius ne
būtus dalykus iszsispavieduo- 
ti. Nesakoma kad taip isz tikro 
buvo, bet taip galėjo būti.

Didžiausia kalte tu Lenku 
buvo kad jie turėjo radijo im
tuvus su savimi, Molotovas at-

Nėra tas mažu daiktu ka 
Dievas duoda, nors butu duo
tas didžiausias vargas, turime 
meilingai viską priimti, nes tai 
vis ant gero musu iszganymo.

Puikybe yra pradžia visu nu
sidėjimu; puikybe daro nepa- 
klusnybe, murmėjimą, neklau
so persergejimu ir kitus nieki
na, todėl nedaleiskim anai mu
su szirdysia insikeret, idant ne- 
pražudytumem duszios savo.

Visi laukai 
skambėdavo. Buvo net leng-.”1 viau dubti 'kai galėjai nors sau 
vienas daina dainele niunioti.

ir ežia Amerikoje dainuoja-' ". mnsl] kfti mes parvažiuoda. 
i vome. Per kriksztynes ar ant 
veseiles kaip užtraukdavome 
tai net balkai sudrebėdavo. Net ‘ 
ir per szermenis Lietuvis nega-į 
Įėjo tyliai liūdėti, ir ten jis tu
rėjo jeigu ne dainuoti tai isz 
kanticzku raudas giedoti.

Ir ant pikniku, kai iszvažiuo-į 
davome in laukus pasilinks- 

. minti,’'kaip malonu ir net svei
kiau buvo kai visa 'kosere už
traukdavome: “Sėjau rūta se- 
jau meta, sėjau lelijele, Sėjau jr 
savo jaunas dienas, Kaip darže

. rūtele.“ Paskui prie baro ar 

. prie baczkutes sutartine trau- 

. kerne: “Gersim po laszuka.

'Kokis tai jaunas kvailys isz 
Vestu tvirtino, buk kulka isz 
32 karaino nedasie'ke 300 mas
tu, kada 'buna iszszauta isz re
volverio. Idant tai užtvirtyt, 
liepe savo draugams szauti in 
save. Vienas szuvis pertikrino 
neiszmintinga žmogeli; kad ta
me labai pabludo ir jau dau
giau tokiu bandymu nedarys. 
Po tam atsibuvo jo laidotuves.

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. 
Paikiaus 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.

« .... .

Saulę fub. Co.t Mahanoy City

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

it

Szv. Sakramento 
Tamosziau*. 
Vierzpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

mažai kainuoja del to, kad 
daugybe geru kraszto piliecziu 
savo noru pagelbsti sziai in- 
staigai ir atlieka didele darbo 
dali.

Isz to $1.33 asmeniui reikia 
iszlai'kyti visa instaiga ir tvar
kyti visa darba; padengti visas 
iszlaidas Washingtone, apy- 
dardu apskrieziu ir 5,569 vieti
niu skyrių. Tas apima visus 

,OPA darbus: racijonavima in
vairiu produktu, kainu ir nuo
mu kontrole, prižiūrėjimą, kad 
OPA patvarkymai 'butu vvkdo-i 1 .. V |

skyrius turėjo perži urėti, per- 
skaicziuoti ir pertvarkyti apie 
1,000 produktu kainas kas trys' 
men. laiko, ir tuos naujus pa
tvarkymus bei kainu lenteles 
paruoszti ir siųst.

Butu nuomu kontroles pro
grama apima apie 15 milijonu 
namu ir butu nuo Maine valsty
bes iki Pietines Kalifornijos. 
To skyriaus iszlaikymas mums

Tsz tu $1.33 c., administraci
jai, rasztinems, darbui, popie- 
rai ir'kitiems reikalams eina 13 
centu nuo kiekvieno gyventojo

Didžiausios iszlaidos— 48 c., 
kiekvienam gyventojui me
tams —tenka 5,569 OPA vieti
niu skyrių iszlaikymui. Tu sky
rių pareiga yra pasirūpinti, 
kad visi OPA patvarkymai bu
tu vykdomi visur. Sziems sky-

kiekvienam kainuoja tik po 10 riams iszlai'kyti kainuotu kur

mi isz vakaruszku, dainavome:, mu pataisų ir nauju patvarky- 
namo-Jinu, invairiu patarimu paruo- 
namojszima ir iszsiuntinejima.

Racijonavimas, kuriam eina

“Eisim broleliai namo, 
Eisim Jaunieji namo,

Rasiu teveli belaukianti; 
“brusztike“ rankoje belaikau- < 
ti...“ Gal vienas trauke, kitas 

■ augsztai, gal nesuderinome sa- 
i vo balsus. Bet, kas tai paisė, 
į mes visi dainavom už tai, kad 
linksmi 'buvom, ir linksmi 'bu
vom už tai kad dainavom. Visi 

i “good time” turėjome ir savo 
__tiesmukais balsais ne 

tik kitus, 'bet ir savo pralinks- 
minom.

Ar jaunieji sziandien to- 
v ’ kins “good times” turi, ar jie 

Gersim po mažuka, Isz to mažo S2įa]1jįen tokie linksmi kaip 
’ ’. • t

mes buvome, nežinau, bet tiek 
savo džiaugs

mą parodėme ir isz'.eiszkemc 
daina. O jaunieji sz andien ty
li, jie nemoka kaip d-iimioli. 
Jie sziadien gal ir mokytesni, 
bet mes buvome linksmesni.

buteliuko.
Bet dabar jau iszejo isz ma-! žinau, kad ine? 

dos dainuoti. Net ir giedoti da- , 
bar tinka tik 'kunigams ar cho
rams bažnyczioje. O žmones tu
ri, kaip žeme pardavė, nosis , 
nuleidę tylėki ar tik sau po no
simi mykiuoti.

Ir kas czia atsitiko? Kur ir 
kodėl daina isz musu tarpo din
go?

Tas radijo, kuris stovi ten 
ant stalo ar tupi kampe mus 
padare gyvus tinginius ir už- 
musze daina, dainuže. Nugi, 
kam czia reikia dainuoti, kad 
gali tik paspausti guzikuti ir 
sztai, stebuklas. Nueik in saliu- 
na, ir czia jau gardžiai iszsige- 
res neužtrauksi: “Susimilk, da 
inpilk, da gersim ir antra,” nes 
ten kampe riogso gramozdas 
gramafonas kuris diena nakti 
bliaute bliauja. Iszvažiuosi ant1. . . , . . . ..... , ... I instaiga, kuri rūpinasi palai-pikni'ko pasilinksminti ir ant 
szvie'žio oro pavai'kszcziuoti.
Prie baczkutes gal ir prisigru- 
si, bet jau bindžiuko nesurasi, 
nedainuosi “ Eina Jurgis aiplin- 
kiu, aplinkui. Nesz; 
bindžiuka, bindžiuka, 
nori bindž....’ 
sakyti, kažin 
pažintu bindžiuka, kad ir 
matytu ar in 'kupra gautu?

Ir tai ne iii sveikata. Kai 
dijo pirmiausia atsirado, tai vi
si sake, kad dabar ir jauni ir 
seniai 'bus namie vakarais, nes 
turės ka veikti, ko klausytis. Ir •/ 
kaip tik atbulai atsitiko. Radi
jo da prisidėjo prie szeiraynos 
suardymo. Dabar szeimynoje 
turi būti du ar trys radijo setai, 
imtuvai, kad tėvas galėtu 'klau
sytis naujienų, Jonukas sportu, 
Maryte meiles romansu pasa
kų, o vėjavaikis Vincas negali 
apleisti džiazo orkestru, kvailu 
kapeliju ir tu nežmoniszku 
bliovimu, kuriuos jis vadina 
muzika.

Ir szitokia tvarka suardo I 
szeimynos tvabka ir iszskirsto | 
visus narius. Dabar negalima 5 
susirinkti ir padainuoti. Jeigu(| 
kas drysta sau savotiszkai ko-j s 
kia daina užtraukti, tai ji kiti j 
tuojaus pasziepia: “Tik dur-'g 
niai uždyka dainuoja. Jeigu | 
nori dainuoti, eik ant radijo ar' ž64 pus., Did. 5x7coL J 
in kliuba, kur tau užmokės. Į g

Jeigu žmogelis savo papras- Ž « IKlUl, 1UC. 
tu 'balseliu užtrauks dainuže, S f a'iTl B * ’ 
kiti tuojaus prilygins jo ta silp-J pA
na ir neiszlavintą balseli su ko- * ^a.*****^********

KIEK KAINUOJA 
RACIONAVIMAS

KONTROLE

rankoj 
Kas ne- 

Bet ka ežia da ir 
ar musu jaunieji 

pa-

ra-

c. metams.
Prižiūrėjimas, 'kad OPA pa- 

į tvarkymai butu pildomi, kai
rei, iszsiuntinejiina. patvarky-' 1!UOja'po 1G metams. Spaudo

je dažnai skaitome apie sugavi
ma invairiu mėsos ir gazolino 
kuponu padirbėju. Betgi, vy
riausias szio skyriaus darbas 

23 c. isz to $1.33, yra ne vien tik I niekad neapraszomas spaudo- 
iszdaliniinas milijonu racijona- 
vimu knygucziu gyventojams. 
Pirmiausiai, sziam skyriui in- 
vairios teikimo agentūros pra- 
nesza kiek 'kuriu produiktu ga
li duoti civiliams. OPA racijo- 
navimo skyrius tuoj sudeda ir 
paskirsto pagal gyventoju 
skaieziu. Kada tu produktu at- duotu daugiau 
sarga padidėja ar sumažėja, nustatyta.

Nuolatinis invairiu daneszi- 
mu informacijų paruoszimas 

yra kitas apie racijonavimo pakeitimus 
darbas, j ir paskirstymą kainuoja po 2 c. 

amerikie-į metams. Sziam skyriui iszlai- 
me- kyti kainuotu daug daugiau, 

jei nepagelbetu spauda, radi
jas, filmos, mokyklos, klubai, 
unijos ir kitos instaigos, ku
rios turi priemones visuomene 
informuoti.

je. Tai nuolatine ir budinga 
priežiūra, kad visi OPA pa
tvarkymai, visose 'krautuvėse 
butu pildomi ir nustatytos pro
duktu kainos ne'keicziamos. 
Tai amžinas kasdieninis dar
bas. Be to, reikia prižiūrėti ir 
geselyno stotis, kad jos nepar- 

geselino negu

OPA instaiga tuojaus padaro 
pataisas.

Kainu kontrole 
kompl ik u o t a s OPA 
1944 m., tas darbas
ežiams 'kainavo po 17 c. 
tams. Pernai OPA kainos ap
ėmė 'beveik visus produktus. 
Apie 1/8 produktu turėjo nu
statytas aukszcziausias kainas. 
Specialos OPA kainoms tirti

kas daugiau. Bet, dėka geru pi- 
liecziu, kurie savo noru gelbsti 
krasztui karo laiku, iszlaidos 
žymiai sumažintos. Tokiu sa
vanoriu darbininku turi ketu
ris kartus daugiau negu apmo
kamu tarnautoju.

Paskutiniu laiku OPA su
silaukė nemažai kritikos. Da
lis kritikos iszejo isz specia
lu instaigu, kurioms nepa
tinka kainu varsymai ir kainu 
kontrole. Kita kritika kilo isz 
szeim i įlinkiu, kurios, karui Eu
ropoje pasibaigus, tikėjosi 
gauti daugiau mėsos ir invai
riu konservuotu produktu, be 
tu produktu kiekis, ne tik ne
padaugėjo, bet dar sumažėjo.

Prez. Truman, praszydamas 
praplėsti OPA darba, pareisz- 
ke: “OPA, kaip dauguma mu
su, padare klaidu, bet kada 
mes pažiūrim in atlikta darba 
ir jo vaisus, man atrodo, kad 
musu kainu kontroles ir stabi
lizavimo programos szio 'karo 
laiku atliko nepaprasta dar- 

: ba.”

WASHINGTON, D. C. —
Office of Price Administra

tion arba OPA yra tas barjeras 
kuris sulaiko infliacija arba 
nesuvaldoma prekių kainu kili
mą ir dolerio perkamosios ga- 
lios kritimą. Labai indomu ži
noti kiek mums, amerikie- 
cziams kainuoją iszlaikyti szia

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 

Popierinei apdarai. 50c 
Prakeikta, meilingas kri- 

apraszymas, 202 pus. 35c 
Vaidelota, apisaka isz 
puses szimtmeczio, isz- 

Su pa- 
35c 

Trys istorijos, apie Ne
kyli prekių kainas ir nuomas1 va^oje Pas Maurus, Vieszkelio Duo-

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta. j
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.*

puslapiu.
No. 102 

mlnaliszlrn minaliszka
No. 103 

pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104

normaliam stovy ir užtikrinti 
teisinga esamu produktu pa
skirstymą. Pati OPA instaiga 
ta apfekaieziavo ir sztai atsitin
ka: skaitant grynais pinigais, 
nuomu kontrole ir invairiu 
produktu rac i joną vimas ame- 
rikiecziams kainuoja tik $1.33 
kiekvienam asmeniui metams. 
Tai, palyginti, labai mažai; ir 
kai kurie žmones mano kad net 
permažai, ypacz žinant ta mil- 
žinisz'ka darba kuri OPA atlie
ka. OPA iszlaikymas mums

ž 
i 
A

A 
i 
i

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 ka 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 riog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T^oszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas Isz girrios ir Ant nemuno. 68 
puslapiu .......................................15c

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

No.

arba pradžia 
SKAITYMO

...IT...
RASZYMO

V

i
i ¥
I 
**

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

Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ............  15c

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

SKAITYKIT
“SAULE”

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

:: 25< ::

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz ^alenczijos; 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; Arzt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas; 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 An* 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu...............25o

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................. 10®

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. 25e

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
udaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15«

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

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 Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu.......... 25«

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kqkeis budais apgavi
kai apgauna žmoms; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke

Adresas

.is«

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Penna.
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Parvažiavo Eroplanu

degindavo isztisus 
daugeli jaunimo ir 
iszsigabendavo su 

V oki eti j a nelaisvėn.
■kur Kryžei-

' ŽINOMA yra kaip senovės 
laikuose krikszczionis Vo

kiecziai susispietė ginkluoton 
brolijon, Kryžeiviu ordinai) 
kankindavo musu prosenuo- 
lius. Insiverždavo ju musu sza- 
lin, kaip seneliai- pasakydavo, 
du kartu in metus; karta 'žie
mos metu ir karta vasaros’. In- 
siveržia kryžieviai naikindavo 
viską; žudo gyventojus, plesze 
ju turtą, 
kaimus ir 
vaikucziu 
savim in
Kiekviena karta, 
viai pereidavo visados užpaka
lyj ju, palikdavo klanai kraujo, 
aszaros, o isz isztisu žodžiu — 
griuvėsiai ir pelenu krūvos.

Taip jie kankino ir žudė mu
su klebonas net per kelis szimt- 
meczius, kol galutinai, juos 
Lietuviai, vadovaujami vieno 
didžio Lietuvos kunigaiksz- 
czio (Liet. Did. Kun. Vytauto 
1410 m.) sumusze ir ju ordenas 
buvo sunaikintas.

Po sunaikinimo minėto orde- 
no, dažnai pasklysdavo po Lie
tuva isz Vokietijos galybes vi
sokiu pirkliu kurie jau už pini
gus, nuo musu proseneliu pirk
davo gyvulius, grūdas, -žvėrių 
^kailius ir visa kas jiems tik po 
akiu papuolęs pasirodydavo 
naudingu busent. Tie naujieji, 
isz Vokietijos svecziai, jau mu
su tėvukams neatrodydavo bai
sus ir nekurie parduodami 
jiems savo invairius daiktus 
tankiai mėgdavo net ir kokie 
nebūt sztuka, intaisyti.

Viena žiema du toki pirkliai, 
labai toli isz Vokietijos atkelia
vę važiavo per viena sodžių. 
To-gi sodžiaus neturtingas so
dietis, Klastutis, turėdamas 
laiko, su savo vaikais iszsiveže 
ant kalno prastas, medines ro
gutes ir susisėdę josna pakal
nėn cziuožia. Vokiecziai pama
te sustojo ir rodydamas vienas 
kitam tarė:

Leitenantas Michael Pelu- 
se isz Wilkinsburg, Pa., par
važiavo isz Europos su ero
planu ir parsivežė szitu du 
szuniuku.

isz-'Kiek atsipeikejes valandėlė pa- Kuomet pamate juos 
galvojęs pats in save tarė: “Na j tanezius, pasiszauke 
mano avis iszpjove tai iszpjau-‘ ežia,

Juk abudu pirkom, 
jie ežia atvy- ginys taip Frica nustebino jog abudu lygiai pinigus mokėjom 

už galvos nusitvėrė, tai ir “nauda” buna vienoda.
I Atsinesze maisza invares in ji 
Į “avina” lauke susiedo atva
žiuojant. Vos Fricas su juo ap
sidirbo, sztai, jau ir anas ežia.

Į — Na ka, Fricai, kai]) avi- mojusi su ana buože, nei vienas 
nas? — teiravosi anas.

1 — Sztai jis. Imk ir veszkisl inžengti grinezion. 
—- parodęs maisza, lyg ruscziai.in juodu Klastutis, 
subumbėjo Fricas. Tuom kar-'mas nieko nežinias 
tu jie du daugiau nieko nesi
kalbėjo. Insidejas, anas “avi
na” rogesna nusivežė. Parsi
vežęs namon, lygiai kaip ir 
Fricas; nieko nelaukęs paleido 
ji avinyczion.

į Patekias vilkas vėl buriu 
gyvu aviu, neatsižvelgdamas 
ant to, jog dar buvo gana so
tus, guldė jas viena po kitos. 
Kuomet už valandos. Vokietis, 
žingeidaudamas, nuėjo aviny
czion pasižiūrėti tai jau atrado 
visas avis begulinczias negy
vas, o “avinas” apsidirbęs su 
joms kaipo pergalėtojas, po sa
vo darbui, guli viduryje tvartu 
ir liežuvi iszkiszes lekuoja — 
ilsisi. Tai pamatęs Vokietis 
greitai užtrenkęs avinyczios 
duris, atbėgo grinezion, pas
tvėrė szautuva ir sugryžes avi
nyczion kaipo užmokesti 
nu i” už
mirtina szuvi paguldydamas ji 
vieton. Palikes viską nusisku
bino pas Frica ir vos žodžius 
isztardamas prabilo:

— Zinai, Fricai, 
keiktas avinas mano 
pjovė!

— Na kad jis ir 
pjovė, atsake Fricas.

— Delko tu man ryte apie 
tai nieko nesakiai?! — karsz- 
cziavosi Vokietis.

— Juk, ar ne abudu pirkom 
Į ir lygiai pinigus mokėjom?' —

žaidė, visai netikėtai ir nelau- žiuri— visos avys guli 
kiamai jo grinezion inejo anie- pjautos; kitos pusiau sudras- 
du Vokiecziu. Pamate vilkuti, kytos o “avinas” sėdi sau 
taip juom užsiinteresavo kad kamputyj ir snaudžia. Szis re- ja ir jo. 
net. pamirszo ko
ko ir tuo priėjo prie Klastuczio jis tik

I užklausė:
1 — Na, ja, kas ežia tavo do 
i gyvulys tokis meilus kad net 
’rankas laižo? 1

— Tai Lietuviszkas, szvie- 
žios veisles avinas — atsake 
Klastutis. I

— Jeigu avinas tai kam ji
ežia laikai? Leisk in “sztalda” 
prie aviu — iszdidžiai pareisz- 
1 TT 1 • • • Ike vokiecziai. 1

— O prie aviu ji negalima 
visados laikyti. Pilnai užtenka 
palaikyti ji viena nakti su 
avims ir tai po tam in menesi 
laiko, kiekviena avis po tris ir 
net keturis eryczius atveda, — 
atsake Klastutis.

— Na, jeigu jis tokis geras, 
ar neparduotum ji mums?

— Jeigu nepasirodys per 
brangus gal r parduoeziau.

— Ka ? Per brangus ? Tu ma
nai Vokieczius tokiais netur
tingais esant kad nesigaletu 
tavo avina nupirkti? Sakyk 
kiek už ji nori o tuoj 
gus paskaitysim.

— Szeszi szimtaį
— atsake Klastutis.

— Szeszi szimtai
kaip mums tai nėra, labai dide
li pinigai. Kiszk avina. maiszon 
ir imk pinigus! — Smarkavo 
Vokiecziai, sudedami po tris 
szimtus ir užmokėdami Klas
tucziui. Klastutis invares vil
kuti maiszan atidavė Vokie- 
čziam. Paėmė jie insidejo ro- 
gesnia ir iszvažiavo.

— Matai, Fricai, isz 
Lietuvoj tiek aviu imasi, 
Vokiecziai tiek kas metas
perka o ju vis kaip yra taip yra 
—matai kad Lietuviai, bala 
žino, isz kur, tokius avinus in- 
sigyvene turi. Na, palauk: da
bar ir mums ju nestokuos — 
kalbėjo vienas isz Vokiecziu.

— Na, ja kad kiekviena avis 
kas menuo atves po tris ere- 
lus, kaip jis sake, tai visados 
turėsim užtektinai szviežios 
mėsos ir avis parduodami ne
mažai pinigu pelnysim, — 
džiaugdamasis atsake Fricas.

Taip, ir tam panasziai, jiedu 
besikalbėdami namon parva
žiavo.

mes pim-

“talaru

“talaru”
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atvyks- migo, o pinigu nei užkeiktas 
savo pa- pieningas isz niekur neiszkri- 

paemes ana puodyne su to.
pinigais, užmovė jai ant galvos j Užmusze savo paezia, nelau- 
ir inlandino ja atbula iupe-Įke nei kol Fricas ateis — pasi- 
cziu, sakydamas, tik tuomet szauke berną ir indave jam 
iszlysti, kada jis isztars ‘ ‘ lysk. buože 
isz pecziaus.” Pats pasistvėrės 
ana buože atsistojo prie pe
cziaus ir kaip gali, su ja užsi-

szimto, užmokėjo ir “stebuk
lingiausias” rogutes užsideja 
ant savųjų rogių nuvažiavo. 
Parvažiavę namon apsigyre su- 
siedams jog parsigabeno isz 
Lietuvos tokias roges kurios 
papzios be arkliu važiuoja ir 
džiaugėsi kad žiemos laiku del 
invairiu iszvažiavimu nereikės 
arkliu užlaikyti. Daugelis Su
siedu kaip ant dyvu subėgo 
žiūrėti: kas do roges ir kaip jie 
joms be arkliu važiuos? Kuo
met daugelis susiedu susirinko 
tuomet jiedu susisėdo josią ir 
iszdidžiai suszuko: AVorwaerts 
szlajos!” “Flojos” isz vietos 
nei nekrust. Pakartojo savo 
“Worwaerts” antru kartu, — 
trecziu, o “szlajos” tarytum 
prie žemes priszale stovi vieto- 
ja. Susiedai tai matydami, eme 
juoktis isz ju rogių ir tokio 

— Žiūrėk, Fricai, kokias tas j joms važiavinjo. Pagaliau besi- 
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Laike pedes vienoje vietoje, 
Riksmo daugiausia aibeeze, 
Nekurie gyvuliszkai apsieina, 

Kaip girti in kur sueina, 
Kaip gyvuliai,
Avingalviai,

Niekad nepaliauna, 
N uola tos g i r t noki i a u na.

Ir bobeles niekam netikia, 
Ba kaip namie pasilieka,

Vyrus in darba iszleidžia, 
.Tuojaus krivulę paleidžia.

Susikuopine girkszno ja, 
Darbo nežiūri, lovų nekloja,

Nešk al bia mar szk i n iu, 
Neapžiuri nei vaiku. 
Valgis kaip jovalas,

Net ima žmogų vemalas, 
Jeigu taiip visada bus,

Ne vienas vyras neiszbus, 
Vargingi vaikinai turi skursti, 

Ba neturi kur kitur būti.

dagiai prakalbėjo:
— Meldžiu, ponai vidun, 

nors tamistoš man ir truputi 
pakenkėte bet. tas nieko. Mel
džiu. Pritruko man truputi pi
nigu tai sumaniau pasidaryti.

Ineje Vokiecziai grinezion, 
akis iszplete žiurėjo: kaip jis 
su ta buože gales pinigu pada
ryti. Tuom kartu Klastutis su
szuko: “lysk isz pecziaus!” Jo 
pati, kuri ten buvo, landyta — 
kyszt galva isz pecziaus, jis: 
trauksz! — buože ano n puody
nen. (buk tai savo paežiai per 
galva). Sutruko puodyne ir pe
cziaus pakuroj pabyro visi joj 
buvusieji pinigai. Matydami 
tai Vokiecziai isz nusistebėji
mo nežinojo nei ka sakyti. 
“Stebuklas ežią jau po akiu” 
— mano sau. Ar neužsispirs ir

avi-. ta buože nupiikti ? Klastutis 
jo pergale paleido ji j nuduodamas labai nenorįs par-

tas pra-
avis isz-

keliu

*
kcrsztavo,

kur 
jog 
isz-

Lietuvis roges turi;be arkliu ir 
taip greitai važiuoja!

— Asz matau ir manau: ar 
negerai butu jas nuo jo nupir
kus — atsake kitas.

— Nu ir nepalikime jas pas 
ji — pareiszke vėl pirmasis.

Privaževe prie Klastuczio 
sako:

— Laba diena, kamarote, 
mes matome tu geras roges tu
ri. Ar neparduotum jas mums ?

— Kodėl ne. Jeigu gerai mo
kėsit, galėsiu parduoti. Juok
damasis atsake Klastutis.

— Na, ar jos visuomet be 
arkliu važiuoja? ka jom reikia 
daryti norint važiuoti? — tei
ravosi Vokiecziai.

— Taip. Važiuoja kada tik 
reikalas yra. Daryti nereikia 
nieko. Viskas, tai tik susisesti, 
pasakyt, “Worwaerts szlajoj” 
ir važiuoja — atsake Klastutis.

— Ja, mes tau duosime už 
jas penkis szimtus Prusiszku

talaru” — ar parduosi už
liek?

— Kaip jums galėsiu par
duoti, bet kitas negautu.

Nieko nelaukdami Vokie
cziai ka tai tarp save pasivar- 
valeve sudėjo po pustreczio

judydami isz juodvieju iszsi- 
skirste kožnas sau. Tuomet sa
vininkai anų rogių, susigede 
priesz savo susiedus isz tokio 
pasigyrimo ir piktumu užside
gė, pasikinkė arklius savonia 
rogesna, greitai leidosi atgal 
pas Klastuti.* *

Vasaros laiku Klastutis be
landžiodamas miszko tankynė
mis, netyczioms užtiko vilku 
lizdą. Tropijo jis tuom kart už
eiti kada seniai vilkai buvo nuo 
lizdo pasiszaline o lizde radosi 
tik keli, visai mažycziai, dar 
akli vilkucziai. Isz karto Klas
tutis nusigando, bet apsižval
gęs aplinkui ir nematydamas 
seniu vilku, iszsirinko viena 
gražiausi vilkuti, paemes ji 
greitai spruko szalin. Parsine- 
szes ji namon, augino kaipo 
maža szunyti. Vilkutis gerai 
prižiūrimas augo labai puikiai. 
Paaugės jam, Klastutis užtvė
rė savo grinezios kampe, prie 
pecziaus gardeli ir ten ji laike. 
Vilkutis užaugės isz pat ma
žens prie žmonių, atrodė gana 
mandagaus budo; laižydavo, ji 
glostantiems žmonėms rankas 
ir savo laukinio žvėries ypaty
bių, tarytum, visiszkai neturė
jo-

Viena diena kuomet Klastu- 
PASKUBINKITE ! 1J ^is su savo vilkucziu kampe

* * *
vėlus vakaro laikas, 
Vok i e czi a i bes i d ž i a ug-

W Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. 1

Tai labai negerai,
Jeigu kas imasi staigai,
Turi kas piktumą ant ko, 

Tuojaus szaukesi Taradaiko.
Ypatingai nekurie vyrai,

Daro suvis negerai, 
Jeigu katro ne myli mergina, 

Tuojaus Baltruviene gazdina,1^ Įaį įr vįenoja nauda te bu

mano isz-

Buvo 
kuomet 
darni savo pirkiniu namon su- 
gryžo. Parvažiavo jiedu pas 
Frica. Fricas nieko nelaukda
mas iszeme su maiszu isz rogių 
11 avina, ’’ nunesze Avinyczion 
ir paleido.

— Ja, szianakt, per nakti tai 
perbus su mano avimis o ry
toj ryte galėsi pasiimti pas sa- 
vaises — kalbėjo Fricas in sa
vo dranga. Anas su tuo sutikės 
nuvažiavo namon. Fricas-gi 
atejas grinezion, nusirenge ir 
atsigulęs lovon ramiai sau už
migo.

Po kelioniai, Fricas nors ir 
jautėsi nuvargęs, bet ryte at
budęs tuoj kėlėsi isz lovos ir 
žingeidaudamas “avinu,” pir
miausia nusiskubino aviny- 
czion. Priejas klausosi — avi- 
nyežion taip ramu kad niekas 
nei ne krapszt. Atidaręs duris

Ar žinote, jog be meiles, 
Ne buna veseiles.

Pirmiausia turi susipažinti, 
O paskui susiporuoti, 

Jeigu mergina su vienu 
meilei kalba, 

Kitas tuojaus paima sau in 
galva, 

Nori atkalbinti mergina,
Peike priesz ja josios vaikina, 
O jeigu negali nieko padaryti, 

Tuojaus kerzina paraszyti, 
Pas dediene daneszima, 

Kad paimtu in puęa mergina.
Vienas danesza:

Ana tokia su vyru szparkinasi, 
Vis tik du vienu sznaibždasi, 
Jis del josios viską pirkinėją, 
Ir abudu nuolat vaiksztineja, 
Tas dedasi tarp visu luomu. 

Tarp prasczioku ir ponu, 
Vienas antra pažino per meile, 

Ir paskui buna veseile.

na! — atsžove Fricas.
— Na, lai bus ir taip. Bet 

tam niekszui, Lietuviui tas ge
rai praeiti negali! Kinkykim 
greitai arklius ir važiuokim 
jam sprandą nusukti; tai dau
giau Vokieczius nebeapgaudi- 
nes! — karszcziavosi abudu 
Vokiecziai.

Pasikinkia arklius iszvažia
vo. * *

pardavės

DELKO

— Delko kumutia jusu 
Petrukas taip žviegia, jog 
net cielame kaime girdėti.

— Nugi del to, idant kai
me manstytu, jog mes ant 
szventes kiaule skerdžiame.

Ant tikrųjų nežinau kur 
tai]) buvo,

Vienas vyrukas in slaistas 
inkliuvo, ( 

O tas griekas, Tai vis niekas. 
Nereikejo Jonuk glamonėtis, 
Tiktai tvirtai sau laikytis, 
Matai vaikinia, kaulus tau 

aptaise, 
Žandus gerai apszvaiste.

Dabar daug steni, 
Dirbti ir negali,

Prieik tam bausmia užmokėjai, 
Ir kozoje sėdėjai.

Jonuk asz tau prifnysiu, 
Ir da už dyka pamokysiu;

Svetimo nerusz, 
Ba tau dantis iszmusz.

O dabar bus gana, , 
Lig kita sanvaitia.

*
Klastutis

prastas rogutes ir nenaudinga 
vilką, džiaugėsi tiek pasipini
gavęs, o kadangi Vokiecziai 
pinigus mokėjo nesideredarni 
tai apgailestavo kad per mažai 
i'žsipraszydaves. Pas pyle pi
nigus ant stalo, atsinesze anuos 
penkis szimtus gautus už ro
gutes, — jau turi vienuolika 
szimtu — “kruvute pinigo” — 
džiaugėsi Klastutis. Supylęs 
juos molinen puodynen paslėpė 
po peczium. Nujausdamas kad 
Vokiecziai pas ji dar atsilan
kys galvojo: koki dabar jiems 
szposa iszkirtus? Pagaliau 

lsztai ka jis sugalvojo: Pasi
ėmęs kirvuką, nuėjo miszkan 
nusikirto aržuolaiti ir pasidir
bės isz jo didele smage, buože, 
lauke Vokiecziu atvykstant.

MUSU VAIKAI

savo

Skaitykite “Saule”

— Mamute, ant kelintos 
adynos mane garnis atnesze?

— Ant antros nakti, mano 
vaikeli.

— 0 kad durys tada buna 
uždarytos.

— U-gi jis pabarszkino.
— E, meluoji motinėlė ir 

gana!

duoti, visaip iszsikalbinejas 
pagaliau “griežtai” pareisz
ke:

— Viską galeeziau parduoti 
bet jau szita buože už jokius pi
nigus niekam neparduosiu.

Juo Klastutis daugiau ir 
“greieziau”. prieszinosi, tuo 
labiau Vokiecziai užsispyrė sa
vo užmanymą atsiekti. Jie siū
le vis didesnes sumas pinigu 
kol, pagaliau, insiule net tūks
tanti doleriu — nupirko.

— Kiek apgavo tai apgavo 
jis mus pirma bet szi karta, ro
dosi, apgavystes būti negales. 
Anuos daiktus pirkome neper- 
sitikrine apie tai ka jisai sake 
bet szi karta patys savo akimi 
matome už ka pinigus moka
me. Už tai jis ja ir parduoti ne
norėjo. Szi buože atsimokės 
mums už viską — nupirkę buo
že kalbėjosi Vokiecziai važiuo
dami namon. Parvažiavę gi, 
tuo griebėsi ja naudotis. Fricas 
su arkliais ir vežimu nuvažiavo 
savo namuosna o jo kaimynas 
pasiėmęs buože parsivežė savo 
namuosna ir rodydamas ja sa
vo paežiai kalbėjo.

— Žinai ka, Karalina? Mu
du su Fricu matome, kaip vie
nas Lietuvis lengvai ir greitai 
su szita buože pinigus padare. 
Už tai mudu ja nuo jo ir nupir
kome. Laibai nenorėjo parduo
ti, bet mudu užsispyreme ir vos 
ne vos už tūkstanti “talaru” 
iszkaulinom, ot, visgi Vokie
cziu virszus ir gana! Mes ma
tėm — jis indandino savo pa
ezia atbula pecziun ir paszauke 
iszlysti, kuomet ana galva isz- 
kiszo, uždavė szita buože per 

į galva ir ten, po mudviejų akiu, 
daugiau tūkstantis “talaru” 
pabyro o jo pati, nuo szio smū
gio nei kiek nenukentejo. To
kiu budu ir mes galėsimo pasi
daryti. Tik lysk greieziau pe
cziun, nes tuoj Fricas ateis buo
že pas save nusineszti.

Nors Karalina abejojo apie! 
tai ka jai jos vyras pasakojo 
bet jo spyrema pecziun lindo ir 
kuomet paszaukta iszlysti, gal- 
va iszkiszo, tuomet su ana buo
že nuo savo vyro. Toki smūgi 
aplaike kad krauju apsiliejusi 
nei žodžio netarus amžinai už-

*
Klastutismusu

Vokieczius, nesu-

insakydamas kogrei- 
cziausia nuneszti Fricui. Pats- 
gi bėgiojo isz kampo kampan, 

■ tarytum proto nustojas, nuolat 
! kartodamas: “Jis man nesake

isz juodvieju nedrysta pirmas • kada avinas jo avis iszpiove 
Atsigryžes lai, dabar, ir jis savo paezia už- 

nuduoda- musza!” Nuneszes bernas buo- 
gana man- že atidavė Fricui, pats sugryžo 

namon. Fricas-gi pasinaudojo 
ja lygiai taip kaip ir jo Susie
das. Pasiszarvojes savo žmona 
greitai nusiskubino pas savo 
susieda o atradęs ir ji tokioj 
padėtyj pats liūdnas, 'bekeik
damas Klastuti sugryžo na
mon.

Palaidoja Vokiecziai savo 
žmonas kanuogreieziausia sku
binosi važiuoti pas Klastuti, su 
ta paezia buože nudėti ir ji pa
ti.

— iSzi karta, kad ir kažinka 
jis rodytu, ne tikėsim. Pamate 
ji, pirmas ’bus. dalykas, pasvei
kinti su szita buože taip, kad 
jis užmigtu tokiu pat miegu 
kaip musu mylimos pacziules 
užmigo! — važiuodami ir nuo
latos rankose vartydami ana 
buože, visu 
Klastucziui.

* 
Insileides 

sziuo kartu
rasdamas 'budo kad galėjus juo 
dar karta prigauti, manste: 
kaip nuo ju atsikratyti ant vi
sados. Buda jis greitai surado 
atsimindamas jog Krikszczio- 
nys numirusioms ant kapu kry
žius stato. Nieko nelaukęs pa
sidirbo jis kryžių, sukasė gale 
savo grinezios, ties langu kapa 
ir pastatęs ant jo ana kryžių 
lauke Vokiecziu. Kada pamate 
juos atvykstant pasiszauke sa
vo paezia ir tarė:

— Kuomet ateis Vokiecziai 
klaus manės, sakyk kad asz jau 
mires ir parodžius szi kryžių 
sakyk buk ežia asz palaidotas 
— pasakęs tai pats pasislėpė.

Pati jo su vaikucziais pali
kus grinezioja nudavė visi la
bai nusiminusiais. Inoje Vokie
cziai pas juos ir neatradę Klas
tuczio, žvalgydamiesi po grin- 
czia piktai szauke:

— Na kur jusu tas niekszas 
prigavikas tiek kartu mus pri- 
gaudinejes?! Mes jam atėjom 
gala padaryti! Lai žinos dabar 
kaip Vokieczius prigaudinėti!

— Duokite, ponuliai, jam 
szventa ramybe; jis jau ir taip 
nieko daugiau neapgaudines; 
nes jo gyvo nėra. Lygiai trys 
sanvaiteles kaip, sztai, po že
mele ilsisi — rodydama pro 
langa ana kapa su kryžium, ne
va verkszlendama atsake mote- 
riszke.

Pamate Vokiecziai ana kapa 
su kryžium aprimo. Patikėjo 
moteriszkes žodžiams, palaike 
ji už tikra — ir neturėdami ka 
bedaryti, ka tai Vokiszkai tarp 
saves niurnėdami iszvažiavo ir 
daugiau Klastuczio namuose 
ne'besilanke. — J. M.

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

Istorija apie Amžina Žydą, 
lo kelione po svietą ir liudymas 

Į apie Jezu Kristų. Per paczta 
120 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa. j

“Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

Skaitykite “Saule”



■’SAULE” MAHANOY CITY, ML

Žinios Vietines
— Birželis jau baigėsi.
— 'Nedėlioję pirma diena 

Liepos-July.
— Ponia J. Grigiene isz 

Calgary, Kanada, ana diena 
lankėsi pas patinstamus mies
te, prie tos progos atlankė ir 
redakcija “Saules.” Taipgi ir 
gimines Kazunus ant 38 So. 
Jardin Uly., Shenandoah, Pa.

— Ponia Mažeikiene, nuo 
623 W. South Uly., aplaike ži
nia nuo valdžios, kad jos sūnūs 
kareivis T/5 Jeronimas L. Ma
žeika, kuris buvo sužeistas ant 
kares lauko Franci joje ir Vo
kietijoje, gydosi Newton I). 
Baker ligohbuteje, Martins
burg, W. Va.

— fUtarnin'kc pripuola Szv. 
Jono ir Povilo.

— Kareivis T/4 Kazimeras 
‘A. Kregas, kuris tarnavo Paci- 
fike, likos paliuosotas nuo tar
nystes. Jo motina gyvena ant 
101 E. Spruce Uly. Kareivis 
Kregas instojo in tarnyste 1943 
metuose.

■f* Leonardas Petkaviczia, 
26 metu amžiaus, nuo 612 E. 
Pine Uly., mirė Seredos vaka- 
ra, 10 vai., Locust Mt. ligon'bu- 
teje, sirgdamas trumpa laika. 
[Velionis tarnavo prie “Mer
chant Marines ’ ’ ir nesenei pri
buvo namo ant urlopo pas savo 
motinėlė ponia M., Petkaviczie- 
ne. Gimęs Mahanojuje. Paliko 
savo motina, (jo tėvas Alexan
dras mire Balandžio men.) ir 
broli Lieut. Alberta kuris tar
nauja prie eroplanu korpusą 
ant Mariannos Salos. Prigulėjo 
prie Szv. Juozapo parapijos. 
Laidotuves atsibuvo Panedely- 
je, su apiegomis 9 valanda ir 
palaidotas Szv. Juozapo para
pijos kapuose. Graborius L. 
Traskauskas laidojo.

—■ Nedėliojo apie 5:30 vai., 
popiet du “Lake-to-Sea” bosai 
susidūrė ant kelio tarpe Park 
Crest ir Lakewood. Keli žmo
nes liko sužeisti.

Kai T/Sgt. Jake Lindsey isz Lucedale, Miss., gavo Kon
greso Garbes Medaliu, Prezidentas Trumanas iszsitare kad 
jis velei butu to kareivio vietoj, sakydamas “Asz velei bu- 
cziau didvyris negu Amerikos Prezidentas. T/Sgt. Jake 
Lindsey užsitarnavo ta garbes medaliu Vokietijoje kai jis 
nuogom rankom nugalėjo asztuonis Vokieczius kareivius. 
Paskui jis savo kareivius vede priesz Vokiecziu tankas, ka
rabinus ir sprogstanezias bombas.

JUOKAI

GERAI ATSAKE

Pati davinėjo savo vyrui 
szuns poterius, kalbėdama:

— Gana jau gana, tu ne 
iszsisuksi ir ne iszsimeluosi 
del manes. Tau reikėjo kvai
lesne motere paimti negu 
asz. •

— Ka butau paemes, nes 
kvailesnes niekur negalėjau 
asz surasti!

MANDAGUS

A. — Tu vis kalbi apie 
pusgalvius bedievius, juk 
asz maustu, jog manes ne tu
ri ant misles?

B. — Saugok Dieve, juk 
apart tavęs da daugiaus pus
galviu — bedieviu yra.

ISZSITEISINIMAS

— Vaikine, niekai isz ta
vęs žmogus, jeigu ne buvai 
ant szermenu musu geriausio 
prieteliaus?

Naciai Nori Pasiduoti

SUDAUŽYS
JAPONUS

In Du Metu

Generolas Arnold sako Bom-
beriai sudaužys Japonus 
metuose.

1947

Paleis 2,100,000 tonu sprogs- 
taneziu bombų per ateinan- 
czius metus.

Japonijos visai nebus po 
ateinaneziu metu, jeigu Gene
rolas Arnold žino apie ka jis
szneka. Generolas H. H. Arnold 
Amerikos Oro Jiegos Komen-1 
dorins taip iszsireiszke kai re
daktoriai jo paklausė kaip da
lykai stovi Pacifike. Jis sako 
kad jis nežino ka Japonai da
rys ar kaip jie atsilieps, bet jis 
prižada kad visi Amerikos ero- 
planai iki paskutinio ir pras- 
cziausio bus vartojami priesz 
Japonus.

Tokyo miestas, Japonijos

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik-; 
raszti “Saule.” Pra- ! 
linksmins jiems gy
venimą. ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4-00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant

Vokiecziai Nori Pasza- 
linti Amerikiecziu

Paskirta Majora
BERLYNAS, VOKIETIJA. 

—Visi miesto tarybos nariai 
vienbalsiai nubalsavo kad rei
kia kreiptis in Amerikieczius 
ir praszyti kad jie paszalintu 
isz augsztos vietos, burgomeis- 
teri Max Drexl, dideli biznie
rių, kuri Amerikiecziai pasky
rė valdyti tuo miesto gyvento
jus.

Szito mažo Bavarijos mies
to gyventojai intarineja Max 
Drexl, kad jis su Naciais dirbo 
ir Naciams in talka stojo.

Biznieriai ir Naciai intikino 
Amerikieczius kad szitas burg- 
omeisteris yra geras ir Vokie- 
cziams isztikimas žmogus. Bet 
miesto valdžia ar taryba, So- 
cial-Demokratai ir Katalikai 
geriau žžinojo ir kitaip mansto. 
Dabar jis vieszai sako Ameri-

Paskirstymas Maistas 
Apie Racionavima ,

Mėsos ir Tauku: Raudoni 
ženkleliai 'knygutėje Nr. 4, 
E2, F2, G2, 112, J2 geros 
iki Birželio 30 d. Ženkleliai; 
K2, L2, M2, N2, P2, geros iki 
Liepos (July) 31 d. Ženkleliai: 

lQ2, R2, S, T2, U2, geros iki 
Rugpuiczio (Aug.) 31 d.

Maistas Bleszinese: Mėlyni 
į ženkleliai knygutėje Nr. 4 : 
|N2, P2, Q2, R2, S2, geros iki 
I Birželio 30 d. Ženkleliai: T2, 
U2, V2, W2, X2, geros iki Lie
pos (July) 31 d. Ženkleliai: Y2, 
Z2, Al, Bl, Cl, geros iki Rug- 
piuezio (Aug.) 31 d.

Cukrus: Ženklelis Nr. 36 
knygutėje Nr. 4 del 5 svaru 
cukraus lyg Rugpiuczio - Aug. 
31 d., Racionavimo valdyba da
bar priima aplikacijas del su
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti 
cukraus.

Shenandoah, Pa. — Ponstva 
St. Aftuckai nuo 115 So. Jardin 
Uly., aplaike žinia nuo valdžios 
kad ju sūnūs kareivis Pfc. An
tanas A., žuvo Spalio 24 d., 
1944 m., Pilippinuošė. Karei
vis Antanas turėjo 26 metu am
žiaus, instojo in armija Gegu
žio men., 1940 m. Paliko savo 
tėvus, 4 seserys ir 3 brolius. 
Brolis Albertas mirė penki 
metai adgal Mahanoy City.

Philadelphia, Pa. — Gerai 
žinomas buvusis Penna. Vals. 
sudžia Howard W. Hughes, 54 
metu amžiaus, krito negyvas 
arti 17-ta ir Chestnut Uly. Pa
liko paezia ir viena dukteria 
Washington, Pa.

PAS SZIAUCZIU

Bursuas skundėsi mieste- 
riui Sziaucziui: — Praszau 
pono meisterio, ponia meis- 
teriene sako, jog asz span- 
gas.

— O a j del ko?
— Ba davė man duonos su 

szviestu, o asz sviesto ne ma
tau tiktai duona.

OSLO, NORVEGIJA. — Du 
Amerikos Senatoriai nuvažia
vo in Norvegija, ir baisiai isz- 
sigando kai pamate szimtus 
tukstaneziu Naciu sau laisvai 
bevaikszcziuojant ir ligi dantų 
apsiginklavus. Bet juos kari
ninkai tuoj aus nuramino ir pa- 
aiszkino, kad visi tie Naciai no
ri pasiduoti, bet negali rasti 
kam savo ginklus ir save pasi
duoti. Amerikietis Pulkaunin
kas jieszkojo vietos kur apsi
stoti su savo oficieriais. Jis 
nuėjo in viena vieszbuti-hoteli, 
bet ten jam buvo pasakyta, kad 
visi kambariai užimti. Jis da- 
žinojo kad Vokiecziai oficieriai 
visus kambarius buvo sau užė
mė, tai jis tuoj aus pareikalavo 
kad jie iszsikraustytu ir visus 
tuojaus patupdino in tvirtoves, 
o patys visa vieszbuti pasisavi
no.

Szimtai tukstaneziu Naciu 
pasiduoda tik keliems Ameri- 
kiecziams, szeszi Amerikiecziai 
jūreiviai paėmė ir nuginklavo 
deszimts Vokiecziu submarinu, 
povandeniniu laivu. Beveik 
visose tvirtovėse, Vokiecziai 
sargai prižiūri Vokieczius.

sostine jau dabar taip apdau
žyta, jos fabrikai taip sunai
kinti, kad jau nėra reikalo 
siusti daugiau bomberiu tenai. 
Jis prižadėjo kad tris syk dau
giau bomberiu ir bombų jau 
dabar pasiunsta priesz Japo
nus negu buvo priesz Vokie
czius.

Dabar Amerikiecziams ne 
tiek rupi Japonu tvirtoves ar 
armijos, bet aliejaus ir gazoli
no sandeliai. Panasziai buvo ir 
su Vokiecziais: Amerikos bom- 
beriai nukirto aliejaus ir gazo
lino szaltinius Vokiecziams. 
Tada jie negalėj p lakūnus la
vinti ar mokinti, bet turėjo 
juos siunsti priesz Amerikie
czius be jokio prisirengimo. 
Tokie lakūnai ir tokie bombe- 
riai buvo tik baikos musu lakū
nams. Toks pas likimas dabar 
laukia ir Japonu.

reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

DEL SENO

Skaitykite “Saule”

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. i

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.
Amerika kalba! Prigial- 

bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge ‘1 Saule ’ ’ tai tu
rės didžiausia linsmybia per vi
sus metus.

kiecziams kareiviams kad Ame 
rikiecziai suklydo, kad Naciai 
Amerikiecziams akis apmui
lino.

Szitokie atsitikimai visai ne- 
naujiena, tik dabar naujiena 
kad Vokiecziai ima drysti vie
szai pasiskusti ir pareikalauti 
kad Amerikiecziai atitaisytu 
padarytas klaidas ir nubaustu 
visus Nacius.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Czverykai: Ženlklelis (ero- 
planinis) Nrs. 1, 2 ir 3 knygutė
je Nr. 3, kožnas ženklelis geras 
del vienos poros czveryku.

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

Gazolinas: A-15 kuponai bai
giasi Birželio (June) 21 d., Ku
ponai B6, B7, C6, C7, geri iki 
ateinanezio praneszimo.

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kūnas namirelia. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam! 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
820 W. Centre St., Mahanoy City

PHILADELPHIA, PA. — 
Pareita Petnyczia ugnis kylo 
Lu Lu Temple name, ant 1337 
Spring Garden Uly. Septyni 
ugnagesiai likos sužeisti. Blc- 
des padaryta ant $300,000.

Jurgis:— Na ka, kokiu 
vardu pakriksztino jusu sū
neli?

Mikas: — Ugi pakrikszti
no Baltrum, ba sau toki var
dą atnesze.

Jurgis kratydamas su gal
va Baltrus! Baltrus! . Hum! 
hum!

Mikas: — Nugi ar del ta
vęs tasai vardas nepatinka? 
Juk tai buvo didelis szven- 
tas.

J. — Juk tai teisybe, nes 
tasai vardas butu tinkames
nis del — senyvo žmogaus, o 
ne del tokio kudikuczio.

O’" Tie kurie prisiunezia 
laiszkus arba postel-kartes in 
“Saules” redakcija, lai prili
pina reikalingas pacztines mar
kes, nes kitaip tokius laiszkus 
nepriimsime. Postkartės reika- 
lau'je marke už 1 centą; laisz- 
kaip po 3 centus;special delive
ry po 16c., o registravoti laisz- 
kai reikalauje 23 centu.

NEUŽM1RSZKITE!— jeigu 
siuntinesite tokius laiszkus be 
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai markiu 
ant laiszku, tai iszdavysta ne
priims tokes post-kartes ir 
laiszkus nuo paczto!

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

Andrius J. Recklitis

SUDIA

PIRMOS KLIASOS SALUNAS 
206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Sudžia: — Juk prie vagys
tes buvote dviesia. Kaip tas 
antras latras vadinasi?

— To nežinai, ponas sū
džiau mat tarp vagiu ne rei
kia vienas priesz kita persi- 
statineti.

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.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

You’re not asked to prove your prowess in death-dealing combat as these men are doing 
. . . for America and you. That’s their job! Yours is to add the might of your dollars to 
the might of our fighting men.

TWO WfiR LOANS BN ONE!
The mighty Seventh War Loan is the biggest yet. Last year you were asked to subscribe 
twice by this time. The least you should lend — if your income is $250 monthly or mor© 
--is $187.50. If your earnings are greater, your purchase of 
War Bonds should be increased in proportion.

Remember, too, that U. S. War Bonds are the world’s safest 
investments . . . giving you $4 back, at maturity, for every $3

* you invest in them. © •“ *
YOU HELP THREE WAYS when you back up the MIGHTY 
7th War Loan with every dollar you can afford. You help your 
Government. You help pay for the materiel needed by our 
armed forces to get the war over quickly and bring them home, 

toYou help yourself by providing for your future security. , __________________

i; AU. OUT FO*^THE,MIGHTY SEVENTH! >

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, celuloidos virszais 
$1.75. Vainikėlis, maža maldų kny
gele, misziu maldos su paveikslais, 
paprastu apdaru 65c. Istorija Seno ir 
Naujo Testamento 25c; Kabalas su 
Saliamono Nosia 10c; Dangus, Saule, 
Žvaigždes 10c; Sapnas Marijos ant 
Kalno Alyvų 15c; Raistas, apraszio 
lietuviu gyvenimą Chicagos stockyar- 
duose 356 pus., $1; Burtininkas ir 
Burtininke 35c; Girtuokliu Gadzin- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pa
darymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka 
Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti 
skanesni valgiai ir visokį kepiniai $1; 
Eustakijusas apysaka isz pirmu am
žiau kriksezionybes arba iszganymas 
Szv. Kryžiuje 128 pus., 35c; Sveikata 
ligoniams knygele apraszio apie 350 
visokiu vaistiszku žokliu 25c; Pralo
tas, darbai ir nuopelnas su meiluzos 
paveikslu 25c; Pekla kur ji yra ir 
kam reikalinga?, su paveikslais kan
kinimo inrankiu 30c; Celibatas ar
ba kokis neženotu kunigu gyvenimas 
30c; Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugo
ti 30c; Paparczio Žiedas, kas szi žie
dą turesis visada viską žinos savo ir 
kitu laimes 20c; Raktas, knyga viso
kiu laimiu ir turtu nuo tavęs užslėp
tu, atidaryk duris su sziuom raktu, o 
tu atrasi kalnus nuo tavęs paslėptu 
turtu ir gyvenime be apsivedime lai
mes 75c; GROMATOS in Lietuva, 
Apie 15 skirtingu pasveikinimu pa
puoštos su kvietkelems, 12 už 40c, 3 
tuzinai už $1; Prova Detroito katali
ku lietuviu su socialistais už dalinimą 
lapeliu prie bažnyczios, su paveiks
lais 35c, Dzian Bambos spyeziai ir pa
mokslai, ir ar žmogus pareina isz bež
džiones 35c, Raginis visokiu gražu pa
sakų 35c, Ar Szventas Tėvas yra tik
ras kristaus inpedinis $1.50; Aficte
rus ir Kareivis. Tak vese visokobla- 
gharodija 15c; Dainų knyga apie 107 
gražiausiu lietuvos dainų 75c; Naujas 
Savizrolas su paveikslais juokingi 
skaitymai 50c; Gyvenimas Stepuko 
raudnosio su paveikslais 35c; Patarė
jas vyrams ir moterims apie lyties da
lykus ir szeiminiszka gyvenimą su pa
veikslais $2.50; Laime ir Planetų isz- 
dejimai raszant paikutes 25c; Saules
ir Planetų kelias su paveikslais saules, 
žvaigdžiu ir kitu visu planetų, kaip 
jos veikia musu skrituoli žeme 50c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nuo veneriszku ir Vėžio ligų $2.25; 
Nuo papuczku ant burnos ir kitokiu 
odos iszbcrimu $1.25; Tyra Mostis 
nuo Pailiu, Rožes, Vėžio ir bilę kokio 
niežulio $2.25; Nervu ir nuo sutuki
mo po 85c; Inkstu arbata, varo akme
nėlius 60c; Kraujo Valytojas 60c ;Ko- 
sulio, Kokliuszo ir Dusulio po 60c; 
Vandenines ir Szirdies Ligos 60c; Pa
taisymui Vyriszkumo 85c; Nuo Užsi- 
senejusio Kataro (hey-feaver) 85c; 
Nuo Cukrines Ligos (diabetu) 85c; 
Nuo Pražilimo ir Paiskanu 60c; Ne
malonaus kvapo isz burnos 85c; Reu- 
matiszku sausgėlų 60c; Palasgos Tre- 
jankes (stambios) 60c; nuo surūgu
sio pilvo (heart-burn), Pailiu arbata 
85c. Adresas:

M. ŽUKAITIS,
336 Dean St., SPENCERPORT, N.Y,




