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Isz Amerikos KOMUNISTAI
PASZALINO SAVO K ARE KONFERENCIJAr

Kareivis Susidegino
! Save Ant Smert

VADA

Earl Browder Iszmesz- 
tas Isz Partijos

San Francisco
Cziarteris Priimtas

NEWYORK, N. Y. — Ko
munistu Partija savo vadui, 
Earl Browder, szpyga parode 
ir in jo vieta iszrinko William 
Z. Foster. Jie laike savo Seimą 
per tris dienas New York mies
te ir pertvarke visa savo parti
ja.

Komunistai aiszkino kad j u 
vadas, Browderis per daug už
sidėjo su kapitalistais ir norėjo 
in Komunistu partija sugražin
ti Markso mokslą ir tikėjimą.

OAKLAND, CALIF. — Ka
reivis, Sergeant Charles Edel- 
berg, isz Wilmington, Del., ra
miai insisedo in pavogta auto
mobiliu, langus užsidarė ir už
degė visa automobiliaus vidu
rį. Kai žmones norėjo ji isz- 
traukti isz deganezio automo
biliaus jis juos atstume ir pasa
kė: “Asz noriu szitaip mirti.”

Policijantai rado ant jo 
trumpa laiszkuti, kur jis taip 
pat buvo paraszes “Asz noriu 
szitaip mirti. Buvo man baisiai
sunku prieiti prie szitos iszva- Dabar Komunistu partija vėl 
dos, bet tik szitaip asz galiu isz- bus gryna ir czysta be jokio ka- 
gelbeti, ta Garbes Medaliu, ir 
ta žmogų kuris ji man davė.”

Karo Sztabas nieko nežino 
apie ta Garbes Medali ir, kiek 
jie žino, tas kareivis niekados 
panaszaus medalio negavo.

Niekas negali iszaiszkinti 
kodėl tas kareivis nusižudė. Jo 
motina sako kad jis neturėjo 
nei drauges, ‘ ‘ Giri Frentos ’ ’ su 
kuria jis butu galejes susipesz- 
ti ar kuri butu galėjus ji at
stumti ar palikti. Jis buvo svei
ko proto ir neturėjo jokiu ru- 
peseziu.

WASHINGTON, D. C. — 
Senatas beveik vienbalsiai pri
ėmė ir patvirtino “San Fran
cisco Cziarteri.” Balsavimai, 
buvo 39 balsai už priėmimą, 2 
balsai priesz.

Amerika yra pirmutine isz 
tu penkių didžiųjų tautu pa
tvirtinti ir priimti ta Cziarteri. 
Senatoriai priėmė Cziarteri 
taip greitai kad beveik visus 
nustebino. Jie jokios permai
nos ar kokiu pridieczku nestatė 
ir neindejo, bet. priėmė 
kaip Konferencijoje jis 
sustatytas.

taip 
buvo

Kiniecziai Neinsileidžia
Amerikieczio 

Raszytojo
PASIBAIGĖ

Japonai Nusileidžia 
l -----

WASHINGTON, D. C. — 
Japonu valdžia galu gale nusi
leido ir dabar sutiko insileisti 
Szveicarijos atstovus peržiūrė
ti j u kalėjimus ir prižiūrėti kad 
karo nelaisviai yra tinkamai 
aprūpinti ir kad jie žmoniszkai 
su musu kareiviais apsieina.

Iki dabar Japonai visai nie
ko neinsileido, nors Washing- 
tonas nuo pat karo pradžios 
prasze ir reikalavo. Jau ir czia 
matyti kad Japonai nori gerin
tis ir mums pataikauti, nes ma
to kad jiems galas artinasi.

pitalistu raugalo.
Ir tas visiems mums bus in 

sveikata, nes iki sziol net ir 
protingi žmones kai kada su- 
klysdavo ir su Komunistais su 
simaiszydavo. Dabar jau to ne
bus, nes Komunistai aiszkiai 
nubrėžia ko jie nori ir kokio 
plauko jis isz tikro yra.

Per szita seimą Komunistai 
baisiai gudriai pertvarke savo 
partija ir savo valdyba. Isz de
vyniolikos augsztu vietų, asz- 
tuoni juodukai buvo iszrinkti. 
Reiszkia dabar Komunistai ga
les girtis kad jis palaiko vieny
be ir lygybe, ir isz kitos puses 
jis dabar tikisi patraukti visu 
juoduku balsus per rinkimus.. 
Tas dabar daug reiszkia kai 
tiek daug juoduku atsirado 
ežia per kara, kai jie atvažiavo 
dirbti in kariszkus fabrikus. 
Matyti Komunistai niekur ne
snaudžia.

Japonu Aliejaus
Fabrikai Sudaužyti

Europa Nori Daug
Bilijonu Doleriu

GUAM, PACIFIKE. —
Dideli bomberiai užtiko dar ke
lis aliejaus ir gazolino sande
lius ir fabrikus ir juos sunaiki
no ir uždege. Tai jau vienuolik
tas tokis fabrikas, kuri Ameri- 
kiecziai užtiko ir sunaikino. 
Japonams dabar isz tikro beda, 
nes aliejaus ir gazolino trumpa 
ir trūksta. O be aliejaus nei 
tankos, nei laivai, nei eropla- 
nai niekam neverti.

Pirmiau generolai sakydavo 
kad vaiskui reikalingiausias 
ginklas tai yra maistas. Dabar 
jie prideda kad maistas reika
lingas ne tik vaiskui bet ir 
maszinoms. O maszimu maistas 
tai aliejus. Kaip kareivis be 
maisto, taip maszina be alie
jaus toli nenueis. O Japonams 
dabar trumpa ir maisto ir alie
jaus.

NEW DEHLI, INDIJOJE— 
Kiniecziu valdžia aiszkiai pa
sakė Amerikiecziui raszytojui, 
Harold Isaacs kad jis nepagei
daujamas Kinijoje ir jam neva
lia kojos inkelti in Kinu žeme.

Raszytojas Harold Isaacs 
parvažiavo isz Kinijos del va- 
kacijos, atostogų ir būdamas 
czia, Amerikoje jis parasze ke
lis straipsnius apie esamaja 
valdžia Kinijoje. Tie jo straips
niai nepatiko Chungking val
džiai ir už tai jam dabar durys 
uždarytos.

Jis jau antras Amerikietis 
raszytojas kuri Kiniecziai ne
insileidžia. Ana sanvaite Dar
rell Berrigan taipgi buvo atsta
tytas, irgi už jo straipsnius 
apie Chiang-kai-Shek valdžia 
Kinijoje Isz to matyti kad ne 
viskas ten tvarkoj, jei jie bijo-j 
si kad Amerikiecziai dažinotu 
kas ten darosi. Chungking val
džia ir pats Chiang-kai-Shek 
kaip ant kiausziniu tupi.

Francijos Žymus Iszdavikas 
‘Pierre Lavai9 Kalėjime; Rusai 
Karaus Priesz Japonus; 800 
Amerikos B-29 Eroplanai Bom

bardavo Japonija; Tokyo 
Miestas Tuszczias

Rusai Neleidžia
Kariams Lankyti

Giminiu Lietuvoje

NEW YORK. (LAIC) — 
Kažkurie USA kariai, būdami 
Lietuviu kilmes ir tarnaudami 
Europoje, norėjo per atostogas 
aplankyti savo gimines Lietu
voje. Nes Bolszevikai ju neinsi- 
leido.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Lietuvos Dvasiszkiai 
Vercziami Pirkti Lėk

tuvą Raud. Armijai 
NEW YORK. (LAIC) —

Visais galimais budais varezy- 
dami bažnyczios veikimą, Bol- 

Į szevikai, be kitu priemonių, ti
kybinėms bendruomems užde
da invairius tiesioginius ir ne
tiesioginius mokesnius. Isz 
Bolszeviku spaudos aiszkeja 
apie dabar daroma spaudimą 
in Lietuvos dvasininkus, ver- 
cziant juos pirkti lėktuvą 
Raud. Armijai. Lėktuvas bu
siąs sanitarinis ir busiąs pava
dintas ‘ ‘ Gailestingas Samari- 
tietis.” Jau sziu metu pradžio- 

. j e Lietuvos R. Kat. kunigai 
tam reikalui, esą, buvo suauko- 

į j e daugiau, kaip 50,000 rubliu. 
. Nežiūrint, kad karo metu su- 
. griautas bažnyczias neleidžia

ma atstatyti, dvasiszkiu leszos 
naudojamos pirkimui karo 
priemonių.

NEW YORK. — Isz Potsdam Konferen
cijos neiszeina jokiu žinių. Tik tiek dabar ži
noma kad Konferencija jau pasibaigė. Vienas 
Amerikietis, radijo korespondentas per radija 
isz Anglijos sako kad: “Jokiu žinių isz Potsdam 
nagalima gauti, bet asz esu tikras kad vienas isz 
tu trijų didžiųjų pareiszke, kad jo krasztas pa
skelbs kara priesz Japonus,.. ir visai neužilgo!” 
Tie trys tūzai yra Prez. Trumanas isz Amerikos, 
Ministeris Attlee, isz Anglijos ir Stalinas isz Ru
sijos. Amerikiecziai ir Anglai jau kariauja 
priesz Japonus. Tai jeigu isz tikro dar vienas 
krasztas paskelbs kara priesz Japonus, tai aisz- 
kus dalykas tas krasztas yra “Rusija!” ,

Kongreso Atstovu 
Delegacija Lankysis

Lietuvoje

NEW YORK. (LAIC) —
Kaip pranesze Amerikos Len
ku spauda Rugpiuczio (Aug.) 
menesyje in Europa rengiasi 
iszvykti 6 Kongreso nariu dele
gacija. Keliones tikslas patirti 
eanlygas karo nualintoje Euro
poje.

Delegacija, tarp kitoko, pro
jektuoja aplankyti Paryžių,

WASHINGTON, D. C. — 
Laikraszcziai sako mums kad 
Europa dabar reikalauja 40 bi
lijonus doleriu kad galėtu atsi
stoti ant savu kojų. Czia nerei
kia jokiu augsztu mokslu: net 
ir nemokytas žmogus gali in 
toki klausima atsakyti. Mes 
patys tiek pinigu neturime. O 
sveikas protas mums sako kad 
negali kitam duoti to, ko pats 
neturi.

Mes, musu vaikai ir musu 
vaiku vaikai taksas mokes il
gus metus, per visa 
kad valdžia galėtu 
tuos pinigus kurios 
skolinasi nuo musu 
Bonus.

Tie, kurie liežuvius lazgina 
apie krikszczioniszka meile ir

gyvenimą 
atmokėti 
ji dabar 
per Karo

Berlyną, Praga, Varšuva, Kro
kuva, Poznano, Lviv, Vilnių, 
Moskva, Leningradą ir Stalin-

sako kad mums yra pareiga 
Europos žmones szelpti, tan
kiai pamirszta kad teisingu-

grada. Kongresmanu tarpe yra mas reikalauja pirmiau savai-
2 Amerikos Lenkai: J. F. Ryter siais apsirūpinti ir tik paskui
isz Connecticut ir T. Gordon isz 
Illinois.

apie labdarybe ir mielaszirdys- 
te szneketi.

Jie Sergėjo Laivus, Nepaisant Nei Oro Nei Prieszo

Laikyti atdarus juriu mariu kelius del Amerikos laivu tai darbas Rubežiaus Sargams, 
(Coast Guards.) Nuo ledais barzduotu krasztu žiemiuose ligi sziltu saulėtu salų vasaruo-
se, Uosto Sargai, “Coast Guar is” diena nakti dirba per darganas ir audras, per karsz- 
czius ir szalczius. Jie prižiūri kad visi laivai gerai ir saugiai keliautu. Jiems padėka kad
Amerika tiek daug ir taip greitai galėjo ir gali siunsti kareivius, maista ir kariszkus gink
lus in visas viso svieto puses.

WASHINGTON, D. C. — Karo Sztabas 
dabar jau vieszai paskelbia ir pranesza, kad 
7 milijonai kareiviu jau gatavi ant vieno sykio 
pulti ant Japono ir su tuo vienu užpuolimu Ja
ponus, ne tik paklupdinti, bet ir sunaikinti. Kai 
dipliomatai - politikieriai ima szneketi apie tai
ka ir pradeda vesti visokias derybas ir leisti pa
skalas apie Japonu pasidavima ir karo pabaiga, 
armijos generolai visai neklauso ir nepaiso. Jie 
žino, kad Japonams geriausios derybos tai jie- 
ga, puikiausios sanlygos tai gera lazda. Isz 
Potsdam Konferencijos iszeina sanlygos ir pa
reikalavimai Japonams, isz karo sztabo iszeina 
žinios, kad “ 7,000,000 kareiviu jau stovi ga
tavi.” Sanlygos isz Potsdam gal Japonams ne
patiks, bet 7,000,000 kareiviu isz Karo Sztabo 
jiems kitokia daina uždainuos! ,

BERLYNAS. — Alijentai pranesza kad
nuo Lapkriczio 30 diena 1944 m., Vokiecziai
neteko 3,625,354 savo kareiviu ant kares lauko.
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Kas Girdėt Reikalauja Keliniu1837 metuose, armija jau j 
pradėjo paskirti kapelionus po 
visa armija. Kai Amerika pa
skelbė kara priesz Meksika,

——«—— Karo Sztabas paskyrė visai ar-
Jokis nubalsavimas nieką- IL'Ua^ kapelionus.

dos negales ir negali sumažinti | 1 Katalikai kunigai buvo
Churchillio garbes varda, joki paskiiti kapelionais per Revo- 
balsavimai ar votai niekados liucij°s Kai a, ir kiti trys Kata- 
neiszbrauks isz istorijos lapu likai kuui^ai buVo su ^neroloį 
to žmogaus varda, kuris iszgel-1 Ta>’lor armi> Meksikoje. Vie- 
bejo Anglijos žmones ir tuo pat lias ^sz Z1IV0 ant bar0
kartu viso svieto esamaja tvar- kaiko'
ka ir 'gyvenimą. Jis buvo dra •, Amei d'a stojo in piimajr 
sus ir pilnas vilties kai visi ki-'p asaubl“ kara, armija turėjo 
ti rankas nuleido, kai visam ^k kapelionus.
krasztui grėsė baisus pavojus, Į er sz^a kara kapelionai la
kai Anglija sau viena pastojo kai gaibingai atsižymėjo. l)i-. 
Hitleriui kelia: “Pastojo ir pa-1 desil^s nuoszimtis j 

ti suklupo!” (
Anglu politiszki vajavojimai 

neiszdildys isz gyveninio kny
gos to lapo ant kurio paraszyta 
tos juodos dienos užraszas, kai 
Churchillis su skausmu ir nu
liūdimų pranesze savo žmo
nėms, kad, “Dabar atėjo laikas 
stoti ar žūti, kad dabar kiek
vieno szventa pareiga nepasi
duoti bet iszgyventi “kraujo, 
darbo, kruvino prakaito ir as- 
zaru” metus.” Per tuos metus 
C h u r c h i 11 ’ i s, kaip kokia 
žvaigžde vede savo žmones, 
tvarkė savo kraszta, iszvede 
savo žmones isz karo baiseny
bių in taika ir pergale.

Bet, Anglai yra laisvi žmo
nes. Jie savu noru iszsirinko 
sau kita vada ir Churchilli at
statė. Gal viskas iszeis ant ge
ro. Labai retai kada randame 
žmo<gu kuris yra geras genero
las ir geras valdytojas, dar re- 
cziau randame žmogų kuris ga 
li tarptautinius klausimus isz- 
i'iszti ir tuo pat sykiu namie «n 
mažais, kasdieniniais reikalais 
apsidirbti. Churchill’is per
plataus mausto žmogus 
prasta politika užsiimti 
yra ne politikierius, 
pasaulio žmogus.

Churchill ’is norėjo 
pakol karas Pacifike 
baigtas, bet ne taip iszejo. Jis 
dabar savo kraszto vadeles ki
tam padavė, dabar kitas jo pra
dėta ir beveik užbaigta darba 
ves ir varys, bot jo vardas ne 
.tik Anglijos knygose, bet visos 
žmonijos szirdyje bus inamžin- 
itas!

Komunistai visokiais pra-, lio Anglai kaip aveles be gany- 
keikimais gali mus, “Kapita-įtojo. Jie aiszkina Indijos gy- 
listus” smerkti ir szmeižti, į ventojams kad jiems dabar bus 
bet mums nevalia nei vapteleti. iszganymas.
Tai tau kur tikra Rusijos lais
ve! Stalinas mums Amci ikie- Laikraszcziai sako ir raszo:
,ežiams nori insakyti, kaip tas, “Philadelphia Inquirer:”, syb;U iszvede ir ju kraszta isz- 
besas mainose savo darbiniu- jjabar, kai karas baigtas, tokia gelbėjo.

su pa-
Jis

bet viso

pasilikti
bus už-

pirm negu galės savotiszkai 
valdyti.

“Indianapolis Star:” Sun
kus suprasti 
nusistatymą.
žmogų, kuris juos isz karo tam-

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 

Anglijos žmonių!laikraszti, prisiunskite savo se- 
Jie praszalino! na ir nauja adresa ir miestą ku

riame gyveno t ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta, 

permaina buvo neiszvengiama. intakinga ir mokyta žmogų, Daugelis praszo idant permai- 
' nyt adresa, prisiunezia savo

ISZ AMERIKOS.

Jie turėjo baisiai ga-

kapelionu Į 
1 žuvo, buvo sužeisti ar in nelais
ve paimti, negu kitu oficieriu, 

' iszimant tik bomberiu ir ero- 
I planu oficieriu.

52 kapelionai, žuvo ant karo 
lauko, kita tiek žuvo arti karo 

'lauko, 34 buvo paimti in nelais- 
Įve ir 180 buvo sužeisti.

602 kapelionai gavo ar aptu
rėjo isz Karo Sztabo ir isz val
džios 754 garbes ir drąsos me
dalius.

Isz viso to, matyti kad kape
lionai stoja petis in peti su ka
reiviais ir neatsilieka nuo ja 
net ir ant karo lauko.

Kapelionas armijoje ne vien 
tik poterius kareiviams birbe
na. Jis atstoja ir tėvo ir moti
nos ir mokyktojo vieta. Jeigu 
kareivis nori kam pasiskusti, 
jis eina pas kapeliona, jeigu 
jam trumpa pinigu, kapelionas 
patogi melžiamoji karvute. Jis 
neatsisakys ir bumaszka kita 
iszmes. Jeigu kareivis nori ant 
“Furlough” namo parvažiuoti 
jis kapeliono praszo kad jis už 
ji užtartu. Jeigu kareivio myli
ma ar moteris ar motina atva
žiuoja ji atlankyti, kapelionas 
turi joms parūpinti vieta kur 
apsistoti. Jeigu kareivis prasi
kalsta, kapelionas ji iszgelbsta.

Į£ai vienas Amerikos karisz- 
kas laivas buvo paszautas 
jau skendo, trys kapelionai 
sisake lipti in lotele ir savo vie- j 
tas jūreiviams užleido. Kai ka- j 
pitonas davė insakyma visiems Sovietai, Komunistai yra bai- 
r, I r. I . ■ t l I . 1 i r r o ... r. rr ' ■> > TV... y  .... . .
res, vienas kapelionas, Katali-'juos kritikuoti, 
kas kunigas atidavė 
‘(Life Preserver,

Sheriff Kirk S. King, isz 
Rockford, Ill., jau seniai pra- 
sze valdžios kad jam leistu 
gauti daugiau materijos del 
siuto ir keliniu. Mat valdžia 
yra nustaczius kiek materi
jos kriauczius gali suvartuo- 
ti del siuto ar del keliniu. 
Valdžia duoda iki puspenkto 
masto, o jam reikia net vie
nuolikos mastu. Galu gale jis 
taip inpyko kad savo apiply- 
szusias kelines nusimovė ir 
numėtė ir sau baczka susi- 
jieszkojo. Ir taip apsirengęs 
jis po miestą vaiksztinejo pa
kol valdžia jam paskyrė ga
na materijolo del nauju keli
niu.

kams: “Nedaryk kaip darau,
bet kaip sakau. ’ ’ Žmones nori permainos ir jie jr dabar jie ji pastūmė in szali

---------------- į nepaiso kas bus mainoma. įr pasirinko Smogu irpartija'vardair pravardebetnepaduo- 
Baisiai Sziurpi Nelaime Jiems insipyko netik karas> kuriu jiegos ir gabumai dar|da kur gyveno ir in kur iszva-

1 ’ ' iv Vnvo TTai • ---- - ------; j žiavo. Tokiu laiszku sziadien
p0 aplaikome daug, nes svietas la- 

į deszimts metu tos paezios vai- ba^ maiszosb ° del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 

' jieszkoti po visas knygas isz 
' kur musu skaitytojas rasze 
i laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau- 

L ' ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site lai'kraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules Redyste.

Ah, kad tu tik žinotum kokia 
ramybe ir taika vieszpatauja 
žmogaus szirdyje kai jis 
likimui nusilenkia ir 
skausmą prisiima!

savo
savo

AnaKapelionu Sukaktuves, 
sanvaite suėjo 170 metu kai gi
mė ar atsirado, susitvėrė “Ar
mijos Kapelionu Kompanija.”

Dabar armijoje randasi dau
giau negu 1,000 kapelionu, isz 
kuriu apie 6,000 yra su karei
viais už j tiriu mariu. Apart to 
Amerikos Laivyne randasi 
daugiau negu 2,000 kapelionu, 
kurie dirba ir vargsta sykiu su 
jūreiviais.

Liepos, (July) 29-ta diena, 
1775 metuose Kongresas iszkil- 
mingai pripažino kapelionus 
del armijos. Per Revoliucijos, 
Sukilimo Kara, kapelionai bu
vo tie kunigai ar ministerial 
kurie gyveno arti armijos. Rev. 
John Hurt isz Virginijos buvo 
pirmutinis kapelionas kuri Ka
ro Sztabas pripažino.

Kai Amerika kariavo 1812 
metuose, jau kapelionai buvo 
visur pripažinti ir priimti, bet 
po to karo visoje armijoje buvo 
tik vienas kapelionas. Jis gyve
no ir dirbo West Point Akade
mijoje, kur jis tuo pat kartu 
buvo ir profesoriumi.

i bet ir tie kurie vede kara. Kai niekam nežinomi, 
pavojus praėjo, Anglai nori: “Minneapolis Tribune: 
permainos.

Atlanta Constitution: Tie džios, Anglai jieszkojo permai- 
(kurie balsavo priesz Churchilli nos> Jie nepasitikėjo bago-’ 
vistiek myli ir gerbia ji ir yia ežiams ir netikėjo in Churchil 

Jam dėkingi kad jis Anglija jį0 pasižadėjimus.
!iszgelbejo ir pradėjo kara lai-| 
meti, bet karas baigtas ir Karo, mes įszskaitome 
žmones ir karo vadai turi ki-;sįaįs2kįnįmus k0dei Socialistai 

, tiems savo vietas užleisti.
‘ ‘ Hartford Courant:

Anglai paszalino ChurchRh,1 gį dar negalime suprasti ko 
jie parode kad jiems ateitis r u-l Anglai nori ar tikisi gauti, 
pi daugiau negu praeitis. Da- Kaip Anglai galėjo pastumti in 
bar Amerika lieka sau vienu szali žmogų kuris juos iszvede, 

; viena tauta kur kapitalizmas ir įsz Karo, kuris juos ramino ir' 
j biznis vieszpatauja. . davė jiems pergales vilti kai(

“Chicago Tribune:” Darbi-' prieszas isz visu pusiu buvo 
ninku Partija yra Socialistu juos apsupęs?

“Detroit Free Press:” Rin
kimai Anglijoje buvo tikra re
voliucija, tik ten vartuojo bal
sus, o ne szuvius ar karabinus. 
Anglai norėjo Socializimo ir 
dabar gavo. Ar Anglai susi
lauks viso to ka Socialistai! 

RINKIMAI gabiu, mokytu ir geru žmonių,! jiems sziandien prižada tai į 
kuriems dabar lieka baisiai di-, klausimas, kuri tik ateitis isz- 
delis darbas Anglija atstatyti risz.

PARYŽIUS, FRANCIJA. —
Prancūzas kareivis parvažiavo 
isz karo lauko namo, kur jis 
rado savo asztuoniu metu dūk i 
rele besibovyjanezia su keliu 
menesiu kūdikėliu.

“Kieno tas kūdikis?” pa
klausė savo mergaites tėvas. O “ 
ji, maustydama kad ežia koks 
nepažinstamas žmogus, nusi- ■ 
szypsodama atsake, “Tai mano 
broliukas.”

Tėvas, nesuprasdamas mer
gaites atsakymo, baisiai inir
szo ir nustvėręs ta keliu mene
siu kūdiki iszmete per langa.

Neužilgo žmona parėjo ir pa-j 
aiszkino kad ji prižiūrėdavo 
savo kaimynu kūdikėli ir tain 
skatiką kita užsidirbdavo. Kai Partija, kuri nori kad valdžia; 
viskas paaiszkejo žmona sli
duma vojo, o tėvas buvo val-

Buffalo Courier Express:” 
visus pa-

Į taip reikszmingai ir visiszkai 
Kai laimėjo tuos rinkimus, mes vis-

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
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paimtu bizni, pramone, darba 
ir vertelgyste. Socialistai Ang 

džios suimtas už žmogžudyste. ^j°ie neturi nei vieno gero va- 
 do, nei, nei vieno tarptautinio 

masto žmogaus, nei vieno isz- ■ 
kalbaus atstovo, bet turi daugANGLIJOS

UNITED 
STATES

O’ WAR 
H/kwBONDS 
M and

STAMPS
>•— SElFsi?*

MADRID, ISZPANIJA. —
Iszpanijos laikraszcziai prana-j 
szavo kad Churchillis laimes,! 
ir dabar Generalissimo Fran- 

JAUTRUMAS cisco Franco ketina savo szta-j 
 i ba vėl perkratyti ir pasirinkti!

EMPORIA, KANSAS. — ! žmones kurie yra Socialistams
Jeigu tu su manimi sutinki ir prielankus.
man pritari, esi geras draugas,1 ATHENS, GRAIKIJA. -- 
malonus Susiedas ir mokytas Qraįkija suskilus in dvi dide- 
žmogus: bet jeigu tu toks kvai- jes partijas: viena partija pri- 
las kad man drįsti prieszintis sijaiko prie isztremto karaliaus 

j ar man prikaiszioti, tai esi
al j trumpo proto žmogpalaikis ku-1 

riam tinka tik blusos ganyti.

i Iszrodo kad musu Alijentai,

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

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

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

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

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

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

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. 25a

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltae; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapio ..........................................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 paczia; 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo mus® 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausia 
atsitikimu; Nusiminimas seno jaunii 
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-t 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15ė

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

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai. 

No. 102 Prakeikta, meilingas 
minaliszka apraszymas, 202 pus.

No. 103 Vaidelota, apisaka 
pirmutines puses szimtmeczio, 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104
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
pinąs! 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 nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: TM0szis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas Isz girnos 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. 

No.
„ . Doras gyvenimas;

si szita pergale ir dabar tikisi'mJbe; Va7in,^ ŽTn^ sunTu; T5ys 
kad Anglija ateis Italams in 
pagelba atstatyti tikrai demo- 
kratiszka Italija.

BOMBAY, INDIA. — 
tume kaip ji buvo suvaržyta Indijos gyventojai stovi nuo 

(Vokietijoje ar kaip ji dabar szaliai, nieko nesako. Jis tos 
yra varžoma Rusijoje. | nuomones kad nei viena nei ki-

v • i Ita partija negali ar nenoriStalino iszrokavimu, mes ga- 1 J 
. t i -i x- jiems padėti, nes visiems Ang-hme Anglija kritikuoti, Frau- J r ’ s|

euzija kaltinti, Italija peikti, la“s 5™ naudlya 
kitus krasztus niekinti, bet ventojns vergystėje latkytt. 
apie Rusija tai kaip gaidys už- ISZ JAPONIJOS. — 
simerkes tik garbes dainas dai- Japonu laikraszcziai skelbia 
nuoti ir Stalinui po nosimi pa- savo žmonėms kad Anglija da- 
gyru puodu smilkyti.

iu rodo prielankumą Anglijai ir

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuoias. 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 Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus............... 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
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 akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis ; A’/t 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 isztyie; Prigautas vagis.
60 puslapiu ................................. 1&C

404 
50c 
kri- 
85c 
isz 

isz- 
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne

WINSTON CHURCHILL

apleisti laiva ir szokti iii ma- šiai jautrus žmones: nevalia
, nevalia jiems

savo prikaiszioti, nevalia apie juos'
(apsaugos szneketi. Apie juos, kaip apie 

diržą, kuris prilaiko žmogų ir^ nabaszninka: arba gera sakyk 
neduoda nuskęsti vandenyje), arba tylėk. Juos turime, kaip 
Jis atidavė ji vienam jūreiviui kokia iszlepinta karalaite ant 
kuris buvo pamėtės savo. Ka- ranku neszioti. 
pelionas, Katalikas kunigas su 
Protestonu kapelionu ir Žydu .. ,, parvažiavo isz Rusijos ir pas- 

j kui parasze knyga apie ka jis 
mate toje Rusijoje. Jis ten ma-1

’ te dalyku kurie jam nepatiko ir Churchilliui, kita partija, kai 
mums apie juos parasze. rioji, žiuri iii Komunistus kai- 

' “Pravda” perskaitė ta kny- po in tikrus kraszt0 drau' 
ga ir inirszo ir tuojaus raszyto-; ^us- Pirmieji nulindo kai isz- 
ja White Faszistu pradėjo pra- ^rdo kad Churchillis paszalin- 

. . vardžiuoti. Reiszkiasziandien tas’antrieJiisz džiau^mosa- 
laU ° negali būti jokiu kitokiu žmo- vam kailyje ne^ali tverti kad 

JU'
prietelis vaiske tai kapelionas. I x . , _ . " .. . . Komunistai arba Faszistai.

Kapeliono darbas baisiai i 
sunkus: jis su oficieriais gyve
na, bet su kareiviais laika pra-i 
leidžia. Jis ant karo auko stoja j 
be jokio ginklo, be karabino.1 va spauda nes jie net paežio 
Už visus tuos nuopelnus, Arini-1 laisves savo žmonėms nepripa- 
ja, apvaikszcziodama szitas i žinsta. Jie nori kad mes Ameri- 
170 metu sukaktuves tinkamai i ko j e taip savo spauda suvaržy- 
pagerbia szituos drąsius visu 
tikėjimu kapelionus.

Rabinu nuskendo su laivu.
Kai kitas kariszkas laivas,' 

S.S. Franklin buvo paszautas 
ir vėl Kataliku kunigas atsižy 
me jo savo drąsumu ir pašiau-! 
kojiniu ir gavo garbes medali 
isz Karo Sztabo ir isz valdžios.

Kareiviai parvažiuodami isz 
kito kraszto,' nuo kd?’O 
pasakoja kad geriausias

Aniolai danguje, kaip darbo 
žmogelis ant žemes, beveik nie
ko nereiszkia. Nes ju tiek daug 
yra.

Skaitykite “Saule”

William White, raszytoja^

niu ant szito svieto kaip arba Socialistai valdžios vadeles pa- 
sisavino.

! Tas laikrasztis “Pravda” ir 
, tuo pat kartu ir pats Stalinas 
: negali suprasti kas tai yra lais

va

RYMAS, ITALIJA. —
Italijonai Socialistai džiaugia-

bar suskilus, kad be Churchil-

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

Praversta links

I 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
UD A ITT T?”

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

:: 25< ::

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Adresas: ' "

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna,



:: ISZPAŽINTIS ::
jauna galva užgulė stingstanti 
senio ranka, o senas balsas kal
bėjo maldos žodžius:

— Vieszpatie, musu iszga- 
nynio Dieve apdovanojęs mus 
savo gerybeje, nužengęs isz 
dangaus žmonių atpirkimui, 
nenorįs nusidėjėlio pražūties. 
Tu, Visagalis Vieszpatie, pasi
gailėk savo tarno Simono ir 
duok jam visiszka atgaila. Ku
riam žinoma paslėpta, atlei- 
džias kaltes ir nuvaląs neteisy
bes, paliuosuok ji isz visu nuo
dėmių, žinomu ir nežinomu ir 
leisk jam būti dalininku iszga- 
nymo. Kursai gyveni ir viosz- 
patauji danguje per amžius. 
Amen.
Golochvotovas pat.,domis ver

kė, t
— Vieszpatie Dieve musu, 

Kursai dar Sename Instatyrae 
atgailojantiems teikeis atleist. 
Tu dabar, savo tarnu Simona, 
atgailojanti savo nusidėjimuo
se, priimk priprastu savo gai- 
laszirdingumu. Tu, Vieszpatie, 
Kursai inšakiai septyniasde- 
szirats septynis kartus nusidė
jėliui atleisti, nes Tu esi atgai- 
lojancziu Dievas. Dabar kal
bėk, Dievo tarne Simonai, “Ti
kiu.”

Golochvatovui sukalbėjus, 
prasidėjo iszpažintis.

— Dievo tarne Simonai, ne 
man sakai, o paežiam Dievui.

Beveik in kiekviena klausy
mą atgailojantis atsakydavo:

— Kaltas.
— Ar neturi Dievo tarne Si

monai, kokiu ypatingu nuside-

i
Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinimas.
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetine*.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ii 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldo*.
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. 
Paskiau* atiduodamas Dievui gar

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

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento 
Malda Szv. Tamosziaua.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

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

(Tasa)

—- Ne, jau to tai nebenorek, 
susigyne Jonas Kvailys. Ir taip 
prakeiktas kirgizas kojas man 
nuslėgė. Nuo szuns ipasmirs.

Ilgai jie sėdėjo tylomis. Go- 
lochvatova laikas nuo laiko 
brėždavo degtuką ir žiūrėdavo 
pro mažuti langeli, iszpiauta 
važelio dureles. Sniegas -jau 
sieke ta langeli In ta mirgan- 
czia szviesa kas-kart puldavo 
szuniuksztis, atsimuszdamas 
snukiu in stiklą ir gailiai 
unkszdavo.

— Man slopu Audiejaus Si
monai, pareiszke Jonas Kvai
lys iszsedejes jiems važely apie 
valanda. Galva svaigsta.

— Klausyk, Mikitos Jonai, 
negi varysim Abdula in tikra 
mirti. Juk ir jis turi siela.

— Nu, tai asz iszlipsiu. Ge 
riau suszalt negu užtrokszti.

Abdulo klausimas paasztra- 
jo. Isz tikro važely nebuvo kuo 
kvėpuoti. Sniegas užkamsze 
,visas skyleles. Kritingu pio- 
mentu, kai Jonas Kvailys jau 
renges lipti isz važelio, kirgi
zas pareiszke jis iszeisias.

— Padėsiu galva sniege, jis 
kalbėjo. Tu buk, asz iszeisiu.

Buvo baugi valandėlė. Vie
nam prisiėjo suszalti pirmojo. 
Važelio dureles vos galėjo at
stumti ir Abdulas gavo ropoti 
auksztyn lyg pro kamina. Ji 
pasitiko linksmai cypdamas 
szunelis nenorėjos vienas su- 
szalti.
.Važely tamsu, kaip kape. Gir

dėti tiktai burano staugimas: 
tartum butu padebesiu loke di
džiuliu paukszcziu virtine. Ir 
dangus, ir žeme sumiszo verpe
te, kurs kilo nuo milžiniszkais 
sparnais mojavimo.

Goloclivatovas sėdėjo tylė
damas ir vis galvojo apie ne 
laimingąjį kirgizą, szalanti 
ežia pat, szale važelio sieneles. 
Vieszpatie, kas-gi ežia?

Jonas Kvailys jau apsiprato 
su mintim apie mirti ir patylo
mis meldes. Staigai jis krūpte
lėjo: pasigirdo vaikiszkas kuk- 
cziojimas.

— Audiejaus Simonai, nusi
minimas, nuodėmė.

— Juk asz, asz ne mirties bi
jau. Ak, sunku, su nuodėmėmis 
sunku mirti. Mikitos Jonai, ba
landėli, asz tave skriaudžiau, 
taip, skriaudžiau, atleisk.

— Dievas atleis, Audiejaus 
Simonai. Ir tu man atleisk.

— Dievas atleis.
Tamsu važely, o ten, auksz- 

tai, kaukdamas siauezia baisus 
buranas. Kartais rodos, tartum 
ore kalentu tukstaneziai iszal- 
kusiu dantų.

Verksmas nutilo. Golochva-' 
tovas nusiramino ir jau ramus 
tarė:

— Mikitos Jonai, tu senas. 
Iszklausyk mano iszpažinties.

— Kaip-gi asz klausysiu, 
Audiejaus Simonai? Juk asz 
ne kunigas.

— Reikalui esant viskas ga
lima, o tu žinai bažnytines 
apeigas. Nenoriu nuodėmėse 
mirti. Jaunas asz, daug nuside- 

' jes.
Jonas Kvailys atsikosėjo ir 

iszkilmingai pradėjo: “Dieve, 
nuvalyk mane, nusidėjėli, ir
pasigailėk manes. Vieszpatie, 
atleisk man!” Paskui tarė:

— Nusiimk kepure, Dievo 
tarne, Simonai.

Goloclivatovas paklausė. Jo

Maldos po palaiminimo Szv. Sak. 
Per Procesija.

Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministrantura*.

’’SAULS” MAHANOY CITY, PA.

Amerikieczio Tikėjimas APSIVALYKIM IR ' ISTORIJEapie Da i8Z “t
1-----------------  iszo iszlins, Al-

“Asz tikiu in Amerikos Suvienytas Valstijas kaipo in 
žmonių valdžia žmonėms; kurios jiegos ir teises valdyti par
eina isz paežiu žmonių, demokratija respublikoje, viena tau
ta, vienas krasztas isz daug valstijų, tikra vienybe, viena ir 
neatskiriama ir nesuskaldoma. sutverta ant laisves, lygy
bes, tiesos ir žmoniszkumo pamatu, del kuriu Amerikiecziai 
paaukojo savo turtus ir galvas paguldė.”

“Už tai asz tikiu kad mano priederme yra szita mano 
szali mylėti: remti ir palaikyti jos Konstitucija; užlaikyti 
jos insakymus, gerbti jos vieliava; ir ginti ja nuo visu prie-
SZU.” į

“Szitas “Amerikieczio Tikėjimas” buvo paraszytas Wil
liam Tyler Page ir Kongreso priimtas kaipo visu Amerikie- 
cziu iszsireiszkimas, Balandžio, (April) 3, 1918.”

jimu?’
— Visas esmi susitepęs Mi

kitos, Jonaa. Gyvos kūne vie
tos neturiu. Pavydėjau, kurie 
buvo už mane galingesni, 
skriaudžiau silpnesnius, ir vis 
man buvo maža. Vis norėjau 
daugiau sugriebti, o senatvėje 
atsimelsti. O sztai neleido 
Vieszpats. Ka dabar veiks, 
kaip gyvens mano žmonele Ka
triute su mažais vaikeliais. Ir 
ja apdauginejau, ir vaikucziais 
nesirūpinau, nes ir savo siela 
nesirūpinau. Godus buvau in 
viską pikta.

— Dievas tau atleis, Dievo 
tarne Simonai.

— Naszlaicziu nesigailėjau, 
atėmiau palikta turtą isz dvie
ju dukteriecziu ir jas-gi perse
kiojau už savo neteisybe. Ap- 
gaudinedavau tyruose apikvai• 
liūs kirgiziukszczius, o jie ba
du mirdavo ir szaldavo dėlei 
mano žiaurumo.

— Dievas atleis, Dievo tar
ne Simonai.

Iszpažintis pasibaigė. Go
loclivatovas jaute, kaip ji api
ma mirties miegas. O auksztai, 
kaip ir pirma, szelo sniego aud
ra.

Bet Golochvatovui rodės, 
kad tai neaudra, o buk sukilo 
jo visi prasižengimai, visa jo 
neteisybe. Žeme vaitojo o tuo
se vaitojimuose vaidinosi jam 
tartum isz požemio nekalti vai
ku balsai.

* # *
Buranas siautė tris dienas, o 

paskui rado važeli sniego kau
buryje. Suszalo visi sykiu — ir 
žmones, ir gyvuliai, kaip ir gy- 

■ veno sykiu.
-------  GALAS --------

i®’ Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 

įlaikraszti “Saule” kurie apie tai už-
•, mirszo ir prasze idant nesulaikyti

Saule Pub. Co., Mahanoy City kikra*zc«io. paskubinkite i i i

:: JUOKAI ::

Katras Geresnis
Zokoninkas Bernardinas 

ginezijosi su kunigu Jėzuitu, 
katro zokonas yra geresnis.

— Jus su savo zokonu tik
tai svietą juokinate, ba žinai, 
ka tai ženklina “Bernardi
nas?” Ženklina (bar) mesz- 
ka, (narr) kvailys o (dyn) 
tai bus “dynis.”

— O ka jau jus ženklinate 
tarė Bernardas.

— Ženkliname, draugyste 
Jėzaus — atsake Jėzuitas.

— Ar szitaip —tarė Ber
nardinas — o ar negaletumei 
mano draugia man pasakyti, 
isz kokios draugijos paeini? 
Ant kiek asz žinau isz kata- 
kizmo, tai prie užgimimo Je- 
zaus buvo du draugai; jautis 
ir asilas o prie smertis du lat
rai, tai nuo katrų draugu pa
eini, ar nuo gyvuliu ar latru?

Pas Fotografista

— Ar gali tamista atmusz- 
ti visa mano szeimyna? —už
klausė moterele pribuvus 
isz kaimo.

— Taip, galiu.
— O kiek tai kasztuos?
— Asztuoni doleriai už 

tuziną.
— Va j ei, tai turėsiu pas 

ponuli atvažiuot už keliu me
nesiu, ba dabar musu szeimy- 
noje randasi tiktai vienuoli
ka, o dvyliktas ateis už keliu 
menesiu. Kaip bus dvylika 
tai atvažiuosim.

Skaitykite “Saule”

Holo Misis Baltruvienele,
Darbszi moterele,

Kur tail) smarkiai eini, 
Ir taip steni?

Taip mane pasveikino, 
Ir puikiai pavadino, 
Greitai atsigryžau, 
Ir net nusistebėjau. 
Mano geras draugas 

užpakalyje stovėjo, 
Noriu su tavim pasimatyt

kalbėjo,
Zinute gera turiu tau pasakyt, 

Kad nubaust viena vyra 
ir pamokyt,

PAGELBEKIM

BROOKLYN, N. Y. — Szian- 
dien Europoje didžiausias dra
bužiu ir avalynes trukumas. 
Czeveryku pora kasztuoja $75. 
Už vyriszkus marszkinius mo
kama iki $200. Už eilute vyrisz- 

jku drabužiu, jei gaunama, ten
ka dirbti isztisus 3 menesius, 

j Tokiose sanlygose gyvena 
tukstaneziai Lietuviu. Del to 
mumjs svarbu kuo greieziausiai 
ir kuo daugiausiai surinkti ir 
nusiusti keneziantiems Lietu-
viams pagelbos. Nelaimingieji 
Lietuviai karo, iszblaszkyti po 
visa Europa.

Jusu atliekamas drabužis ir 
apavas gali pridengti nelai
minga jusu artima nuo karo 
nukentėjusi ir laukianti jusu 
paramos. Milijonuose Ameri
kos szepu kandys ėda gerai ap
dėvėtus drabužius, kuriu patys
jau nenorime naudoti, bet dar 
manome, kad kada nors juos 
naudosime. Bet mados, gyveni
mo reikalavimai, oru ir skonio

Tik nesakyk kur tas buvo, 
Ba apie Filadelfijoje tas 

atsibuvo, 
Priek tam bažnyczioje 

szventoj,
Dievo b aim ingo j vietoj, 

Bet szia sanvaite da nieko 
nekalbėk, 

Nes kita karta visiems 
iszstenek.

Tik neužmirszk Baltruvienele, 
Tu sena bobele,

Na tai dabar “gud b a i,”
Ir da syki “gud bai! ”* * *
In viena vieta inejau, 

Ten dideli stebuklą pamaeziav., 
Vaikinai ir mergicos sėdėjo, 

Visi papirosus dūme 
net žeksejo.

Ir guzule priesz juos stovėjo, 
Po igurkszni trauke kaip 

užnorejo.
O nekurtos taip nusilakė, 

Kad iszeiti laukan nepataiko.
Po tam prie vaikinu kibt 

pradėjo,
Nes tie jei nieko nekalbėjo, 
Per duris namon iszrunyjo.

Ar-gi ne puikios, 
Girtuokles mergos?

Tas dėjosi apie Indianoje, 
Kur lietuvaites turi puiku 

varda,
O kad jos skystu susivemtu, 

Ir pasiliautu.
* * *

Biauru szirdeles klausyti, 
Kaip musu vaikai iszmokyti, 

Poteriu ne moka,
Pievoti gerai iszmo'ksta.

Vos bubnas nuo žemes paauga.
Jau ant rakalio iszauga, 

Tėvai isz to džiaugsma turi, 
Ir ant jo darbeliu per pirsztus 

žiuri.
Nieko sau isz to ne daro, 

Niekad ju už tai neiszvaro.
Kaip tokis snarglys, 
Nesuaugias kvailys. .

Ant savo gimdytoju plovoje, 
Visai nepaguodoje.

Žraonys tuom biaurinasi, 
Ir nuo tokiu szalinasi, 
Bausme Dievo užeis, 

In trumpa laika ateis, 
Jeigu greitai ju nesuvaldys, 

Vaiku neapmalszys, 
Su geru rimbu, 

Tas viską suvaldys!

Tik vienaip galima jauna 
moterele iszmokinti kaip virti 
ir kepti: reikia buezernes kny
gute sudeginti ir visus sztorus 
uždaryti.

keitimasis sulaiko pažiūrėti 
kas su tais drabužiais darosi. 
Veikiausiai, jei ju dar'kandys 
nesuėdė, per vasara t ikrai sues. 
Vilket, syki padeje, senu dra
bužiu tikrai nevilkesime. Tai 
ne Amerikoje. Mes ežia kitaip 
prate. In szepoj kabanti savo 
sena szvarka ne žiūrėti neno
rime.

Dabar kaip tik gera proga ta 
atliekamaji drabuži padovano
ti United Lithuanian Relief 
Fondui, kurio sandelyje drabu 
žis bus paruosztas ir pasiustas 
kenezianeziam broliui. Szepoj 
liks vietos, bus isznaikintos 
kandys ir pagelbesim ken
ezianeziam broliui užjūryje.

Su czeverykais kada nors vi
si esame tureje bėdos: nuspau
dė koja, nutrynė oda, czevery
kus padėjome. Avime savo ko
joms patogiai pritaikytus cze
verykus. Manome, kad pailsės 
kojos ir szepoje pabuvoję se
nieji czeverykai vėl bus galimi 
naudoti. Bet kaip panorime se
nus czeverykus avet, juos pa
vartome, nusivalome, vėl ap- 
siauname. Manome, kad bus 
geriau. Bet kur tau! Dar blo
giau! Czeverykai sudžiūvę, o 
kojos iszlepintos. Czeverykai 
vėl padedame. Gaila numest, 
dar per geri, bet avet vistiek 
negalima. Iszeitis — padovano
kime ir czeverykus United 
Lithuanian Relief Fondo san
deliui. Ten jie bus sutvarkyti ir 
.nusiusti keneziantiems. Jiems 
I bus geri, nors ir nebus paskuti
nes mados, jei netiks vienam, 
tiks kitam. Tukstaneziai Lietu
viu yra basi ar pusbasiai. Do
vanoti senus czeverykus jums 
— maža auka, jiems — milži- 
niszka pagel'ba.

Nejaugi patingėsime savo 
namus apvalyti ir nelaimingie
siems pagelbėt i?

Jei jusu apylinkėj in BALE 
centre!ius nepatogu drabužius 
ir avalyne pristatyti, siuskite 
tiesiog in: United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc., 
Warehouse, 101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N.Y.

Tel. EVergreen 8-6203

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

1^ “Saule” dabar $4.00

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

I yva in virszu iszkils, Kaip už- 
■ taikyti sveikata ir apsaugoti 
1 szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagy vent 1G0 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15?. 
“SAULE” - MAHANOY CZ7Y, PA.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO 
MAHANOY CITY, PA.

iarba pradžia
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO—-- - |

64 pus., Did. 5x7coL g
Tiktai, 10c. j

---- -- S
"SAULI” J

MAHANOY CITY, PA. į

“SAULE” YRA
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia | 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, r
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 Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke. j-JU*

____ f

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese, Pirkie U. S. Bonus SziadienĮ
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/1111 AC VudlUOC Generolas chennault “Raudoniji Armija Limos v leiines 14_tos Karo Oro r ž
Ant Visos Žemes”

♦

Rugpiutis — August.
Petnyczioje pripuola

Stepono; Sukatoje Szv.Szv.
Domininko; kita sanvąite, Ne
dėlioję Szv. P. M. Sniegines; 
Panedelyje Viesz. Atsimai- 
nimo; Utarninke Kajetono; Se- 
redoje Szv. Ciriacuso; Ketver
ge Szv. Jono Gyd., Petnyczioje 
Szv. Lauryno; Sukatoje SS. Ti- 
buro ir Zuzanos.

■— Lietuviu Moterių Kliu- 
bas isz Schuylkill pavieto, lai
ke savo szolki Utarninko vaka- 
ra Lakewood svetainėje, ku
riame dalyvavo daug publikos 
ir visi buvo užganadyti.

— Kareivis Pfc. Juozas J. 
.Urbonas kuris tarnavo Euro
poje, ana diena sulgryžo in Šū
vi en. Vals. Jo pati ponia Klara 
.Urboniene gyvena ant 907 E. 
Pine Ųly.

— “Lenku Diena” atsibus 
Nedelioje, Lakeside Parke.

Ashley, Pa. — Apie 1,250 
anglekasai isz Glen Alden Ka
syklos straikoja.

Komandorius
Paszalintas

NEW YORK. (LAIC) — 
Sovietai Lietuvoje dali ūkinin
ku buvo suvarė in vadinama 
“Visuotini Ūkininku Kongre
są.” To “Kongreso” Stalinui

WASHINGTON, D. C. — 
Kai Churchillis syki pamate 
Generolą Chennault, jis nuste- pasiustame laiszke vienoje vie-

rusczios 
žmogus, 

pasitrau-

Shenandoah, Pa. —Marijona 
Arminiene ir Juozas ^Cziglins- 
kas gydosi Locust Mountain 
ligonbuteje.

Minersville, Pa. t Utarninke 
buvo palaidotas Leo Mulhall, 8 
metu amžiaus vaikutis, visai 
nesitikėtai pasimirė kai atva
žiavo in Minersville su savo 
motina, naszle, ant vakacijos 
atostogų. Laidotuvėse atsilan
kė daug žmonių, Szventas Mi- 
szias atnaszavo Kunigas Vin
centas Nanorta isz Hazleton, 
Pa., (Szv. Pranciszkaus bažny- 
czioje 9 vai. ryte), nes ten a. a. 
Leo su savo motina gyvena. 
Bažnyczioje buvo daug žmo
nių. Kunigas Kazimieras Ra
kauskas isz Mahanoy City da
lyvavo laidotuvėse. Kūnas pa
laidotas Hazleton, Pa.

Pottsville, Pa. — Gerai žino
mas Gerbiamas Richard H. 
Koch, 93 metu amžiaus, kita
dos buvusis Schuylkillo pavie
to sudžia — teisdaris, staigai 
mirė Utarninke apie 11:15 va
landa vakare, namie, 19-th ir 
Oak Rd. Paliko du sunu ir dvi 
dukterys.

bo, nusigando ir pasakė, “Va- 
jie, kokia iszvaizda, koks pik
tas ir baisus žmogus! Acziu 
Dievui kad jis ant musu szono, 
o ne ant prieszo!” 

Ana sanvaite tas 
iszvaizdos ir piktas 
Generolas Chennault
ke isz armijos, paliko savo ka
reivius Kinijoje ir parvažiavo 
namo. Kiniecziai ir kareiviai 
Chungking mieste sukilo, Ki- 
niecziu spauda šukele triuksz- 
ma ir aiszkino savo skaityto
jams kad Generolas Chennault, 
buvęs Keturioliktos Karo Oro 
Jiegos Komandorius ir “Ki- 
niecziu geriausias ir isztiki- 
miausias draugas” buvo nu
skriaustas ir neteisingai pasza
lintas.

Generolas Chennault atsižy
mėjo ir pragarsėjo su savo 
“Lekiancziais Tigrais,” kai jis 
turėjo su apgavyste ir apsu
krumu kariauti su Japonais 
kurie turėjo daug daugiau ero- 
planu ir daug geresniu. Jis ant 
savo eroplanu nosies numalio- 
davo baisius rekinus žmogė
dras žuvis ir taip iszgazdydavo 
prietaringus Japonus.

Washingtone pikti Kongres- 
monai ir Senatoriai reikalavo 
kad Armija pasiaiszkintu: Ko
dėl Generolas Chennault pasza
lintas? Senatorius Allen J. El- 
lender isz Louisiana prikiszo 
Karo Sztabui kad Generolas 
Chennault buvo paszalintas už 
tai kad jis pareina isz prastu 
darbo žmonių, kad jis nesimo- 
kino Kariszkoje “West Point” 
Akademijoje, ir už tai nėra 
skaitomas kaipo vienas isz Ar
mijos ponu.

Kitas Senatorius sako kad 
Generolas Chennault buvo pa
szalintas už tai, kad jis per 
daug draugavo su 
Kai-shek ir taip visus 
nistus inpykino.

Liepos, (July) 19,
Kariszkiems Reikalams Komi
tetas, slapta pareikalavo isz 
Karo Sztabo pasiaiszkinimo. se kur jis dabar randasi ir kur 
Karo Sekretorius, Robert P. kelias in Newark, N. J. Opera- 
“iszkelti pergalos vėliava ant torius ant žemes ant La Guar- 
visos žemes.

Žinant, kad vieszu susivažia- sileisti ir nevažiuoti in Newark 
pasekmes Sovietuose'kur miglos dar tirsztesnes, bet 

to bomberio lakūnas, vairuoto
jas nepaklausė ir pasikėlė 
augsztyn traukti in Newark.

Pasikėlė ir vėl paklydo. Vie
toj traukus in Newark, jis pa
suko staeziai in miestą. Jis gal 
but mate kad tas augsztas na
mas stovi staeziai jam ant ke
lio, nes tie kurie mate ta bom- 
beri lekiant sako kad jis sten
gėsi pasikelti, bet jau buvo per- 
velu. Jis davė staeziai in ta 
augszta narna tarp- 78-to ir

Pasekmes Prastos 79-to augszczio. Jo sparnai nu
lūžo, vienas inžinas perdem na
rna iszleke ir nukrito ant kito 
žemesnio namo, gazolinas užsi
degė ir visi kambariai ant to 
augszczio nuszvito 
liepsna.

Tai baisi nelaime, 
visai nekaltu žmonių
jo. Nei valdžia nei armija dar 
nesako kas ežia buvo kaltas.

Chiang-
Komu-

Senatos

toje sakoma, kad Raudonoji 
Armija iszpildys insakyma 
Patterson, buvo užklaustas kas 
ten buvo nutarta ar kas paaisz- 
kejo ir atsake kad jam “neva 
lia nieko sakyti.”

Pats Generolas Chennault 
tyli ir niekam nieko nesako, 
nors jis savo žmonai neseniai 
priesz ta buvo paraszes kad 
jam “visai nepatinka aplinky
bes Kinijoje.”

Organizuojasi Gelbėti 
Karo Iszbloksztus 

Lietuvius

NEW YORK. (LAIC) —
Ir Pietų Amerikos Lietuviai 
sukruto gelbėti isz tėvu žemes 
iszbloksztus Lietuvius tremti
nius ir pabėgėlius. Argentinos 
Lietuviai steigia paszelpos 
draugija.

Bomberis Susidaužė In 
Augszta Narna; 14 Žu
vo, Penkiolika Sužeisti;

Mergaites Ofisuose 
Ant Smert Sudege

NEW YORK, N. Y. — Dide
lis Armijos bomberis B-25 nuo 
savo kelio nuklydo ir ūkanose 
nerado kur nusileisti. Bejiesz- 
kodamas sau vietos kur nusi
leisti, tas bomberis visu savo 
smarkumu reže in augszcziauia 
mūra.

14 žmonių žuvo, penkiolika 
buvo sužeisti. Kareiviai, kurie 
buvo tame bomberyje žuvo ant 
syk.

Bomberis keliavo isz Bed
ford, Mass., in Newark, N. J. 
Jo keliones tikslas niekam ne
buvo žinomas, nes viskas buvo 
daroma slapta. Jis apsisuko 
apie La Guardia lauka, kur vi
si eroplanai nusileidžia ir iszsi- 
kelia ir per savo radija paklau-

Jus Laisves Sūnūs Ir Dukterys

“Jus laisves Sūnūs ir Dukterys, darba ir visa vilti pave
dame jums, tęskite toliau, žengkite pirmyn.” Jie ir dirba ir 
žengia. Amerikos vyrai ir moterys tarnaudame Amerikos 
Rubežiu Sargyvoje dirba ir žengia pirmyn. Merginos ir mo
terys, kurios Amerikos Rubežiu Sargybos Laivyne apvaiksz- 
czioja ta Amerikos dvasia, primindami kad jau 155 metai 
kai Laivynas garbingai ir saugiai saugoja Amerikos rube- 
žius ir uostus. Rugpjuczio, (Aug.) 4 diena yra paskirta pa
minėti tos sargybos garbinga ir pagirtina darba.

Vokiecziu Fabrikai
Dirbs Kaip Ir Dirbo

Sovietu Propaganda
Lietuvoje

RUSIJOS ARMIJA
DAR DIDĖJA

Isz Rytu Apylinkes. — Snie
gas dar gal toli ir apie ta mer
gele nežinia, bet jau to lietaus 
tai kaip ubagui uteliu.. Jau de
vyniolikta diena kai ežia mai
nu apylinkėje lyja, krapnoja ir 
isz kibiro pila, kad ne tiktai ka 
nuo stogo varva, bet ir upeliais 
teka.

Beveik visur mainos, anglies 
kasyklos užsemtos ir mainie- 
riai be darbo, javai ant lauko 
puna ir vis dar debesys gru
ntuoja vis dar daulgiau lietaus 
žada.

.Ūkininkai (farmeriai) akis 
pakele augsztyn debesius seka, 
mainieriai in senus kalendo
rius žiuri, skaito apie orą: koks 
buvo ir koks bus. Ir mes iszsi- 
trau'keme sena kalendorių ir 
atsiverteme pageltonavusius 
lapus pažiūrėti ka ten sako. 
Ten radome: “Rugpiuezio, 
(Aug.) penkta diena bus sau
lėta jeigu nesimatys debesiu, 
bus gražu jeigu nelis, ir biski 
bus vešiau jeigu vėjelis pa
kils.”

Tiek dažinoje, mes dabar ga
lime drąsiai pranaszauti kad 
jeigu diena bus miglota ir ūka
nota tai bus dabgana, jeigu sau
lute visa diena szvies, tai bus 
graži diena. .■

Vilniaus ir 
sziu metu 

priskaitoma 
“kultūrinio 

tu-

dia lauko patarė bomberiui nu-

vimu 
yra inkvepiamos Komunistu 
partijos žmonių, ir žinant, kad 
Sovietu suvaldojamoje 
spaudoje tepraleidžiamos tik 
tos praneszimos, kurios sutin
ka su Bolszeviku linija, szi ži
nele ingyja ypatingesnes pras
mes ir atskleidžia Komunistu 
siekimus.

Bombardavimo

ISZ PACIFIKO. — Dabar 
galima pasakyti kad Iwo Jima 
bombardavimas per tas 79 die
nas nebuvo toks Japonams bai
sus ir mums pasekmingas kaip 
musu laikraszcziai mums pasa
kojo. Isz Japonu ligonbutiu ir 
daktaru sanraszu in knygų 
mes dabar žinome kad per tas 
79 dienas kai musu bomberiai 
tukstaneziu tonu sprogstaneziu 
bombų pilte yple ant tos mažos 
salos, tik 50 Japonu buvo už- 
muszta ir apie szimtas sužeista.

geltona

kur daug | 
nukente-

Japonai buvo taip gerai ir gi
liai insikase ir po akmenimis 
palindę, kad musu bomberiai 
negalėjo ju pasiekti,

NEW YORK. (LAIC) — 
Isz Sovietu szaltiniu paeinan- 
cziomis žiniomis, 
Kauno miestuose 
pradžioje buvo 
daugiau kaip 470
masinio darbo komisijų, 
rineziu 1575 komisijų nariu ak
tyvą. Pirmoje eileje tps “Kul
tūrines Komisijos” eme orga
nizuoti Raudonuosius kampe
lius, kurie buvo atidaryti 232 
inmenese ir instaigose. Juose 
buvo patalpinti Komunistu 
partijos vadovu atvaizdai. 
Profanjurgos inpareigotos na
grinėti draugo Stalino knyga 
“Apie didiji Tarybos Sanjun- 
gos Tėvynės kara” ir Komu
nistu partijos istorija. Tiems 
“visuomeniniams ir kultūri
niams Lietuvos reikalams” 
skirta 48.4% Sovietu valdo
mos Lietuvos biudžeto (Vals
tybes pajamos isz viso numaty
tos 728% mil. rubliu.) Propa
gandos tikslais leidžiama Uk
mergėje sanvaitrastis “kelias 

Socializmą. ’ ’ Sziauliuose

LONDON, ANGLIJA. — 
Stalinas vieszai ir drąsiai pra- 
nesza kad jis ir jo žmones nori 
dar didesnes, dar galingesnes 
armijos negu dabar turi. Jis gi
riasi kad Rusija dabar stato di
delius kariszkus laivus, kad ji 
ruoszia ir tvirtina didelius uos
tus ir rengia laivyną kuris bus 
su kitais pasaulio laivynais ly
gus ar už visus galingesnis.

Jis nepasake ir nepaaiszkino 
kam jam dabar reikia dar ga
lingesnes armijos ar galingo 
laivyno. Rusija dabar neka
riauja, Rusijai isz niekur ne
gresia pavojus. Tai kam ta ar
mija, kam tas laivynas?

Mes dar kariaujame su Japo
nais, o jau mažiname savo ar
mijas. Stalinas sau namie tupi 
ir stato dar didesne armija. 
Kam? Tai yra klausimas in ku
ri sunku ir staeziai negalima 
atsakyti.

Stalinas visur ir visados kal
ba apie taika, jis Pabalti jos 
tautas pavergė, Lietuva prari 
jo, Lenkija suskaldė ir vis tei
sinosi kad visa tai yra reika
linga, nes jis nori kad isz visu 
pusiu butu Rusijai prielankios 
tautos ir kad prieszo visai prie 
jo rubežiaus nebutu. Jis viską 
gavo ka tik norėjo, isz visu pu
siu dabar jam prielankios tau
tos, ar staeziai sakant jo pa
vergti krasztai. Tai jeigu jis 
taip szventai trokszta tos tai
kos, tai kuriems velniams jam 
ta armija ir tas laivynas taip 
reikalingas? Kalba apie taika 
ir karda galanda, draugiszkai 
ranka isztiesia ir kirvi asztri- 
na.

Amerikoniszkai 
---- - kt

Sudžia: — Tavo pati skun- 
dže tave, jog už daug pralei- 
dineji pinigu.

Kaltininkas: — Taip po
nas sūdžiau, esmių kaltas. 
Uždirbu $20 doleriu ant san- 
vaites; isz to duodu paežiai 
$19.50, o likusius visus pra
geriu ir prarūkau. Esmių di
deliu iszleideliu!

Gerai Iszaiszkino

Mokytojas norėdamas su
žinoti kiek jo mokiniai žino 
apie szios szalies pramonin
kus ir klausia: — Pasakyki
te man kas tai yra Fordas. 
Vienas vaikas atsistojęs sa
ko : — Asz žinau kas yra For
das, tai yra didelis blekinis 
katilas kuris važiuojant da
ro triukszmo kaip automobi
lius.

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

“Saules” Redyste.

Japonai Gatavi 
Derintis

FRANKFORT, VOK. —
Vokiecziu fabrikai, kurie ran
dasi po Amerikiecziu priežiūra 
nebus sunaikinti, bet dirbs 
kaip ir dirbo. Isz pradžios Ka
ro Sztakas buvo nusistatęs su
naikinti visus Vokiecziu fabri
kus, kad jie per desietkus metu 
negalėtu gaminti karo pabūk
lus. Bet dabar ateina žinios 
kad Amerikiėcziai ne tiktai ka 
nesunaikins, bet net ir padės 
atstatyti.

Amerikiecziai aiszkina ir 
teisinasi kad tie fabrikai dabar 
mums reikalingi. Mums, jie sa
ko, reikia ginklu ir tavoro del 
užkariaujanezios armijos, del 
armijos už Berlyno rubežiaus 
ir del karo priesz Japonus. Už 
tai, jie aiszkinasi, Vokiecziu 
fabrikai mums sziandien reika
lingi.

Gal taip ir yra, gal jie ir žino 
ka jie daro. Bet musu manymu, 
jie žaidžia su ugnimi. Kai užka
riaujanezios armijos pasi
trauks, kai vaiskas grisz namo,
kai Japonas bus sumusztas, in 
kas tada prižiuręs tuos Vokie- sanvaitrasztis “Raudonoji Lie- 
cziu fabrikus? Kam jie tada tuva” mokytojams leidžiamas 
karo pabūklus gamins? i 
dien gal jis mums reikalingi, 
bet rytoj ar poryt jie bus mums 
pavojingi.

O isz kitos puses, argi jau po 
teisybei jie taip mums ir reika
lingi kad negalime be j u apsi
eiti? Mes kara vedeme ant 
dvieju baisiai dideliu fruntu, 
mes kariavome priesz Vokie- 
czius ir Japonus tuo paežiu sy
kiu, o musu fabrikai Ameriko
je mums viską pristatė. Dabar,! 
kai vienas prieszas jau galuti
nai sumusztas ir kai kitas bai
gia dvėsti, mums aiszkina kad 
mums Vokiecziu fabrikai yra 
reikalingi.

Prastas ežia biznis: mes Vo
kiecziu fabrikus atstatome o 
savo kariszkus fabrikus imame 
uždaryti. Mums dabar rupi kad 
Vokiecziams Vokietijoje darbo 
butu, kai ežia namie jau žmo
nes darbo ima jieszkoti.

Szian-| žurnalas “Tarybų mokykla.”
Lietuvos vieszajame gyveni

me ir spaudoje kaskart gau
siau matomos Rusiszkos pavar
des kaip Aleksejev, Petrov, 
Rybkin, ir kt.

ĖU1 Tie kurie prisiunezia 
laiszkus arba postel-kartes in 
“Saules” redakcija, lai prili
pina reikalingas pacztines mar
kes, nes kitaip tokius laiszkus 
nepriimsime. Postkartes reika
lai! je marke už 1 centą; laisz- 
kaip po 3 centus;special delive
ry po 16c., o registravoti laisz- 
kai reikalauje 23 centu.

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

WASHINGTON, D. C. —
Dabar jau ne gandai, bet ateina 

, tikros žinios kad Japonai jiesz- 
ko taikos. Japonu laikraszcziai 
ir radijai vieszai skelbia ir sa
ko kad jie gatavi derintis su 
Amerikiecziais jeigu Ameri- 
kiecziai sutiks eiti in derybas 
ir Japonu nenuskriaus.

Jie savo žmonėms aiszkina 
kad jie niekados nepasiduos, 
bet kad jie su Amerikiecziais 
derinsis kaip su sau lygiais. In 
toki paskelbimą ir praszyma 
Amerikos laivpnas griausmin
gai atsake su dar didesniais 
laivais ir dar baisesniomis kul
komis. Armijos ir Laivyno 
Sztabas visai neklauso tokio 
priszliavimo, bet dabar yra pa
vojus, kad musu dipliomatai ir 
politikieriai gali ežia Armijai 
ir Laivynui koja pakiszti ir im
ti derintis su> tai rudskuriais.

Tokie szunpolitikieriai labai 
nori visiems gerintis ir jie da
bar manstina kad jie gales vi
siems žmonėms pasigirti kad 
jie kara sustabdė. Tokia karo 
pabaiga butu visiems mums 
pragaisztinga, nes tada Japo
nas liktųsi galingas ir tik lauk
tu ir tykiotu kitos progos mus 
užpulti.

Jokios derybos apie taika su 
Japonais visai nėra nei nein- 
manomos. Japonams sanlygos 
turi stovėti kaip ir Vokie- 
cziams stovėjo: visiszkas pasi
davimas ar pražūtis.

Paskirstymas Maistas; 
Apie Racionavima i
Mėsos ir Tauku: Raudoni 

ženkleliai knygutėje Nr. 4,, 
K2, L2, M2, N2, P2, geros iki 
Liepos (July) 31 d. Ženkleliai: 
Q2, R2, S, T2, U2, geros iki 
Rugpuiczio (Aug.) 31 d.

Maistas Bleszinese: Mėlyni 
ženkleliai knygutėje Nr. 4: 
ženkleliai knygutėje Nr. 4: T2,. 
U2, V2, W2, X2, geros iki Lie
pos (July) 31 d. Ženkleliai: Y2į 
Z2, Al, Bl, Cl, geros iki Rug
piuezio (Aug.) 31 d.

Cukrus: Ženklelis N r. 36 
knygutėje Nr. 4 del 5 sv/aru 
cukraus lyg Rugpiuezio - Aug. 
31 d., Racionavimo valdyba da
bar priima aplikacijas del su
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti 
cukraus.

Czverykai: Ženklelis (ero- 
planinis) Nes. 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 
Rugpiuezio (Aug.) 31 d.

Gazolinas: Kuponai B6, B7, 
C6, C7, geri iki ateinanezio 
praneszimo.

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

20 Centai.
Saule Pub. Co., Mahanoy City,, Pa* I

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kurtus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeral 78. 
820 W. Centra St., Mahanoy City

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

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

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

1




