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Japonai Pasidavė Rusams
Isz Amerikos

— »
1 Valdžia Sako Bus 

Daugiau Mėsos
: WASHINGTON, D.C. — 
Valdžia prižada kad ateinanti 
rudeni gausime daugiau mėsos, 
ir kad ta mesa bus geresne, nes 
dabar armija tiek daug nerei
kalaus ir už tai mums daugiau 
liks. Valdžia sako, kad dabar 
jau viskas geriau sutvarkyta ir 
visiems bus visko gana, nes da
bar bus galima geriau ir grei- 
cziau lygiai visiems miestams 
padalinti maistas. Ir dabar ma
žiau bus siuncziama in kitus 
krasztus. Kita priežastis yra 
tai, kad valdžia jau ima taikin
tis su farmeriais ir leidžia 
jiems daugiau užsidirbti. Tai 
szi rudeni gal vėl galėsime pa
ragauti “beef-szteiko.”

Bus Da Vienas Suvien.
Valst. Bonu Vajus

WASHINGTON, D. C. —
Da bus vienas vajus raginti 
žmones kad jie pirktu Bonu. 
Dabar tuos pavadins “Perga
les Bonais,’’ vietoj Karo Bo
nais. Vajus prasidės ankscziau 
negu buvo nustatyta pradėti 
Asztunta Karo Bonu Vaju. Va= 
jus prasidės Spalio (Oct.) pra
džioje ir bus trumpesnis. Jeigu 
szitas vajus pasiseks tai val
džia turės gana pinigu iki Bir
želio (June) menesio.

Taksos Bus Tokios 
Paczios

Į Dabar Visi Ims Pirkti

WASHINGTON, D. C. —
Dabar fabrikai rengiasi viską 
dirbti ir daryti, kompanijos ti
kisi daug visko parduoti kai 
tik valdžia pavėlins fabrikams 
dirbti ir statyti visokius rakan
dus ir daigtus. Už tai valdžia 
dar vis prižiuręs kad kompani
jos per daug neimtu, kad vis
kas nepabrangtu. Bet yra 
mokslincziu, kurie sako kad 
žmines per daug nieko nepirks, 
nes prisibijos ir laikysis savo 
pinigus del juodos dienos, del 
bedarbes laiku, kurie tuoj aus 
visus mus pasivys.

Visi In Pamarcs

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Kai tik atėjo žinios kad Japo
nas pasidavė ir kad karas jau 
baigtas, žmones galvatruk- 
cziais pradėjo važiuoti in pa- 
mares ir in vasarines vietas. In 
Atlantic City per viena diena 
suvažiavo daugiau negu 75,000 
žmonių, kurie jieszko “good 
times’’ ir nori baliavuoti ir 
uliavuoti.

Kiti važiavo in arkliuku 
lenktynes, rungtynes, kur taip 
visi susikimszo kad nebuvo vie
tos nei eiti pirmyn nei grįžti at
gal. Visi žmones leidžia pini
gus kaip vandeni, nieko nepai
so. Dabar jau galima gauti ga
zolino be ‘ ‘ sztampu, ’ ’ tai kas 
tik turi sau karuka ar forduka 
pyszkina in pamares ar in ki
tas vietas.

Policijantams Gieda

Pirmas Svietkas Petain Teisme 8 Milijonai Bedar- 
bui P avasaryj e

Japonu Atstovas Pribuvo In 
Manila, Gen, MacArthur Insa- 
ke Jiems Ka Japonai Turi Da
ryti, Atstovas Sugryžo In Tokyo; 
Rusu-Japonu Karas Pasibaigė; 

Japonu Kabinetas Suiro
Pirmas svietkas kuris buvo paszauktas liudyti teisme 

priesz Francuzijos vada Henri Petain buvo Paul Reynaud. 
(jis stovi prieszakyje). Senelis Petain sėdi deszineje (x) ir 
ranka prie ausies prisidejes, klauso kaip priesz ji visi kalba. 
Petain buvo nusūdytas in kalėjimą iki gyvos galvos; turi 89 
metu amžiaus.

Petain Pasmerktas Iki 
Gyvos Galvos

PARYŽIUS, FRAKCIJA. — 
Senelis Francuzijos Marshal 
Henri Philippe Petain pa
smerktas ant smert. Francuzi
jos kariszkas teismas seneli pa
smerkė kaipo savo kraszto isz- 
davika. Dabar senelio likimas 
ir gyvastis Generolo Charles de 
Gaulle rankose. Generolas 
Gaulle dabar gali mirties baus
me tuojaus invykdinti ar gali 
permainyti in kalėjimą iki gy
vos galvos.

Nors Francuzijos kariszkas 
teismas rado seneli Petain kal
tu ir apsudino ji kaipo savo vuoti.

kraszto iszdavika, bet visgi 
sunku pasakyti: “Ar Petain 
yra kaltas, ir ar jis isz tikro 
yra savo kraszto izsdavikas?” 
Naciai, Vokiecziai užkariavo 
Francuzija ir paskui pareika
lavo kad senelis Petain Fran- 
cuzus valdytu taip kaip jie jam 
insakys. Ant senelio jau ir taip 
prilenktos galvos krito baisi 
pareiga: “Jis turėjo pasirinkti 
ar dar Vokiecziams prieszintis 
ir leisti kad visas Francuzijos 
krasztas butu taip isznaikintas 
kaip buvo Lenkija isznaikinta, 
ar pasiduoti Vokiecziams ir 
laukti pakol Amerika ir Angli
ja ateis ji ir jo kraszta iszreta- 

” Senelis pasirinko su

Vokiecziais susitaikinti ir su 
jais dirbti kad jo krasztas, nu
mylėta Francuzija iszliktu 
sveika ir graži. Gal jis suklydo, 
kad taip pasirinko, bet vargiai 
už tokia klaida mes galime sa
kyti kad jis savo kraszta isz- 
dave.

PHILADELPHIA, PA. —
Cramp Shipbuilding Kom

panija, kuri stato visokius lai
vus, pranesza, kad jau szita 
sanvaite paleis 3,500 darbinin
ku, nes jau darbo jiems nėra. 
Kompanijos bosai sako, kad jie 
stengsis tuos darbininkus kur 
kitur in darba indeti. bet tai ro
dos tuszczia kalba. Kurgi tie 
darbininkai ras darbo, kad ir 
kiti fabrikai ima darbininkus 
paleisti? Ir ežia tik pradžia!

WASHINGTON, D. C. — Valdžia prane
sza ir perspėja, kad permaina ar perversme isz 
karo in taika nebus lengva! Fabrikai, kurie 
dirbo del karo, dabar užsidarys, darbininkus pa
leis, kiti fabrikai kurie gamins daigtus taikos lai
ku, nespes ir tiesiog negales visus tuos darbi
ninkus priimti ar pasisamdyti. Ir da prie to 
prisidės ir kita beda: “Mokestys, algos bus 
daug mažesnes!” Tie, kurie szitokie daly
kai rupi, sako, kad: “Su ateinaneziu pavasariu, 
bus apie asztuoni milijonai žmonių be darbo!” 
Kelias in taika ir in taikos darbus bus baisiai 
sunkus nes: 1—Karo Sztabas jau atszauke vi
sus savo kontraktus ir sustojo duoti pinigus fa
brikams. Reiszkia, fabrikai neteko daugiau

WASHINGTON, D. C. — 
Kai kurie manstino kad kai tik 
karas pasibaigs tai ir visiems 
valdžia numusz ar sumažins 
“taksas.’’ Bet dabar matyti 
kad taksos vis bus tokios pa
czios. Valdžia ketina kompani
joms numuszti taksas, bet pa
prastas darbo žmogelis mokes 
kaip ir mokėjo.

Kareiviai Parvažiuoja
WASHINGTON, D. C. — 

Prezidentas Trumanas iszleido 
insakyma, kad kareiviai butu 
tuojaus paleisti isz armjos, ne
paisant kaip sunku bus darbas 
gauti, ar viską susitvarkyti. 
Kareiviai kurie nori pasilikti 
vaiske gali pasilikti ir būdami 
armijoje gales sau jieszkotis 
darbo. Armija duos kareiviams 
daug liuoso laiko, “fur
loughs, ’ ’ leis parvažiuoti ir pa
silsėti. Armija pataria tiems 
kareiviams kurie priesz kara 
stojo in vaiska pasilikti ir ar
mijoje sau darba ir pragyveni
mą rasti. Bet, tie kurie nori pa
mesti armija ir grįžti in savo 
palikta gyvenimą, gali, ir ar
mija juos paleis kaip tik viskas 
susitvarkys.

CHICAGO, ILL. — Czikagos 
policij antai dabar baisiai pyks
ta, nes jiems gieda sarmata pri
sipažinti kad juos net du sykiu 
kas nors apvogė. Ana diena ke
li vyrai isz pat po nosies pavo
gė Majoro automobiliu ir pabė
go. Ir dar to negana. Tie vyrai, 
kurie Majoro automobiliu pa
vogė, paskui su tuo automobi
liu tris ar keturias vietas ap
vogė, ir kai policijantai pradė
jo juos vytis, jie paliko visus 
policij antus dulkėse ir dingo su 
Majoro nauju automobiliu. 
Paskui už keliu dienu polici- 
jantai rado Majoro automobi
liu, bet nesugavo vagiu.

Keliomis dienomis priesz tai, 
kiti vagys, ar gal tie patys, ap
vogė policijantu ofisą ir iszsi- 
nesze apie $10,000 ir sudegino 
ar sunaikino daug reikalingu 
popieru. Policij antai dar iki 
sziai dienai nesugavo tu vagiu, 
bet visi jie sako, kad jie nei ne- 

I lauks teismo tiems vagiams at
lyginti, kad tik jie juos sugau
tu.

-----------□-----------
BSsr’ “Saule” dabar $4.00 

metams in Suvienytose Valsti- 
1 jose, $5 kitose Vieszpatystese,

Kur Karas Prasidėjo Pacifike

Szitas paveikslas parodo kur pirmieji szuviai nuskambėjo ir kur pirmieji Amerikonai 
krito nuo Japonu karabinu ir eroplanu Pacifike. Pirmoje eile j e buvo Japonu eroplanai, 
kurie užpuolė Amerikonus ant Honolulu ir Pearl Harbor. Paskui už trijų valandų, Japo
nu paskelba kara priesz Amerikonus ir Anglus, ir neužilgo kitas būrys Japonu eroplanu 

lulu. Po tam Japinai ar nedry staugdamas atlėkė virsz Honoso ar negalėjo vėl pulti pakol 
jau buvo per vėlu nes tada jau Amerikos laivynas, armija ir baisiausi bomberiai plaukte 
plauke isz Amerikos in Pacifika atkerszyt. Ir atkerszino !

negu $23,500,000,000 in vienus metus, o kai 
fabrikai neturės pinigu nei darbo? tai ir darbin
inku jiems nereikes. 2—Jau dabar randasi a- 
pie 1,100,000 žmonių be darbo, už trijų mene
siu bus penki milijonai žmonių be darbo. Pa
vasaryje tas skaiezius pakils ligi 8,000,000! 
3~Valdžia dabar nuisplauna rankas ir sako: 
“Kad visai nesikisz in darbininku ar darbdaviu 
reikalus.” 4—Jau darbar valdžia ima rūpin
tis kam ir kiek reikes paszalpos suteikti. 
Valdžia dar vis ramina ir sako, kad: “Szita 
bedarbe bus tik laikina tik del trumpo lai
ko pakol viskas bus sutvarkyta!” Bet, 
kiek dabar galima spėti, tai ir juoda duo
nele susigadins!

AMERIKOS KARISZKI LAIVAI STOVI 
ANT SARGYBOS

TOKYO, JAPONIJA. — Japonai per 
savo radija pranesza Amerikos Laivynui, kad 
jie stengiasi visus Japonu eroplanus ir subma-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt Isz Kalėjimo

Kongresas Nerimauja. Už 
dienos 'kitos ims dantys byrėti 
Kongrese. Respublikonai ir vi
si tie Demokratai kurie vis 
prieszinosi a.a.F. D. Roosevelto 
Nauja Dalybai ir Tvarkai da
bar susivienijo isz naujo ir 
rengiasi koja pakiszti ir Prezi
dentui Trumanui, jeigu jis ne
siliaus pataikavęs tai Demo
kratu Naujai Dalybai ar Tvar
kai. Szita Respublikonu ir ikon-Į 
servatyviu Demokratu partija 
laiko virszu Senate ir labai 

I

daug intelkmes ture Kongrese, j 
Szitie klausimai neužilgo isz-, 
kils ir Prezidentas Trumanas 
susikirs su Kongresu: ,

1—-Ar dar vis prižiūrėti pra
mone ir bizni kaip karo laiku 
buvo daroma ar visai dabar pa
leisti isz valdžios ranku? Ar 
dar ir toliau vartuoti tuos raci-
jonavimo, paskirstymo “poiu- gomis, tiek tvarkydami kasdie- 
tus” del maisto ir kitokiu daig- nio pobūdžio reikalus su viet.i- 
lu, ar juos panaikinti ir grįžti Bemis Vo’kiecziu

j Suvien. Valstijų Armija

Kovoja Prietarą

moksta mylėti ar neapkenteti, 
mėgti arba nemėgti, priklauso 
nuo savo patyrimu — savo na
muose, savo mokyklose, savo' 
apylinkėse — ir kaip toki pa-^ 
tyrimai ant musu atsiliepia.

Jaunas Žvejotojas Iszpanijos Tremtinis
Pabėgo .

Pulkauninkas Hubert C. 
Zemke, 31 meto amžiaus ofi- 
cierius parvažiavo isz Vokie
tijos kur jis buvo laikomas 
nelaisvėje. Jis nuszove dau
giau negu trisdeszimts Vo- 
kiecziu eroplanu.

NEW YORK. — Sziandien
daugiau negu bet kada nors 
praeityje, visu žmonių atyda Kalba kuria iszniokstame, mu- 
pakreipta in baisiai tikybine ii- su tikėjimas, tobulybes, jaus-<
įasine neapykanta, ypacz kaip mai ir nusistatymai, musu pa- 
įieapykanta iieczia szios sza- 
lies draugijini gerbūvi. Jeigu 
žmones patyrimu nepažysta jos 
ta žino darbais inter-tikybiniu, 
inter-rasiniu net ir vaklžięs in-• . .ištaigu, kurios sziuom metu vei-

iszsivysto 
straipsnis 
abejojame

LONDO, ANGLIJA. — Isz 
Madrid miesto ateina žinios, 
kad Gil Robles, karalystes ir 
Kataliku Partijos vadas, kuris 

; buvo suaresztuotas ir isztreni- 
tas, ana sanvaite pabėgo. Sa-

' ■ f -

ko, kad dabar jis netoli Iszpa 
nijos rubežiaus. Jeigu szitos 

Į žinios tikros, tai galima tikėtis 
i kad bus visokiu permainų Isz- 
i panijos politikoje.

santi'kiuose su užimant a vyk- 
daueziomis sanjuninku instai-

prie tos tvarkos, .kuri buvo pir
ma ikaro?.

2— Bedarbes apdrauda, “Un
employment Insurance,” su
skaldys ir Kongresą ir Senatu. 
Prezidentas Trumanas nori 
kad butu iii vesta apdrauda* 
darbininkams, kad kiekvienas 
darbininkas netekes darbo 
gautu $25.00 in sanvaite pakol 
kita dąrba susijieszlkos. Kon
gresas prieszinasi ir su Prezi
dentu susikirs.

3— Valdžios agentūros ir at
skiros dalys valdžios departe
ment u bus pertvarkytos. Czia 
iszkils 'baisiai daug nesusipra
timu ir susikirtimu, nes nei vie
nas valdininkas gražumu nepa
siduos ir neleis kad jis ar jo 
draugai butu iszstumti isz szil- 
tos vietos.
r? — ■■■■-------------------

Benamiai Lietuviai Suvien. 
Amerikos Valš., ir Anglu už-

instaigomis, 
dirbaneziomis per užimantas 
valdžios priežiūroje.

Vienas Prancūzas iszsiunte 
užklausymo laiszlkas del savo 
pažystamu: Del ko žmonis ne- 

Įszioja barzda arba tisus? Tarp 
! daugelio atsakymu buvo: Jog 
!del to, kad nęsiskust; Idant ne- 
' perszaldyt gerkles; Už tai kad 
yra kareivais; Jog ■v ,70

jiems taip paliepė; Jog to 
džia sužiedotine.

paczios 
gei-

“Hitleris” Kalba
Per Radijo

steigimas ir prietarai — tie vnsi 
priklauso nuo musu aplinky
bių.

“Prietarai irgi 
nuo abejingumo,” 
toliau sako. “Mes

kia iiszbaigti visokias neken- apie savo gabumus arba intek- 
tejimas. Viena isz tokiu instei- me. Musu darbas nepastovas. : 
gu, yra Suvien. Valstybių Karo. Pastiprinti savo 'pasitikeji-. 
Departamentas, kurio Armijos ma arba saves gerbimo jausmaj 
•Apszvietos Programa kovoja mes kartais jieszkome asmens,1 
rasine ir tikybine neapykanta, kuris.yra žemesnis arba jiesz-į

Karo Departamentas tikrai kome kokios kuopos kuria gali- 
turi pilnu daneszimu apieVo-.me kaltinti visokiais nepasise- 
kiecziu ir Japonu budus neapy-kiniais ir nelaimėms. Ir visuo-( 
kauta suskaldyti tautais, kaip 
jie platino įiekentima ir sumi-į 
szinia; taipgi gerai žino kaip 
prieszas szioje szalyje stengia* 
sukurstyti rasinius 
nius nesupratimus.
Amerikietis,
“neapykanta priesz mažumas 
ar tai Katalikus, Žydus, Ne-

Vaikutis taisosi savo szniurus ir lazdeles del žuvavimo. 
Valdžia ragina ūkininkus (farmerius) kad jie savo locnus 
prudus insigytu ir ten žuvis augintu. Valdžia net duoda 
kiek tik nori žuvu del veisles.

'met yra daugiau neapykantos duota pirmesnėms immigrantu lieczio teises. Atskyrimą ir ne- 
grupems. Bet mes užmirsztaine!
kad mes esame immi'grantai ar-j 

mėgsta'ba vaikai imjnigrantu. Tikį 
Amerikos Indijonas gali skai
tyti save vistiniu.

Negalime kitus vadinti 
reigners.”

“ Anieri'kanizmas” sake mu
su vėlasis prezidentas, Frank- 

; lin D. Rooseveltas, “nėra rases 
nekęsti Žy-'arba kilmes dalykas. Ameri- 

ir szirdies

jj kada mus užpuola depresija ar- 
1 ba prispaudimas.

Nekurie žmones 
skleisti neapykanta, 
pasiekus savo tikslus.

vartojo ‘ ‘ neapykantos
suskaldyti prieszai,

kad tik
Vokie-

ir tikybi- 
Bet kuris 

kuris skleidžia'ežiai 
, * tekinką 

viską sumaiszyti, jie visas tau- 
grus, svetimszalius, ar kitus —utinės ir tarptautines ligas kro^ 
loszia sąmoningą ar nesąmo
ningą aszies role,” sako nese
niai iszleistas “Army Talk” 
Information and Education Di- 
vision pagamintas.

ve ant nekaltu “scrapegoats
Jie ragino žmones
dus, nekęsti Lenkus, nekęsi i kanizmas yra proto
Rusu, nes Naciams neapykanta' dalykas.” 
reiszike stipruma.

Straipsnis tada paaiszlkina dedamos isznaikinti skirtumą 
scrape goat” pa- daryti ir neapykanta kurie at

ima nuo asmens pamatines pi-

Jau per ilga laika pastangos

STOCKHOLM. — Laikrasz
tis “Aftonbladet” raszo kad 
ana sanvaite koks ten žmogus 
bekalbėdamas per slapta radi
jo stoti, buk sake, kad, “Jis 
yra Hitleris.” Laikrasztis to
liau aiszkina, kad balsas rodos 
ir butu Hitlerio. Ir spėja kad

iintotoje vietoje, Liet. Am. Inf. ta slapta radijo sotis greieziau- 
Centras, gavo szitoki praneszi- šia kur nors Airijoje.
ma: Tuo tarpu kai apie Lietu
viu pabėgėliu gyvenimą Anglu ko apie tai nerasze.
užimtojoje Vokietijos vietoje bladet” laikrasztis raszo, kad 
da neturima tiesioginiu žinių, i tas neva 
jau galima susidaryti apytikri

Bet joks kits laikrasztis nie-
Afton-

apykanta nėra veikalai Ameri
kos gyvenimo. Yra musu visu 
pareiga užlaikyti ta brangu 
Amerikos kelia.

Tas tik parodo, ka musu ar
mija taria apie neapykantos is
torija, ir kaip ji stengia ta sa
vo pamoka perduoti Amerikie- 
cziams kurie kovoja už savo 
szali. — C.C.F.A.U.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00

“Kaip mes ingijame prieta
ras” sako straipsnis.

Atsakydami savo vyrams ir 
moterims uniformubse, visu 
pinna primina jiems kad prie
tarai nepavekleti. “Žmogui gi
mus,” jis sako, “jis turi gali-* 
mybe tik iszvystyti meile arba! 
neapkentima ir 
žmoniszkus jausmus. Kada isz- •» * *•* •

isz kur žodis 
eina.

Senovisz'kose dienose, daug 
žmonių tikėjo, kad galima per
duoti nuodėmės ir kaltes ki
tiems asmenims, 
daiktams, 
rias atliko

visus kitus nariai parinkdavo ožka,

gyvuliams ir' 
ku- 

tan-,
Ceremonijose, 
seimos vadas,

SAULE PUBLISHING CO.
Mahanoy City, Pa. - U.S.A 
r * ',* •

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy- 

i veninio ir geidžete permainyti 
■ laikraszti, prisiunskite savo se
pia ir nauja adresa ir miestą ku- 
I riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 

į laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunczia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laįszku sziadiea 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules Redyste.

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

Hitleris” sake:
jau galima susidaryti apytikri “Atėjo valanda, kada asz 
vaizda apie gyvenimo sanlygas galiu ir turiu kalbėti in mano 
Amerikos Suvien. Valstybių ir žmones Vokieczius ir atsakyti' 
Prancūzijos kariuomenių lai- in klausima: “Ar Hitleris gy-j 
komose krasztuose. Netenka ne vas ar ne? Visas svietas dabar 
ypatingai pabrėžti, kad karo gali žinoti kad jis gyvas.” 
nu'žemioje Vokietijoje gyveni
mas isz viso yra sunkus, tuo 'žudino 20,000,000 žmonių. Da- 
skurdžiau gyvena Lietuviai,* bar kad ir durniausias Prūsas 
tureje Lietuvoje viską palikti.1 gali suprasti.”
Neretas atsitikimas, kuomet* “Ateis valanda, kad asz su-' 
musu tautiecziams teko nustoti szauksiu visus Vokieczius ir 
Vokietijoje net paskutines va- vesiu juos in žut-butini kara 
lyzos, kuria jie buvo pasiėmė priesz visus Vokietijos prie- 
isz Lietuvos. Daug tukstaneziu1 szus.”
Lietuviu turėjo po keliekia1 . ............................
kartu 'kaitalioti gyvenamąja
vieta, nes jiems teko vis toliau1 Insakymas nustoti kariavę ir 
trauktis in vakarus, kai Rusu liautis ant karo frunto pasiekė 
Armija slinko Vokietijos gilu-’Japono miestu. Bomberiai ap-‘ 
mo. Tas pats likimas isztilo^kai jie jau buvo iszkeliave isz 
Lietuvius, gyvenusius rytu savo vietos ir jau buvo virsz 
Austrijoje. Austru sostine Vie- Japono miestu. Bomeriaia ap- 
na buvo vienas stambiausiųjų sisuko, iszleke ant mariu, isz-ž 

mete visas savo bombas in ma- ■ 
res ir kaip kokia paukszcziai 
skrido namo. i

Laivyno Admirolai nuleido1 
savo karabinus, bet nei per na
go juoduma nesitraukia isz Ja-

Potsdam Konferencija pra-

GUAM, PACIFIKE.

vietų, kur Lietuviai pabėgėliai 
buvo laikinai suradę prieglobs
ti- / ■

Dabartiniu metu da neinma- 
noma sudaryti tikslesnes moks-j 
lo, 'kiek Lietuviu pabėgėliai
prisiglaudė Bavarijoje, Bade- pono uostu ar nuo pakrantes, 
ne, Wuertenbenge ir Austrijos Jie karabinus nuleido, bet sar- 
vakaru apygardose. Vienok; gyba dar vis stovi ir jūreiviai 
Lietuviu tose krasztuose bus' pasirenge ir laukia jei Japonas 
galima pris'kaityti tukstan- ketintu kokiu szunyseziu pri- 
cziais. Jie yra sukure savo tau- daryti, 
tinius komitetus, kurie rupi- -------------------------

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 
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 iSzv. Sakramento 
Malda Szv. Tamosziau*.
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 Dusziaa mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

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

ii

Basi J>ategęįįu_ ieįĮakįs tįeįLEirHę U. S. Bonus Sziadienj Saule Pub. Co., Mahanoy City

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
' Mahanoy City, Pa.M

No. 160 Keturiolika istorijų
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą-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. 25o 

No. 161 Keturios istorijos apie Anį 
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 .................................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. 25<f 

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

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

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis iaz Lietuvos. 68 
puslapiu .........................................15et

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu. 150 

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraj 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimieczia Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu« 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke ............... .................i..... 1H

. I
VISOS

kada*
I

žmo-1
mes puslapiu.

kuriai buvo perduotos 
nuodėmės. Sziandien 
žmones kaltina nekaltus 
nes savo prasižengimais 

•r —-—X------- - xxxv-a apuaioi,

vadiname ta neteisinga perse-Į No. 102 Prakeikta, meilingas 
kiojinia “serapegoating.” Vie- mi?]ahs^o v ,

, , m , ® , .1 No> 103 Vaidelota, apisaka
nu arba kitu laiku beveik kiek-;pirmutines nnso«
viena mažumos kuopė buvo ‘mta Lietuviszku užlieku. 
vartojama 'kaipo ‘‘scrapegoat’ ’i 
ir rinitai nukentejo.

Paskaitykime istorija ir man-| 
tysime kaip (galingi vadai šlepe 
savo noru ’kurstydami žmonių 
jausmus priesz < ‘ ‘ trouble-mak
ing” mažumas.

Hitlerio Vokietijoje, Naciai; 
pradėjo persekioti Žydus, bet' 
paskiau kreipe aty 
likus, Protestonus, Czekus, 
Lenkus, ir galutinai visa pa
sauli. 

t t e , MOVI X1V^ DK1C1V, npic »o<£>v. Ikuoiupa,

Amerika irgi turėjo blogus Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
puslapius savo istorijoje. Czia Uu^inal einiki ir kiti szposelei. 20c 
. . v , Ir No. 116 Istorija tpie Sierata,
11 gi-mažumu kuopos buvo pel- pUiįuS apraszymas. 119 pus.... 15c 

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T *»oszis: 

(Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
/i .15c

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
zerkolas; Sidajrrinis

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 
. Popierinei apdarai.

da* in Kata- 803 bobos-

404 
50c 
kri-
35c
isz 

isz.
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-,

apraszymas, 202 pus.

j PinHUtįnęg puses szimtmeczio, 
•—•— t • i —■» *” ’ r* 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi 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;

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;

sekiojamos.
Daugybe musu pirmųjų gy

ventoju, kurie czia atvyko isz-'62 puslapiu 
ti ūkdami tikybines neapykan
tos ir persekiojimo, nedave ti
kybines laisves kitiems..

Teises atimtos vienoje kolo- stebuklingas
... . . y | grabelis; Drąsus szuo; Kolera; bene-

nijoje arba kitoje nuo Kataliku na; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 
lv vakeriu, Žydu, Protestonu,1 eonus. 45 puslapiu.................... 15c

, n t • i-s • No. 126 Penkios istorijos apie Baptistu, Bedieviu. Devynio- £)orag gyvenimas; Praversta links- 
liktame szimtmetyje pirmiau mybe; Vargingo žftiognus sunu; Trys 
atvykę immigrantai pradėjo'užeiktos kar&,iaus dukters; Jonukas 

1 d i kuris buvo protingesnis uz savo poną 
puslapiu ......... '.15c

Į No. 127 Trys istorijos apie Duk- 
■ te pustyniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

immigrantai pradėjo' ” 
Į skirtumą daryt priesz naujės-1 ei 
nius.

Kada dideli skaitliai Airiu 
atvyko czion po 'bado Airijoj- 
1846 m., jie nebuvo ipageidau- 
jami. Riauszes invyko Pliila- 
delphijoje, Bostone ir New 
Yorke. Ir paskiau skirtumą da
ryt buvo vartojama priesz vė
lesnės immigrant u kuopos Len
kus, Žydus, Slavus, Italus, ir 
Rusus.

Kada kvota suvaržė immi- 
gracija kiekvienai tautybei po 
Pasaulinio Karo 1, pirmenybe skaitykit “saule” platinki!

i

SKAITYKIT 
' “SAULE”

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

:: 25£ ::

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

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

No. 182 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; 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 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 
malunipkas 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; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .............I................ 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

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna,
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Geležinkelio Sargas Ukininkiui Nerupi Gasas Nei Tajeriai

I. Į jai nuo keliu ir tai labai lai-
jTEILEŽTNKEljTO sargas Ty- iningai, kad užsibaigė tik guni- 

' liūs kas nedeldieni lankyda-:bu ant kaktos.
Taip ilgiau būti negalėjo: 

vaikelis buvo menkas ir reika
lavo ypatingos priežiūros. Be 
to dar velionei buvo prižadė
jęs, jog mažutėli visados pri
žiūrėsiąs, — taigi ir sumanė 
apsivesti.

Szventadieniais jauna pora 
ant pamaldų ateidavo savu lai-;

vosi Naujos Žitavos bažnyczio
je, iszskiriant tik tas dienas, 
kada būdavo tarnystėje, arba, 
susirgdavo. Vienok sirgdavo, 
jis labai retai; apskritai, per; 
deszimts metu, tik du kartu il
gesni laika gulėjo ligonbutyje; 
viena karta didis anglies szmo- 
tas, puldamas nuo beganezio
traukino, sužeidė jam koja; ki- ku, ir žmones jau nieko prikai-: 
ta karta vėl vyno bonka, isz- szioti nebegalejo. Sodžiaus' 

mergina rodos ir sutverta tik 
Tyliai: žemesne už ji tik puse 
galvos, svarbumu ir suaugamu 
suvis buvo atsakanti; veidą 
taipgi stambus ir tik tiek skire- 
si nuo vyro, kad jame nebuvo 
jokio iszminties ženklo.

Jau kad Tylius .norėjo gaut 
gera darbininke,.taigi ir gavo. 
Vienok tai laivo moteriszke 
gedžianti valdymo ir vieszpa- 

greita prie barnios ir

Szitam ūkininkui (farmenui) nerupi nei pointai nei gasas nei tajeriai. Kai jis nori sau 
kur važiuoti, jis tik pasikinko jauti ir sau sveikas traukia. Gal biski pasivėlina, bet maža 

ka jis paiso jam ne striokas.

mesta isz greitojo traukinio, 
paežiam smarkume bėgant, at- 
simusze jam in krutinę

Apart sziu dvieju atsitikimu 
nieks, ji negalėjo szventajie- 
ni'ais sulaikyti nuo bažnyczios, 
ba tik liuosas nuo tarnystes.

Pirmus penkerius metus isz 
paupio Szprevos, kur Szen-Sze- 
rusztein jo sodžius buvo, ke
liaudavo Naujosios Žitavos
miestelin vienui vienas; bet tu- tavimo, 
la rytmeti, kaimynai nustebo, nenauda. Koletai menesiu pra- 
iszvyde szalia jo einanezia jau- slinkus, sodžiuje 
na, liesa, smulkia, iszbalusialj 
mergele, ir, kai]) abelnai mano
ma, netinkanezia “in pora” su 
milžiniszko ūgio sargu; o vie
nok, kelioms sanvaitems pra
slinkus, nedelioje po pietų, su 
taja pat mergele stovėjo sar
gas prie aukuro (altorio,) su
keitė žiedus ir prisiekė kits ki
tam amžina meile.

Nuo to laiko per du metu 
bažnyczioje szalia jo sėdėdavo 
jauna . žmonele,' bet silpna ir 
iszblyszkusi, o jos skaistus vei
das, vis prilenktas prie pasenu
sios maldaknyges, labai keis
tai iszrode szalia rausvo, sau
les apdegusio veido josios vy
ro.

Praeita sanvaite tik bažny
czios varpai graudžiai sukliko, 
pasigedo jo žmonos.

Bet žmones nepasergejo ja
me jokios permainos: vis buvo 
szvariai ir dailiai apsitaisęs; 
knypkiai in mada vis žvilgėjo, 
kaip ir visados; suteptus pa- 
mada (plauku tepalu) plaukus 
nesziojo augsztyn, tik apželes 
jo sprangias labiau buvo sulin
kęs, o bažnyczioje stengėsi dar 
karszcziaus melstis 
klausė pamokslu 
psalmes.

Žmones taipgi 
buk paežiai mirus, 
nusiminė, juo labinus, kada, i 
metams praslinkus, antrąsyk 
vede, tada jau stora, drūta, isz 
gimines Alte Grund sodžiaus 
merga, vardu Lena.

Net kunigas nustebo, kada 
Tylius atėjo iszreilkszti jam sa
vo sieki:

— Jau tu vėl nori vesti? — 
užklausė kunigas.

— Priverstas esu, kunigėli, 
juk nabaszninke man neszei- 
mininkaus.

— Taip, taip, vienok, ar tik 
neperdaug ?

— Priverstas esu kunigėli, 
del kūdikio.

Pirmoji jo pati numirė po 
kūdikio ir paliko maža vaikeli, 
kurio vardas buvo Tobijus.

— Ak, taip mažas! — tarė 
kunigas, tartum apie vaikeli 
tiktai dabar atsiminęs. Taip, 
taip, tai kas kita. Kas-gi glo
bia, esant tau tarnystėje?

Tylius atsake, jog vaika pa
liekąs globoje tūlos kaimynes, 
kuri nelabai pildo savo prie
dermes: karta Tobijukas vos 
nesudegęs; paskui vėl nupuolė

atydžiai 
ir giedojo

sznabždejo, 
jis nelabai

visi jau žino
jo, kas sargo namiuke galva ar
ba kitaip tariant, kas devojo, 
kelines. . Nuo to tai buvo jam' 
graudu.

— Laime jos, kad gavo toks 
avinėli, kai]) Tylius — murmė
jo nekantrus vyrai: bloga ji 
iszeitu su savo smarkumu prie 
kitokio. Reikia aplaužyt ragai 
tokiam gyvuliui, kad nekitaip, 
nors su lazda. Apsimalszintu, 
kad nors syki pajustu ant sa
ves junga. Bet stiprios, mėsin
gos sargo rankos netam buvo 
sutvertas. Žmonių kąlbos jam 
nekenke,: o “gzuns poteriu” 
paezios kalbaiiczios klausyda
vo paprastai ramiai; jeigu ret- 
kareziai ir atsakydavo jai, — 
rami ir lėta jo kalba akyvai isz- 
rodydavo priesz jos riksmą.

Galima buvo manyt, jog vi
sas pasaulis tam žmogui nieko 
nereiszkia, stengėsi būti tokiu 
kad visos prieszais ji atkreip
tos nedorybes, vienytus! su ko
kiu tai slaptu jam geru.

Vienok būdavo ir tokios 
valandos, kada tycziotis isz sa
ves nesiduodavo. Būdavo tatai 
reikaluose, paliecziancziuose 
Tobijuka. Ramus ir paklusnus 
žmogelis, akies mirksnyje, sto- 
davosi tada milžinu ir taip bai
siu, kad Lenos drąsumas ir 
veiklumas negalėdavo jam 
prieszintis. Bet ir panašzios va
landos lai’ks nuo laiko būdavo 
retesnes, o pagalios ir suvis ne
atsikartodavo.

Isznyko taipgi drąsus, tvirti 
priesztaravimai, kuriuos pir
muose. apsivedimo metuose 
priesz Lena iszturejo, kuri 
stengėsi suvis inpainioti ji sa
vo sijonau. Dabar jau negalėjo, 
kaip seiliaus, ramiai iszeiti 
tarnystei!, jeigu tekdavo su Le
na susiremti, bet stengdavosi

perpraszyti ir suraminti užsi
rūstinusia. Nesyiki net melsda
vo jos būti vėl gera, visada pri
sipažindamas, pats esąs kaltu.

Ir prie keležinkelio, ramiame 
puszinelyje saugo nameįis jau 
jam nemielas paliko. Jo galvo
je iszleto sukinėjosi mintis apie 
velione su naujais jausmais ir 
inspudžiais. Negryždayo dabar 
namon be noro, bet su kokia tai 
priverstina paskuba; skaityda
vo jis valandas ir miliutas, ski- 
rianezias nuo laiko atliuosavi- 
mo nuo tarnystes.

Su pirmąją paezia vienijo ji 
szirdinga meile, bet sziandien' 
pakliuvo rankosna tokios mo- 
teriszkes, kuri uždėjo ant jo sa
vo sunku junga. Retkarcziais 
dar atbusdavo jame jausmas 
savymeiles, bet ir tas suvisu 
silpnas.

Ir taip: vieninteli savo na
meli ir užvesta jo globai gele
žinkelio plota, laike už kokias 
tai szventas vietas, paszvestas 
vien szeszeliams jo veliones. 
Czion buvo josios karalyste.! 
Daugumu visokiu iszsikalbine- 
jimu lykszioliai pasisekė jam 
sulaikyti Lena nuo aplankymo 
tu vietų.

Turėjo vilt i, kad tas jam pa
siseks ir ant toliaus. Lena, mat, 
ne nežinojo, ne kur jieszkoti jo; 
namelio, no kokis to namelio 
numaris.

Tas tarpas laiko tarp gyvos 
ir mirusios ramindavo suerzin
ta jo sanžine. Gana dažnai, 
ypacz valandose, kada likdavo- 
si vienui vienas 
cziau ir tvireziau 
ui josi su velione,
persistatydavo jam aiszkus.

Tas jo namelis isz visu pusiu 
buvo atkirstas nuo gyventoju, 
vidui misz'ku keletą verstu nuo 
a r t im i a u s i o j o sodžiaus.

Vasara per kelias dienas, o 
žiema ir sanvaites, apart Ty- 
liaus ir kitu geležinkelio tarnu, 
vos czion pasirodydavo kokia 
žmogysta. Tik permaina oro ir 
dalis metu toje mieganezioje 
tusztumoje pertraukdavo vie
nodumą. Žymesius atsitikimus 
savo vienodoje tarnystėje, 
apart virszminetuju, Tylius tur 
ant delno: keturi metai atgal 
czion pravažiavo ciesorius in 
Vroclaviu; viena žiemos nakti 
greitasis traukinis pervažiavo 
laukine ožka; tai vėl 
laike per krata rasta 

, kaitusią vyno bonka, I v 7

kimszus ja, czirszike,
, czirszkynes. Ta bonka Tylius

ir, kada at
mintyse vie-

go. Kelis metus dar gailėjosi to į tegul be darbo ir pinigu pasi- 
nuostolio, o ir po sziai dienai į lieka, tai per duris tuoj isz- 

meta.
Sakydamas: ugi velnias tave 

praszo, kad ateitum, 
Geriausia kad in pekla 

nueitum, 
pinigo nieko tau neduosiu, 

Eik, ba palicijai padtiosiu. 
Tai tau žmogeli vargingas, 
Kaip tu esi nelaimingas,

Kol turėjai kiszeniuje pinigu, 
Buvai palaikytas už žmogų, 
Prieteliaus be pinigu neturi, 

Rasti jo niekur negali,
Aszaras gerk, guzutes negausi, 

Ir be prieteliu vargausi.
Kai]) pinigu turi, 
Visi bus tau geri.

Kiti da in akis sako: 
O tai tau gerai,

Ko norėjai, tai gavai, 
Reikėjo tau pinigą czedyt, 

In gera vieta padėt.
Ka daryt, juk girtuoklis 

nemansto sveikai, 
Ba galvoje nei sniegelis, 

tik pelai,
O kad smegenis turėtu, 

Tai nuo viso pikto susilaikytu!

nuostolio, 
dar neužmirszo.

Kartais nemažai nusiramini
mo suteikdavo iszkastas prie 
pat namelio szulmys. Geležin-

Kaip in žentus eini, 
Tai vienos akies netenki, 
Kaip naszle imi, tai abieju 

neturi, 
Vienam mieste motore užkuri 

turėjo, 
Geras žmogelis, bet jo 

nemylėjo,
Toki varga kentėjo, 

Jog bobai jokiu bildu intikt 
negalėjo, 

Vyro skrynele iszmete, 
Ir žydo t varta pastate, 
O ka jau plūdimas tai 

nesvietiszkas, 
Rodos tai]) plūsti nemokėtu 

niekas,

ISTORIJE apie Ila isz ma 
------ ------------ iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip ui 
taikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 10C 
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- pakavo jo drėgnoje vietoje, bet 
ba kaip ir visos Bobos. 15£.
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA, imti, bonka nežinoma kur din-

vasaros 
taip iu- 
kad at- 
kaip isz

kada po kiek laiko atėjo jos pa-

Be

kelio darbininkai semdavo isz 
jo vandeni; tad žinoma, Tylius 
gaudavo proga pasikalbėti su 
jeis. Kada-ne-kada nuraminti 
troszkima atsilankydavo ir gi
rios sargas.

Nes isz. piktumo džiūsta: 
Asz- tavęs dabar nenoriu,

Suvis neapstęsiu,
Asz be tavęs galiu gyvent, 

Tokis pakulius, nori ponaut,
Tu esi del manėsi ne ponas, 
Tokis kvailys ir balvonas, 
Vyrelis pa rėjas nuo darbo,

Neturėjo kur pasėdėt, 
Turėjo eiti in kur kitur vieto 

jieszkot.
Todėl bukite atsargiais su 

apsipaeziavimu, 
Nes neturėsite gero gyvenimo!

* # *
Daugeli kartu ant svieto, 

žmones su apmaudu pasielgine- 
ja. Tankiausia isz prieteliaus 
stojosi neprietelis, nes isz ne- 
prieteliaus buna prietelis. Czia 
Su vien. Valstijose ant prieteliu 
ir giminiu daug nesiremk, ba 
kol tavo akys žiba, kol kisze- 
niuje pinigas skamba, tai visi 
[geri, visi tave myli, prižada 
ka tik nori, liet tegul tasai gi- 
liukis tave apleidžia, ta syk vi
si užpakaliu kreipėsi. Tegul ge
rai uždirba, tada visi tave guo
dėja ir tupinėja. Ne vienas ko
kioj tai urvoje uždarbi palieka,

Kada silpnose rankutėse1 Tasklausymasirtasatsaky- 
neszdavo žydinti sveikata bro- mas būdavo prie kiekvienos 
liuką, stora bamblį, vaikelis kalbos tėvo su sunumi; bet del 

A’os vilkosi gatve Szprevos tėvo tas trumpas atsakymas 
.krantu liirkon; kaimynes iii lai daug ka reiszke. Jo svajojimas 
su pasipiktinimu žiurėjo pro net isztikruju taip toli sieke, 

' langus, įzaukdamos prakeiks-' ir gilumoje szirdies gaivino 
mus'ant Lenos, vienok 
akis to neviena sakyti nedrysoJ tikra

Tik Tylius rodėsi nieko neži
nąs; nenorėjo suprasti, kad ir 
gana aiszkiu žmonių primini- 

' mu. O kitiems kas galvoj ? Kas 
| rūpinsis ?
I . II.

Tula gražu Birželio rytmeti, 
atlikus nakties tarnyste, ' 
liūs sugryžo namon. Buvo ly- *0 a’kyse prasijuokdavo ‘kokia

1 tai neiszpasakyta laime.
Į — Eik, Tobju'k, pusiausti, 
tarė tada, paleisdamas nuo ke
liu vaika.

Tylius prisi'kimszo pypke, 
užsirūkę prie krosnies ir eme 
rengtis gult. Tobijus bailiai, 
bet su džiaugsmu spruko pro 
duris. Nekuri laika Tylius 
augsztininkas gulėjo lovoje ir, 
paskendęs ikasžin kokiose min
tyse žiurėjo in žemas, sulinku
sias lubas, paskiaus užmigo.

Vidurdienyje, apie dvylikta 
valanda, pabudo. Lena, barsz- 
kindama indais, arba smarkiai, 
rėkaudama, trukszmingai virė 
pietus. Tylius iszejo in gatve. 
Prie pat namelio pastebėjo To
bijuka,. kurs isz didelio plyszio 
krapszte pirszcziuku kalkes ir 
gardžiai jaises valgė. Sargas 
paėmė vaika už rankutes ir, 
praėjės kelias grinteles, pasuko 
link Szprevos. Tarp beveik be
lapiu tapaliu upe iszrode juo
da, žibanezia. Ant kranto buvo 
didelis akmuo, kur Tylius tan
kiai sėdėdavo.

Dailiame ore mažo sodžiaus 
gyventojai buvo papratę kas
dien ji czion matyt, apsupta 
linksma vaiku gauja. Dede Ty
liu visi vaikai mylėjo, nes jis 
juos mokino invairiu gražiau
siu žaislu, kuriuos dar atsimin
davo isz savo jaunystes. Bet 
dailiausieji žaislai skiriami bu
vo Tobijuku. Jo szaudykles 
kildavo augszcziaus už visu ki
tu; jam sukdavo kadugines 
szvilpynaites, o daužydamas 
nuo pagalio luoba, storai dai
nuodavo paprasta savo daina.

Tai matydami žmones trau
ke pecziais, už bloga laikydami 
tuos “niekus.” Jis nežinojo 
kas gal būti per smagumas su
augusiam žmogui su vaikais 
žaisti. Bet jie turėjo but tik dė
kingi jam ir užsiganėdinti jo 
Užsiėmimais, nes po jo globa 
vaikai buvo be jokio pavojaus: 
vyresniuosius iszklausinedavo 
užduotu jiems lekcijų, mokyda
vo szventos historijos, arba 
bažnytiniu giedojimu, o jau
ninusiuosius mokydavo b-a —j 

ba!
Po pietų Tylius truputi pra

migdavo, paskiaus gerdavo ka
va ir vėl ruoszdavosi tarnystei!. 
Iszsiruoszimas atimdavo jam 
nemažai laiko, nes pasiskubinti 

' jis nemokėjo. Kelinti metai 
kasdiena atsikartodavo tas 
pats: lėtai, paeiliui isz rieszuti- 
nes dežukes isziminedavo daik
tus, kuriuos reikėdavo imti su 
savimi: peili, užraszoma ja kny
gele, szukas, sena kiszenini 
laikrodėli ir tam panaszius. Vi
sa ka rūpestingai talpindavo 
kiszeniuose. Su nepaprastu at-‘ 
sargumu iszeme ir aplenkta 
raudoname popieriuje knygu- 

į te. Ta knygute jis labai sergė
davo : ant nakties dėdavo ja po 
galva; diena-gi — prie kruti
nės. Ant apdaru, po raudonu 

atsake popierium, nelabai gražiai, bet

prakeiks-! įr
jai iii karszta norą, kurs vienijosi su 

persitikrinimo vilczia, 
kad su Augszcziausiojo pagel
iai isz Tobijuko iszaugs nepa
prastas žmogus. Užtai isztari- 
mas iszblyszkusiomis be krau
jo luputėmis “keliu užvaizdą,” 
kaip saules spindulys puldavo 
ant rausvo sargo veido, kuris 

rpy.' iszleto pradėdavo szvaistyties,
namon, 

giai septinta valanda. Lena vos! 
pasveikino ji ir tuojaus prade-' 
jo savo poterius; visa eile skun
du ir iszmetinejimu: szit skly
pas žemes, kuri lygszioliai jie 
turėjo nuomoje sodinimui bul
vių, kam kitam liko, o kito 
sklypo dar nėra. Po teisybei jai 
neprideretu kisztis in Ukiszkus 
reikalus, nes tai vyro dalykai, 
ant jo galvos tas nemažas nuo
stolis: deszimtis puru bulvių 
pirkti už grynus pinigus, tai ne 
juokai! O kas kaltas?

Sargas stengėsi suvis negir
dėti tu “szuns poteriu,” tik ra
miai iszleto rengėsi gulti in lo
va, kurioje tuomkart vieta bu
vo užemes Tobijukas. Sedos 
ant kraszto lovos ir valandėlė 
teviszka akia žiurėjo in mie
ganti vaika; noriai nuo isz- 
blyszkusio veiduko baide len-

budino ji.
Giliai indubusiose žibanezio- 

se vaiko akutėse pasirodė link
smas szirdukes sujudimas ir 
neapsakomas džiaugsmas. Pa
ėmė tėvo ranka ir karsztai ja 
pabueziavo; luputes gailestin
gai nusiszypsojo. Tylius pagel
bėjo jam atsikelti ir apsirengti, 
bet veidas jo staiga susidrums
tė, nes ant sutinusio vaiko vei
duko pastebėjo aiszku rankos 
muszio ženklą.

Pusrycziaujant Lena vėl pa
kele trukszma del neteikime 
sklypo ir naminiu rupesniu, 
kaskart mikliau plakdama sa
vo ilgu liežuviu. Bet tuomtarpu 
sargas perkirto jai kalba pasa
kęs, jog jo virszininkas leido 
jam valdyti sklypą žemes ties 
geležinkeliu, szalia jo namelio, 
girioje, laukas tas priklausė už
vaizdai, bet labai buvo toli nuo 
jo ukes.

Lena isz syk neintikejo; 
prapuolė ir abejone, ka 
da vyras visiszikai pertikrino 
ja, ant jos veido raukszles isz
nyko ; ji buvo gera. Atydžiai 
klausinėjo apie lauko diduma, 
geruma žemes, o kada pasiro
dė, jog prie to yra du vaisiniu 
medeliu, jau nenurimo ant vie
tos. Nes ir nebuvo apie ka dau
giams tyrinėti, o isz gatves nuo 
sankroveles durti trauke var
pelio balsas, kas minuta liudi
jantis, jog ten galima sutikti 
viso sodžiaus kūmutes. Taigi

kelis ir augo iszleto; dvejiems 
metams pralinkus vos pradėjo 
sunkiai tarti reikalingiausius 
žodžius. Prie tėvo turėjo dideli 
prisiriszima, užtat ir tėvo jaus
mai (truputi susilpneje) prie 
vaikelio vėl atbudo. Kaip tėvo 
jausmai augo, taip szirdis neti
kusios pamotes prie mažutėlio 
darėsi vis szaltesne, o kar,.a su
silaukė savo vaiko, posūnis pa
sidarė jai neužkeneziamu, o da
gi biauriu. Nuo to laiko varg- 
szui naszlaicziui prasidėjo ne
laimingos, liūdnos valandos. 
Netikra motina musze ji be jo
kio susimylejimo, ypacz 
nebūdavo tėvo namieje;
ji neszioti ir glamonėti josios Į draug pasidalinti gera ir links

ma naujiena ir su savo kaimy
nėmis.

Po paezios iszejimui, Tylius 
užsiėmė vien vaiku. Paėmė ji 
ant’ keliu ir davė jam kelis pu- 

l iszblyszkes,1 sziu kankorėžius, kuriuos bu- 
iszdžiuvusis netaszytas kūnelis' vo pai’neszes isz miszko. Tobi- 

inspudi;1 jukas juokėsi, linksmai žiurėjo

kada paszoko isz vietos ir taip-pat 
Verte i bego viso-iko nusipirkti, o po-

staugianti vaika; tas tai iszse- 
me paskutines Tobijuko pajė
gas. Todėl jis labai vargingai 
iszrode: galva su rudais plau
kais, neatsakaneziai didele; 
veidas geltonai

nekokį suteikdavo 
matant taji kūdiki, kiekvieno 
szirdyje atsirasdavo gailestis.

apie loenininka tupinėja, bet |aikra»zfczio.
» ■ ■■ • 1‘. - - . • ......

C®" Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
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tėvui in akis, tai vėl iszdžiuvu- 
siais, plonais pirszcziukais 
griebėsi kankorėžiu.

— Kuom tu busi? — užklau
sė tėvas.

— Keliu užvaizdą, 
vaikiukas. —Toliaus Bus—



lrBIULK” MAHANOY CITY, Mt

Žinios Vietines
— »

1 — Ponstva Mat. M. Kripaį 
ir sūnūs Jonas, isz Hartford, 
Conn., ana diena lankėsi pas 
gimines J. Doczkus, 327 W. 
Pine fUly., prie tos progos at
lankė ir redakcija “Saules.” 
Acziu už atsilankyma.

— Nedėlios ryta apie 2:30 
ir 6 valanda, kilo ugnis szanty- 
je ant 900 E. South uly., prigu
linti prie Majausko isz Park 
Crest, bet likos užgesyta per 
ugnagesius.

— Visi anglekasai prie Ma
ple Hill kasyklose sugryžio 
prie darbo Panedeli ryta, po 
trumpam straiku.

— Ponia V. Sakalauskiene, 
duktė Betricija ir sūnelis Rai
mondas isz Newark, N. J., lan
kėsi pas savo seserį V. Svirs
kiene nuo W. South uly.

— Kaip girdėt, tai neu'žil- 
jgio atsibus didele “V-J” Paro
da mieste.

i — Ponie P. Vosiliene ir 
dukterys Konstancija ir Doro
ta isz Nanticoke, Pa., lankėsi 
pas savo dukteria ponia V. 
Svirskiene, ant W. South uly.

/ —- Nedėlioję apie 11 valan
da ryte, Kun. P. C. Czesna, kle
bonas, Szv. Juozapo parapijos, 
suriszo mazgu moterystes pa
na Agneszka, duktė ponios Ma- 
la'žinskienes, nuo 515 W. Cen
tre uly., su p. Steponu Smaar, 
[W. Centre ulyczios.

Nuo Szalczio Ir Nuo Pinigu Siuntimas In ^Kariszki Laivai Stovi' 
Cziaudinejimo _ Europa Ant Sargybos

Daktaras inleidžia in ran
ka gyduolių nuo szalczio ir 
nuo cziaudinejimo. Tie maži 
rateliai parodo kur ir kiek 
sykiu gyduoles buvo leistos 
in ranka.

Jaunas Beis-Bolinirikas
netas arba valdžia apleido savo 
vieta, už tai, kad: “Mums ne-

NEW YORK. (LAIC) —
Turimomis informacijomis, bet

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kokiu PINIGINIU PERLAI-rinus sustabdyti; bet praszo 
DU (grynais pinigais, money ( kad musu laivai per arti prie 
orders, czekiais ir banko per-' kranto nepriplauktu, kad ne-! 
laidais) in seniau Vokiecziu1 isztiktu koks susikirtimas ir( 
užimantus krasztus DRAUDI-! neiszkiltu nesusipratimas. Nes
MAS DAR NĖRA NUIMTAS! da ne visi Japonai kareiviai ži- 
Iszimtis yra daroma taip vadi-Į no apie Japonijos pasidavima. 
namiems “Support remit- Isz kitos puses, Japonu valdžia 
tance,” kurie yra skiriami su-I da tikrai nežino ar visi karei-Į 
szelpti draugams ir giminėms' viai paklausys Imperatoriaus! 
Europoje (SSSR imamai.) Szie! Amerikos Laivynas dabar 
“Support remittance” turi bu- ramiai sau plaukia, bet su at- 
ti daromi bendra tvarka, per provintais armotais. Laivynas

Shenandoah, Pa. t Ona Vai- 
cziuniene, (po tėvais Zimnits- 
kiute), 30 metu amžiaus, nuo 
1029 IV. Centre uly., mirė Ket
verge vak., 6:20 vai., Locust 
Mountain ligon'buteje, sirgda
ma trumpa laika. Palikos sa
vo vyra kareivi Antana, kuris 
tarnavo Pacifike, bet dabar 
randasi Kalifornijoje, tėvelius 
J. Zimnitskus, seserį Maigarie- 
ta, brolius prie tarnystes: ka
reivi Aleksandra Vokietijoje ir 
jurininką Juozą, Kalifornijoje. 
Laidotuves atsibus Seredos ry
ta 8:30 vai., su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje 9 valanda. 
Kuna palaidos para., kapuose.

Brangus Buczkis

CHICAGO ILL. — Vienas 
jaunas vyrukas per vėlai daži- 
nojo kad brangiai kasztuoja 
pabueziuoti gražia mergaite. 
Jis viena gražuole pabueziavo 
ir užsimokėjo $213.

Skvaira Arthur Hoover ap
gudino jaunikaiti Clifford As- 
selborn ir nustatė jam $213 do
leriu “faina” už tai, kad jis pa
bueziavo mergaite kuri pasi- 
prasze kad jis ja pavežtu, duo
tu jai “raida” in savo automo
biliu.

Trys Jaunikaicziai 
Gavo Diržu

WILMINGTON, DEL. — 
Miesto teismas apsudijo tris 
jaunikaiezius už vagyste ir tei
sėjas vietoj juos nubaudžius su 
kalėjimu, nusprendė kad kiek
vienas turi gauti deszimts dir
žu per nugara, ir paskui isz- 
dirbti tris ar keturis metus 
Newcastle County darbo na
muose ar kaip mes sakome pa
taisų name.

Vaiku vardai: Francis Cos
ton, 18, Ernest C. Watson, 19, 
ir George Butler. Tokiems pra
sikaltėliams gal diržas ir dau
giau maezina negu kalėjimas. 
Jeigu tėvas motina diržo pasi
gaili, tai valdžia turi jiems vė
liau kaili pilti.

Kunigu Vienybes
Seimas Užsibaigus

NEW YORK. — Rugpiuczio 
8 d., Brooklyne invykusios Šei
mos pasekeje, Kunigu Vieny
bes pirmininku sekantiems me
tams iszrinktas Kun. J. F. Boll, 
Szv. Mykolo parapijos klebo
nas, Scranton, Pa., sekretoriu
mi Kun. V. Martuseviczius, 
Szv. Jurgio parapijos klebonas, 
Philadelphia, Pa., ir iždininku 
Kun. P. Lekeszius (Apsireisz- 
kimo Parapijos vikaras, Mas- 
peth, L. I., N. Y.)

Kunigu Vienybes Garbes 
pirmininku vienbalsiai iszrink
tas ilgametis ir didžiai užsipel
nęs Vienybes pirmininkas Kun. 
Juozas A. Karalius, isz Shenan
doah, Pa. Seimo darbus užbai
gė priimdama reikszminga nu
tarimą.

bankus.
In Vokietija, Vengrija, Jugo

slavija ir Bulgarija, “support 
remittance” tuom tarpu, dar 
nepriimami.

In Belgija, Czekoslovakija, 
Danija, Suomija, Francuzija, 
Graikija, Italija, Hollandija, 
Noregija, Portugalija, Iszpani- 
j a ir Sz vedi j a, atskiras “sup
port remittance” gali siekti iki 
$500, menesiui (vienai szeimy- 
nai.) “Support remittance” 
pasiusti, reikia banke iszpildy- 
ti blankus N. N. 32, 32A arba 
33.

“Support remittance” siusti 
in Rusu okupuotus(užimantus) 
krasztus: Lietuva, Estija, Lat
vija ir Lenkija, reikia gauti 
specialus Valstybes Iždo 
(Treasury Department) leidi
mas, ne bent kreipiantis in 
American Express Company 
kuri ta leidimą jau yra gavusi. 
Szieme krasztams “Support 
remittance yra ribotas $100.

Keblumas susidaro su mai
nymo kursu (exchange rate), 
nes, vietoje ežia inmoketu do
leriu, gavėju iszmokama tolygi 
suma vietiniais pinigais. Saky
sime, SSSR vienam doleriui 
yra nustaeziusi 5 rubliu kurse, 
kas, atsižvelgiant in ten egzis
tuojanti (gyvuoti) pragyveni
mo branguma, yra juokinga 
maža.

dabar visai nesileidžia arti sa
ves jokiu eroplanu ir nuszauna 
juos kai tik jie pasirodo. Lai
vynui yra duotas insakymas 
jau daugiau nesimuszti ir nie
kur nekariuti, bet apsiginti ir 
būtie ant sargybos nenuleisti 
pakol viskas bus visiszkai su
tvarkyta.

Aklas, Bet Baisiai 
Gabus .

: Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge ‘‘Saule ’ ’ tai tu
rės didžiausia linksmybia per 
visus metus!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVI3ZKA5 GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam* 
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
B2O W. Centra St., Mahanoy City

firkie JĮ. S. Bonus Sziadienl

Paleis 5,000,000 
Kareiviu

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas prane- 
sza kad neužilgo isz vaisko bus 
paleista apie penki milijonai 
kareiviu. Ir dabar in vaiska 
ims visai mažai. Beveik visi tie 
kurie kariavo bus paliuosiuoti 
ir parvažiuos namo, tie, kurie 
ežia buvo ir dar niekur neva
žiavo, važiuos prižiūrėti užka 
riautas žemes.

Jimmy Osborn, devynių 
metu vaikutis isz Anglijos, 
yra aklas, bet labai gerai ir 
gražiai moka ant piano 
skambinti. Devintos Karo 
Jiegos Lakūnai Kareiviai 
parsivežė ji in Amerika ir 
dabar leidžia ji in mokslą in 
Parkins ^Institution, kur ak
liems yra taikomas tinka
mas mokslas.

Skaitykite “Saule”

Gerai Ir Greitai Moka Plaukti

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau- 
leš,” 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 siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

Betty Lachok, isz Akron, Ohio, laimėjo pirma vieta 
plaukimo rungtynėse. Ji greieziausia už visus kitus perplau
kė net tris mylias. Jai eme tas tris mylias perplaukti viena 
adyna, 17 minueziu ir 36 sekundas. Tai labai greitas ir ge
ras plaukimas.

Skaitykite “Saule”

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias

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

MAHANOY CITY, PA.

Szitas vaikutis nori grajyti, loszti beis-bole taip kai ir jo 
didelis brolis. Jis tuojaus neszis kiek tik jo kojos inkirs, jei
gu tik tas kelines panesz ir kur neužklius.

pasisekė, už tai kad musu jie
gos buvo persilpnos, už tai kad 
musu pasiaukojimo neužteko 
musu krasztui.”

Japonu laikrasztis sako kad 
Imperatorius Hirohito parei
kalavo kad jie visi atsisakytu, 
ir pasilaikė Premiera Suzuki 
tik iki jis gales kita in jo vieta 
pasirinkti.

Radijo isz Tokyo visiems Ja
ponams gedulingai ir graudin
gai pranesze kad: “Mes priėjo
me prie to, kad dabar jau nega- 
Įima ilgiau gintis ar prieszin- 
tis. Rugsėjo (Aug.) 14 Jo Ma
lonybe Imperatorius Hirohito 
iszleido savo majestotiszka 
praneszima ir pranesze savo 
prieszams kad Japonija praszo 
taikos. ’ ’

Pats Imperatorius Hirohito 
kalbėjo per radi j a in savo žmo
nes. Tai Japonams negirdėtas 
dalykas kad ju Imperatorius, 5 
kuris pareina isz dieviszkosios
kilmes taip nusižemintu kad

Katalikai Gina
Lietuvos Teises

NEW YORK. (LAIC) — 
Placziai skaitomas katalikisz- 
kas sanvaitrasztis “The Tab
let,” per dvi sanvaites isz eiles 
prisimena Lietuvos žmonių tei
ses in laisve.

Rugpiuczio 4 d., laidoje“ re
daktorius paminėjo Churchillo 
nusivylimą santykiuose su So
vietais ir klausia: “Ar daug 
yra vilties Lenkijai, Lietuvai, 
Estijai ar Latvijai atsisteigti?į 

Vengrijai, Jugoslavijai, Ruma- 
nijai, Bulgarijai ir kitoms val
stybėms iszlaisvinti? Taika 
Balkanuose, Italijoje, Francu- 
zijoje, Iszpanijoje ar Vokieti
joje atsistatyti? Pasauliniai 
sandarai susidaryti? Ar bet kas 
gali matyti vilties demokrati
jai ar pasaulinei taika ir gero
vei betkuriame tu krasztu? Ar 
totalitarizmas . (pakentizmas) 
yra sumusztas ir valstybine ti
ronija sunaikinta?”

Rugpiuczio 11 d., editoria- 
luose laikrasztis svarsto Pots
damo nutarimus gana pesimis- 
tiszkai. Laikrasztis pagiria li
gi sziol Prezidento Truman o 
parodytas budo savybes ir ra
gina skaitytojus raszyti laisz- 
kus Prezidentui, kadangi 80% 
Prezidento gaunamu laiszku, 
kol kas, tvarkiai ateina isz tu, 
kurie Rusija stato pirm visko.

Kitame editoriale, “Interna
tional Bias” laikrasztis raszo

— “Žmones, kurie visame pa- 
taip stipriai reme Keturiu 
Laisvių tobulybes dabar stebė
si — kas atsitiko su Lenkijos 
laisve, ir jie veltui jieszko net
gi paprasto paminėjimo apie 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
atsteigima Potsdamo raporte. 
Užakcentuokime savo laimėji- 
ma ir gražinkime laisve visame 
pasauliui pirmiausia Suomijai, 
Lenkijai, Jugoslavijai, Czeko- 
slovakijai, Latvijai, Lietuvai, 
Estijai, Austrijai, Vengrijai ir 
1.1.
šaulyje džiaugėsi Atlanto 
Czarterio paskelbimu ir kurie

Japonu Kabinetas 
Suiro “

TOKYO, JAPONIJA. — Im- 
peratorius Hirohito pripažino 
ir priėmė savo kabineto ar szta- 
bo atsisakyma. Jie atsisakė 
isz valdžios ir savo vietas ki
tiems užleido. Keli isz ju tuo
jaus nusižudė.

Generolas Korechika Anami, 
Karo Ministeris iszkilmingai 
nusižudė kad, anot Japonu pa- 
proezio, jis atpakutavuotu už 
savo klaidas ir nepasisekimus. 
Keli kiti augsztose vietose Ja
ponai ar jau dabar nusižudė ar 
nusižudys. Tokia savižudyste 
nuplauna visus Japono griekus 
ir sugražina visa to žmogaus 
szeimynos ir giminiu garbe ir 
szlove.

Premieras Admirolas Kanta
ro Suzuki paaiszkino kad, kabi-

Draugas Palaidotas

kalbetu in paprastus Japonus.
I

Beveik butu panasziai mums, 
jeigu Pats Kristus prabiltu in 
mus Katalikus per radija.

Imperatorius Hirohito ap- 
gailsetaudamas savo kraszto li
kimą, aiszkino savo žmonėms 
kad, Amerikos baisus naujas 
ginklas, (ta dulkes sprogstanti 
bomba) paklupdė Japonus. 
“Ta sprogstanti dulkes ‘‘Ato
mic” bomba yra žiauriausias ir 
baisiausias ginklas, ’ ’ aiszkino 
Imperatorius, “ir kiek jie blie- 
dies ir iszkados gali padaryti 
tai niekas negali aprokuoti.”

Bet kad ir pasiduodamas, 
kad ir savo žmonėms prisipa
žindamas kad jau jie visi pri
ėjo prie liepto galo, Imperato
rius Hirohito vis dar stengiasi 
savo garbe palaikyti savo szlo
ve kaip nors iszgelbeti ir pride
da, kad Japonai visiems gero 
velijo ir kariavo vien tik už tai 
kad jie norėjo “visiems suteik
ti gera gyvenimą, taika ir ra
mybe.”

Visas Japonu Karo Sztabas 
baisiai inirszo kad Imperato
rius pasidavė ir taip nusižemi
no. Premieras Admirolas Suzu
ki su beviltiszkomis pagiežos 
aszaromis sake, ka, ‘ ‘ Szita die
na niekados nebus užmirszta.

f-
Japonai amžinai atsimins kas 
isztiko j u garbinga tauta.” Ku- 
suo Oya, vyriausias užsieniu 
propagandos vadas taip pat 
iszsireiszke sakydamas: “Mes 
nusilenkiame priesz musu prie- 
szo ginklus ir mokslą. Mes pra- 
liamejome. Bet tik laikinai. 
Mes suklydome kai pilnai nein- 
vertinome savo prieszo jiegas 
ir mokslą. Ta klaida mes turi
me atitaisyti. ’ ’

Kareivis Joseph Samson isz Detroit, Mich., aptaiso 
kapa savo gero ir isztikimo draugo (szunyczio) kuri jis bu
vo pavadinęs “Sergeant Chipps” Szunytis ant karo lauko 
žuvo.

SKAITYKITE “SAULE”

Apie Racionavima
Mėsos ir Tauku: Raudoni 

ženkleliai knygutėje Nr. 4, 
Q2, R2, S, T2, U2, geros iki 
Rugpuiczio (Aug.) 31 d.

Maistas Bleszinese: Mėlyni 
ženkleliai knygutėje Nr. 4: 
ženkleliai knygutėje Nr. 4: T2, 
ženkleliai knygutėje Nr. 4: Y2, 
Z2, Al, Bl, Cl, geros iki Rug
piuczio (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.

Cz very kai: Ženklelis (ero- 
planinis, Nr. 1, 2, 3, 4 knygutė
je Nr. 3, kožnas ženklelis geras 
del vienos poros czveryku.




