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20 Metu Japonus Valdyti
Isz Amerikos

■ ♦
Prezidentas Trumanui 

Darbai Labai Rupi

' WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas visomis 
galiomis stengsis visiems parū
pinti gerus darbus, ne už tai 
kad jam darbo žmogus taip la
bai rupi, bet už tai kad jam to 
darbo žmogaus balsas rinki
muose labiau rupi. Jis dabar 
jau mato ir supranta, kad dar
bai ir darbininkai ji iszrinks 
1948 metuose ar bedarbes ji su- 
musz.

Mažiau Pointu
Kareiviams -_e- Ai 

r -----
' WASHINGTON, D. C. —
Nuo pirmos ateinanczio mene
sio dienos kareiviams reikes 
tik septynios-deszimtys “poin
tu” del paliuosavimo isz armi
jos. O nuo Lapkriczio (Nov.) 
menesio, reikes tik szeszios-de- 
szimtys “pointu.” Reiszkia, 
dar daug daugiau kareiviu par
važiuos namo. Szitie “pointu” 
sumažinimai paleis apie 1,900,- 
000 kareiviu.

Jūreiviai baliavuojo ir linksminosi kai iszgirdo kad Ja
ponai pasidavė. Tompkinsvilh, N. Y., jūreiviai sudarė savo 
paroda ir rode kaip Admirolas Halsey jos per Tokyo uly- 
czias ant Imperatoriaus Hirohito žirgo.

Mainieriai Straikuoja i Pulkauninkas

Varszavos Valdžia A • 'j,™ P wl 11 ri-
Jieszko Paramos JI A JL JouCA JU CHll CJL UlMJ

VARSZAVOS, LENKIJA.
— Nauja Lenku valdžia Vars- 
zavoje laukia ir tikisi kad Lon
donas ir Washingtonas neužil
go pripažins ja kaipo teisetina 
ir tikra visu Lenku valdžia.

da Savo Senus 
Laivus

Parduoda Kariszkus
[ Laivus

WASHINGTON, D. C. —
Amerika parduoda savo senus 
kariszkus laivus Alijentams. 
Kiniecziai nenori dideliu ka- 
riszku laivu, bet perka apie 

’dvideszimts mažesniu, bet 
greitu laivu nuo Amerikos. Ru
sija derinasi ir nori pirkti ar 
greicziau už dyka gauti karisz- 
ku laivu del savo laivyno Paci- 
fike. 

t

Prezidentas Trmanas 
Rūpinasi Rinkimais

1 WASHINGTON, D.C. — 
Prezidentas Trumanas jau da
bar ima rūpintis rinkimais, ku
rie atsibus 1948 metuose. Jis 
visai nesislepia ir vieszai taria
si ir klausinėjasi kaip rinkimai 
bus rengiami 1948 metuose ir 
kaip dalykai stovi kaslink jo 
progos laimėti tuos rinkimus. 
Jis jau pasirengęs rinkimams.

Laiszkai In Lietuva

NEW YORK. — Dabar jau 
vieszai ir oficaliai peskelbta 
kad galima raszyti ir siunsti 
laiszkus in Lietuva. Laiszkai 
turi būti trumpos ir lengvos, 
negali sverti daugiau kaip vie
na aunsa, už 5ė, arba galite 
siunsti laiszka per eroplanini 
paszta, kainuoja 30£.

PITTSBURGH, PA. — 
Minksztesnes anglies kasyklos 
dabar nedirba, nes mainieriai 
iszejo ant straiku, reikalauda
mi kad kompanijos pakeltu mo
kestis. Daugiau negu 35,000 
darbininku iszejo ant straiku. 
Devynios mainos, kasyklos už
darytos.

Westinghouse Elektro 
Darbininkai Straikuoja

PITTSBURGH, PA. — 
Jau beveik menesis kai Wes- 
tighouse Electric Corporation 
darbininkai straikuoja. Dau
giau negu 25,000 darbininku 
negali dirbti del szitos straikos. 
Szitu darbininku straikavimas 
lieczia ne vien tik juos paežius, 
bet ir beveik visus Amerikos 
biznierius, nes tos straikos su
stabdė $5,500,000 biznio in san- 
vaite. Reiszkia ne vien tik dar
bininkai nukenezia, bet visi 
Amerikiecziai.

“Pressed Steel Car” Kom 
panijos darbininkai Subatoj 
iszejo ant straiku. Straikuotoju 
yra apie 2,260, bet dar kita tiek 
negali dirbti pakol tos straikos 
susigadins.

Darbai mažėja, o straikos 
daugėja. Gyvas ženklas kad be
darbes jau labai arti, net prie 
pat vartų. Visiems dabar ne 
tiek darbas, kiek pinigas rupi, 
Ir tai žmones darbininkams ne 
in sveikata.

60,000,000 Darbus 
1950 Metuose

WASHINGTON, D. C. — 
Sekretorius Wallace pranesza, 
kad jis ketina visa savo sztaba 
pertvarkyti ir prižada, kad bus 
apie 60,000,000 darbu 1950 me
tuose. Reiszkia bus visiems ga
na darbo. Tai labai gerai, bet 
Ponas Wallace nepasako: “Ka 
visi tie darbininkai turi daryti 
iki 1950 metu.”

Devereux
Iszlaisvintas

TOKYO, JAPONIJA. — 
Leitenantas Pulkauninkas De
vereux, kuris su savo karei
viais pastojo Japonams kelia 
ant Wake Island ir gynėsi pa
kol turėjo pasiduoti, yra isz
laisvintas. Kareiviai ji rado 
Japonu nelaisvėje. Jis sveikas 
ir dabar linksmas.

Pulkauninkas Devereux atsi
sakė apleisti savo kareivius, 
kai visi kiti augszti oficieriai 
pasitraukė nuo tos salos. Jis 
pasiliko su savo kareiviais ir 
buvo in nelaisve paimtas.

12,000 Komunistu 
Susirinko

NEW YORK, N. Y., — 
Pareita sanvaite Komunistai 
turėjo susirinkimą Madison 
Square Garden, New York 
mieste. Susirinko apie 12,000. 
Komunistu vadas, William Z. 
Foster vieszai priėmė ir patvir
tino Amerikos Darbininku Par
tijos kandidatus in rinkimus, 
kur jie pasižada isz pat pasku- 
tinuju kariauti priesz kapita
listus.

12,000 balsuotoju tai ne taip 
jau didelis skaiezius, bet nei 
viena kita partija niekados ne
gali tiek žmonių susiszaukti in 
susirinkimą. Komunistai kas 
metai turi panaszius susirinki
mus ir kas metai apie 12,000 su
sirenka. Kai kada tai net apie 
20,000 būva.

Czia matyti kad Komunistu 
vadai ir Amerikoje moka kaip 
savuosius valdyti. Demokratai 
ir Republikonai gali pasirinkti 
už ka balsuos ir už ka rankomis 
plos, bet nebagai Komunistėliai 
turi taip szokti kaip partija 
dainuos.

Skaitykite “Saule”

Kaip visa Europai trūksta 
maisto, taip ir Lenkams. Mais
tas iszkelia svarbiausi ir skau
džiausi klausima sziandien. 
Lenkai ir ju valdžia nieko ne
gali daryti ar veikti pakol bus ( 
galutinai iszsprestas maisto 
klausimas.

Valdžia panevalia iszsiunte 
puse milijonu Lenku isz mies
tu in ukes (farmas) padėti 
dirbti pjūties metu.

Lenkai gauna maisto isz Ryt- 
prusijos, Pomeranijos ir Silesi- 
jos isz kuriu krasztu Vokiecziai 
yra vejami. Bet Vokiecziai, be
bėgdami ar apleisdami savo na
mus ir ukius naikina ir degina 
viską. Tai maža nauda czia bus 
Lenkams.

Invede keturiu metu plana 
atstatyti Lenkijos ukius (far
mas) ir padėti žmonėms atsi
statyti savo namus ir triobe- 
sius.

Atstatyti Lenkijos miestus 
ims daugiau negu penkiolika 
metu. Varszavoje tik dvyliktas 
nuoszimtis namu liko po karo. 
Visi kiti sunaikinti ar sudegin
ti ir sugriauti.

Fabrikai jau atsidaro, bet 
susisiekimas baisiai sunkus, 
nes vieszkeliai ir geležinkeliai 
suardyti.

Lenkai dabar visomis galio
mis stengiasi atidaryti anglies 
kasyklas. Jie nori anglies ne 
tik saviems fabrikams, bet ir 
siunsti in kitas žemes. Lenkai 
jau dabar turi pramones su
tartis su Szvedais ir kitais 
krasztais bizni vesti: siunsti 
anglis ir gauti visokio maisto.

Lenkai iszeivijoje ar isztre- 
mime, visai nenori grįžti in 
Lenkija kur Varszavos valdžia 
vieszpatauja. Tik koks treczias 
nuoszimtis, procentas tokiu 
Lenku žada parvažiuoti isz ki
tu krasztu. Daug Lenku gyve
no Lenkijos Rytuose, kur da
bar Sovietai užėmė valdo. Jie 
už jokius pinigus tenai negriž. j

Lenku armijos, kurios dabar 
' randasi svetimose žemese sta- 
1 ežiai pasisakė, kad negriž in
Lenkija.

Varszavos valdžia jaueziasi 
bejiege ir už tai laukia kad 
Londonas ir Washingtonas ja 
pripažintu. Ji taip tikisi susti
prėti ir ant savy kojų pasistoti. 
Ji praszo ir net reikalauja kad 
Amerika ir Anglija panevalia 
visus Lenkus parvarytu atgal 
in Lenkija.

Isz pradžios, Anglija ir Ame
rika atsisakė taip daryti, bet 
dabar jau matyti kad grei- 

i cziausia Amerika ir Anglija

Gazolino Ir Aliejaus Vėl Trum
pa; Angliakasai Ir Elektriko 
Darbininkai Iszejo Ant Straiko 
Pittsburghe; Paleis Daug Ka
reiviu Isz Armijos; Japonai Ti
kisi Pagelbos Isz Amerikos; 
JaponaiTuri Duoti Sanskaita

Varszavos valdžiai ims patai
kauti.

WASHINGTON, D. C. — Generolas 
Wainwright, kuris per tris metus buvo nelaisve-

Nacziu - Vokiecziu Uz- Je> sa^°, kad Amerikiecziai turi laikyti visus Ja 
I • v • • 1 1v* v • •

imantos Padarai 
Lietuvoje

NEW YORK. (LAIC) 
Užimantejai besitęsiant, 
kiecziai be gailesezio vare isz 
savo ukiu Lietuviu valstieczius 
ir grobstė ju turtą. Taip 1942 
m., rudeni Marijampolės, Tau
ragės, Kėdainių ir Vilkaviszkio 
apskrityse žemes neteko 2,057 
szeimynos. Kartu su žeme isz ju 
paėmė visa judomaji turtą: 2,- 
475 arklius, 2,267 karves, 2,973 
kiaules, 2,386 avis, 1,426 plugus 
1, 18 akecziu, 859 vežimus. Vi
sos szios szeimynos turėjo be 
jokios kompensacijos atiduoti 
Vokiecziams sekanezias žemes 
ūkio produktu atsargas (cent
neriais) : rugiu-22,166, kviecziu 
16,307, miežiu, 13,114, avižų 
22,914, bulviu 57,052.

Hitleriniu grobiku szeimi- 
ninkavimo pasėkoje, nepilnais 
duomenimis, vien tik 14 Lietu
vos apskrieziu gyvuliu ir 
paukszcziu skaiezius, palyginti 
su 1940-1941 m., sumažėjo; ark
liu 136,140, stambiu raguoeziu 
565,995, kiaulių 463,340, aviu 
594,492, visztu 996,000, aneziu 
ir žasu 424,178.

Prie sziu nuostuoliu reikia 
pridėti antros karo audros pa
darus ir antro, vis tebesitesian- 
czio Bolszevikmeczio nuostuo- 
lius.

Vo-

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00

SAULE PUBLISHING CO., 
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ponus po savo priežiūra ir valdžia mažiausia 
per dvideszimts metu. Reiszkia, reikes Japo
nus valdyti ir mokyti pakol kita karta iszaugs ir 
pamirsz savo tėvu kariszkus troszkimus ir žvie- 
riszkumus.
kiek jis ir jo kareiviai iszkentejo Japonu 
nelaisvėje.

TOKYO, JAPONIJA. — Generolas Mac- 
Arthur pareikalavo, kad Japonu valdžia duotu 
pilna sanskaita savo turto, kad paskui negalėtu 
iszsisukti kai bus reikalaujama, kad Japonai ka
ro kasztus užmokėtu. Pats Imperatorius Hiro
hito turi duoti apyskaita savo turto, Amerikie
cziai valdys ir tvarkys visa Japonu pramone ir 
bizni. Visos slaptos draugystes turi būti tuojau 
panaikytos, taipgi vadai turi pasiduoti Ameri
kos valdžiai; jeigu ne, tai mirties bausme laukia 
tu vadu ir visu tu kurie tokius vadus užslėptu. 
Tokius žingsnius reikėjo isz pat pradžios pada
ryti ir jokiu derybų su Japonais nedaryti.

Jis pirma syki pradėjo pasakoti

CHICAGO, ILL. — Gazolino ir aliejaus 
sziuliniai ir fabrikai nedirba, nes darbininkai 
straikuoja. Dabar gazolino visiems yra gana, 
ar butu gana, tik negalima jo gauti, nes darbi
ninkai nenori dirbti. Kai kurie miestai jau 
pradeda vėl varžyti gazolino pirkimą ir reika
lauja “Pointu.” Jeigu straikos nesusigadins už 
dienos kitos, tai visur pritruks gazolino ir alie
jaus. Mes vėl turėsime savo karuka namie pa
likti ir pekszti sau traukti. J
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Kas Girdei
I Tarnaites Dirba Ant

Farmos
“CZIA ILSISI” Prancūzas Petain 

Nuteistas

Divorsanis Ekskurzija neuž
ilgo palengvins tiems naba
gams milijonieriams, kurie no-» 
ri greitai atsikratyti savo vyro 
ar pącziutes. Ateina žinios, kad, 
jau dabar rengiama eroplanai,' 
kurie vesz nepasitenkintas mo-j 
tereles ir neužganėdintus vv- 
rus staeziai in Reno, Nevada,' 
kur jie ir jos gales ir greitai ir; 
lengvai persiskirti, divorsa 
gauti ir sau kita moterystei 
mazga užsimegzti.

Tie kurie žino apie tokius da
lykus, aiszkina, kad per ilgaii 
reikia dabar laukti divorso.j 
Ima net keturias dienas isz 
New York . ar isz Kalifornijos 
atvažiuoti in Reno gauti savo 
divorsa. Tie divorsu felczeriai 
bijosi kad per toki ilga laika 
gali ir piktumas atslūgti ir ne
susipratimai isZgaruoti. Tas 
kenkia bizniui. Už tai, dabar 
žmonelei bus daug lengviau, 
geriau ir patogiau. Ji susipyks 
su savo vyru per pusryczius, ir 
jau priesz pietus ji gales spar
nais nulėkti in Reno ir jau sa
vo divorsa pradėti.

Ir da ne viskas. Dabar bus ir 
lengviau sau su kita paežiu te 
apsivesti. Dabar bus galima in 
Reno, Nevada nulėkti ir persi
skirti. Paskui ten ant keliu die
nu apsigyventi ir už kito iszte- 
keti kad ir Kalifornijoje. Ne
reikės ten nei važiuoti. Lajeriai 
tave apženys Kalifornijoje kai 
tu sau ramiai ir patogiai Reno, 
Nevada, ar kad ir Mahanojuje 
prie baro stikleli glamoniesi. 
Nereikes tau nei szliubo nei ve- 
seiles!

Darbininkes in Goldwa
ters dideli sztora, Phoenix 
Arizona, praleidžia savo 
liuosa laika bedirbdamos ant 
21 akerio farmos. Joms at
moka ne pinigais bet maistu 
ir vaisiais nuo tos farmos.

draugiszkumo tarp Japono ir 
Amerikieczio pakol Japonas 
savo žveriszkumo neatsisakys 
ir nepradės kaip žmogus gy
venti.

Japonas nevertas žmogaus 
vardo ir negalima ji žmogumi 
laikyti pakol jis žmogumi ne
taps. Tik ateitis mums pasakys 
kada ir kiek mes galėsimo Ja
ponu pasitikėti ir su Japonu 
draugauti.

Czia, prie neszventintu kapi
niu kampo yra trys kapai, bot1 
lik vienas paminklas. Tas pa
minklas stūkso ir spoksoja sta
eziai in pavirtusi 'kryžių. Szitie 
trys nebuvo nei broliai, nei gi
mines nei susiedai. Bet mirtis 
\ ištikiu szposu iszkreczia. Tie, 
kurie buvo didžiausi prieszai ir 
neprieteliai ant žemes, tankiai 
tampa susiedais ir kaimynais 
po žeme ir susieina mirtyje.

Kai szitie trys gyvi buvo, jie 
kai kada susieidavo pas Mosz- 
ke, saliune, ir prie stiklelio ki
lo, viens kitam žodi kita prasi- 

jtardavo. Bet, tai ir viskas!
I Viena vakara, po Nauju Me
ilu, kai vejas staugte staugė, 
i pūgos virsz tvorų, nors tvoros 
braszkete braszkejo nuo szal- 
czio, tie trvs saliune viena kita' 
stikleli iszmete “nuo szalczio” 
ir susidraugavo. Ant pažinties 
da kelis iszkele. Vienas pundijo 
antras pirma pasekė, o treczias 
nepasidavė. Taip ir in vidunak
ti. O vejas draskėsi lauke, szvil- 
pe, slauga ir iii vidų laužės.

Susidraugavo ir liežuviai at
lyžo ir 'kalba užsimezgė. Pasi
klausė kaip vejas staugia lau
ke, dirstelėjo in apszalusi ir pū
ga užpustyta Įauga, ir visi trys 
pripažino, kad nei szuva nega
lėtu szianakt lauke isztrivoti. 
Tarp kitoko, viens isz ju, pa
kratęs galva, sake, kad net na
bagai ant (kapiniu szianakt nuo 
szalczio dreba, nes toks žvar
bus vejas net ir lavonus gali pa-1 žinojome. Jei kurios nėra j

ko'kiu nors priežascziu nėra ga-

viii organizacijų, parapijų,, 
draugija, kliubu choru konfe
rencija in kuria yra kvieczia- 
mos ir tos draugijos, kurios deL

Konferencija i n v y k s 
(Oct.) 14 d., 1945 m., N 
ūgiai 2 vai., po pietų, Lietuviu 
Amerikos Piliecziu Kliubo Sve
tainėje, 230 Union Avenue,

Priima Japonu
Atsakymą

Paulikonis, D. Patackas ir J. 
Dobrovolskis.

Paskirstymas Maistas
Apie Racionavima ,
Mėsos ir Tauku: Raudoni 

ženkleliai knygutėje, Nr. 4, 
LI, Ml, Nl, Pl, Ql, geros iki 
Gruodžio (Dec.) 31 d. Ženkle
liai: V 2 iki Z2 gerios lyg Sept. 
30 d., Al iki EI geros lyg Oct.

Prancūzas Henri Philippe 
Petain, kuris buvo Prancūzi
jos augszcziausias vadas per 
kara apleidžia teismo kam
barius ir eina in kalėjimą, 
pasmerktas ten liktis iki gy
vos galvos, o

“ Dariaus - Girėno” Pa
minklo Ir Suvažavimo 

Reikalu

Tie kurie tokius dalykus ži
no, aiszkina kad Amerikoje da
bar labai trumpa vyru. Dabar 
randasi 12,630,000 neisztekeju- 
siu mergeliu ir merginu ir tik 
9,320,000 neženotu, singeliu vy
ru. Isz to aisziku kad apie trys 
milijonai merginu negaus vy
ro ir pasiliks senmergėmis.

Tai dabar kai tavo žmona 
ims tave barti ar kolioti, pri
mink jai kad ji buvo labai lai
minga kad ji tave gavo pirm 
negu tu dažinojai kiek tu ki
toms esi vertas.

“Saule” dabar $4.0C 
metams in Suvienytose Vaisti 
jose, $5 kitose Vieszpatystese

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

i ‘"

Japonas gali būti ir malonus 
ir lipszmis. Geriausi ir darbsz- 
cziausi tarnai yra Japonai. Ja- 
ponaites yra gražios, lipsznios 
ir meilios. Japonaite kaip dar
želyje 'kvietkele, graži, trapi ir 
maloni. Japonai kareiviai ir 
oficieriai dabar ligi žemes len
kiasi ir negali suprasti kodėl 
mes ant ju taip supykome kad 
jie ant musu tik kara paskelbė.

Dabar ateina žinios kurios 
mums parodo kokie isz tikro 
yra tie Japonai. Tie kurie pate
ko in Japonu nelaisve dabar 
mums pasako apie ta Japono 
lipsznuma ir prielankumu. Jie 
ne žmones, bet žvieriai.

Mes su žmogumi žmoniszkai 
kalbame ir pasielgiame, bet su 
žvieriu turime kitaip apsidirb
ti. Mes ji turime nudėti jei ne
norime kad jis mus sudraskin- 
ti. Mes kuliu, jauti prijaukina
me ir jam ragus apdaužome ar 
visai nukertame, žvierims na
gus iszraunam ar dantis atbu
kiname. Panasziai turime ir su 
Japonais pasielgti.

Dabar turime Japonus taip 
nuginkluoti 'kad jie negalėtu 
kito karo sukelti, kad ir norėtu 
turime ir jiems ragus apdaužy-

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

knygele, 75 Centai.
Rodykle:

Bažnytini* metu padalinime*. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetine*.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* 
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. 
Imdama* nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisyma* 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 atiduodama* Dievui gar

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

Komunijos.
Garbinimas 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Ministrantura*.

Szv. 
prie 
pris 
Szv.

it

Szv. Sakramento 
Tamosziau*.
Vieszpaties Jėzau*. 
Panos Szvencziausio*. 
Bernardo prie Szv.

ii ąr įszrąutį. Negali būti jokio4 Saule Pub, Co., Mahanoy City

Brooklyn, N. Y.
kotarpiu tapo iszsiuntineti 
laiszkai Brooklyno ir apylinkes

, draugijoms, kuriu antraszus 
gave 

kratyti. Kiti du sutiko, ir da po tokio laisako, tai praszomos pa-
* I . . .burnele iszmete. smaudoti isz laikraszozio.

Paskui,’kaip ten užėjo szne-, Gerbiamieji Lietuviai:— 
ka, kad ir Ponui Dievui ant; 
kryžiaus ten ant kalno szaltaJ
Jie visi trys buvo geri, dievo- mielai invertinsite szio reikalo 
baimingi Katalikai, atlikdavo 
savo priedermes ir eidavo įkas 
metai du sykiu in bažnyczia, 
taip kaip vyrui reikia.

Juo daugiau jie kalbėjo apie 
Poną Dieva, ir juo szalcziau tas 
vejas cypė, juo labiau jiems 
pagailo tas Ponas Dievas ant to 
kryžiaus ant to kalno. Kai jie 
prie bonkos dugno priėjo, jie ir 
prie iszvados priėjo: Ir Ponui 
Dievui nebūtu taip ant to kry
žiaus szalta, jeigu Jis galėtu, 
kaip jie, viena kita iszsigerti. 
Nutarė Jam nuneszti ■kiekvie
nas po stikleli. Nes jie buvo ge
ri vyrai ir savo Poną Dieva my
lėjo. Bet, nors ant tiek dar bu
vo blaivi, kad bijojo kad ta 
degtine, tas sznapsas nesuszal- 
tu ar neiszsilietu jiems tebene- 
szant. Nutarė Poną Dieva atsi
vesti ežia, kur szilta, in saliuna 
ir Jam užpundyti. Sumanyta, 
padaryta.

Da po du ant drąsos, ir visi 
trys nuklampuojo, briste nu
brido in kapines, nugrubusiais 
nagais nuplesze įlinka nuo kry
žiaus ir parsivilko iii saliuna.

Kai ant rytojaus iszsipagi- 
liojo ir suprato ka jie buvo pa
dare, viens isz proto išzsikraus- 
te, kits sudurnavojo, o treczias 
isz minties iszejo. Dabar jie 
greita viens kito ilsisi, o ju pa
minklas staeziai iii kryžių žiu
ri.

nuo draugijos ir po viena nuo 
p e n k i a s d e s z i m t s nariu,
i, praszome aukszi 

' pažymėtus klausinius svar 
r ingalioti jusu atstovus pa- 
cikti pasekmes konferencijai, j

Do konferencijos 6 vai. vai:.,Į 
toj pat saleje invyks užkandžiu! 
ir vaisziu pramoga, pagerbimui| 
musu didvyriu laikunu “Da-! 
i iaus ir Girėno” dvylikos metu . 
sukakties nuo skridimo, lnžan-1 
ga $1.25. Jusu draugijai pri-j 
siuncziame bilietu-----sumoj1—-
$----- ir praszome juos nupirk-
ti. Pinigus teikitės ] 
rengėjam vardu: John Szaltis, 
280 Union Avenue, Brooklyn,! A> ()U(]011is; Fin. Seki 
N. Y., nevėliau Spaliu (Oct.) 8. Briedis; Iždo Glob.: J. Ambro- 
d., užtikrinimui sau vietų. Už 

į jusu malonumą isz anksto ta
riame aeziu.

Konferencija szaukia ben
drai keletas Brooiklyno draugi
jų ir Paminklui Statyti Komi
tetas.

Su aukszta pagarba, 
Dariaus-Girėno Paminklui Sta

tyti Komitetas.

Max Grassli Szveicarijos 
atstovas perduoda Amerikos 
Sekretoriuj, James F. Byr
nes Japonu atsakyma in mu
su pareikalavima kad jie vi- 
siszkai be jokiu derybų pasi
duotu.

30 d.
Cukrus: Ženklelis Nr. 38 

cukraus lyg Rugsėjo (Sept.)’ 
. knygutėje Nr. 4 del 5 svaru 
30 d., Kacionavimo valdyba da
bar priima aplikacijas del su- 

į dėjimo vaisiu ir bon'kas gauti 
! cukraus.

Czverykai: Ženklelis (ero- 
planinis) Xis. 1. 2, 3 ir •' kny
gutėje Nr. 3, kožnas ženklelis 

i geras del vienos poros czvery- 
ku.

Pirmininkas: J. Szaltis; Vice 
prisiųsti pjrnb: j. Jt Sherry; Iždin.: J. 

Suauga; Sekr.: AL Pivariunas ir 
Adv. S.

zaitis ir J. Kairys. Nariai: V. 
Brazaitis, M. Stakovas, A. Ba- 
Icziunas, P. Kyrius, Chas. Brec- 
ker, G. Marcziukiene. Draugija 
Atstovai: U. Bacevicziene, O. 
Valaitiene, B. Spudienc, J. Ja- 
nuszkis, P. Spūdis, J. Jankūnas 
J. Lugauskas, P. J. Montvila, J. 
Tiszkeviczius, J. Jieszmonta, 
W. Kuras, Sofia Petkus, J.

ISTORIJEapie Da
i-----------------  iszo iszlins, AL
( yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros v rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^.
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

Nuoszirdžiai 'kreipiamės in 
is, turėdami vilties, kad Jus

L. TRASKAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIU3

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

'svarba ir priimsite musu pra- 
1 szyma.
, Draugijų issrinktas komite

tas pastatyti paminklą Brook-
i lyne musu garbingiems laku- 
; nams, “Steponui Dariui ir Sta- 
> nislovui Girėnui,” karui einant
• prie pabaigos, dedamos pastan- 
s gos užbaigti szi 'kilnu reikalą.
• Bet is yra kliucziu, kurios su- 
. laiko pradėta darlia.

Padkiausioji draugijų konfe- 
, rencija, invykusi Birželio-June 
. 6 d., 1943 m., Brooklyne, nusi-
■ state priesz Lituanica Aikszte,
• kuri pradžioje buvo užgirta pa

minklui statyti ir patarė komi-
■ tetui teirautis naujos vietos, 
i Sziuo reikalu buvo kreiptasi in 
. New Yorko miesto Parku Ko- 
. misijonieriu p. Moses, ir gautas
■ atsakymas: vieszam jiadke pa- 
. minklam vietos aprubežiuotos 
, ir apart to turėtu būti auksztos

vertes paminklas. Patarta pasi
tenkinti Lituanica Aikszte.

Taipgi minetoj konferencijoj 
; buvo svarstytas sumanymas, 

pagerbti kovojanezius ir žuvu
sius Lietuvius karius dabarti- 
iriam kare, kartu su Dariaus ir 
Girėno paminklu.

Bet, svarbiausias klausimas 
be kurio negalima pradėt pa
minklą statyti tai pinigai. Pa
minklo Fonde yra atiku $2,- 
698.76. Tai neužtenka tinka
mam paminklui pastatyt i. Nors 
ir nemalonu, bet esame privers
ti praszyti jusu gerbiamos 
draugijos atiku paminklo nau- 

.dai. Jas malonėkite siusti cze- 
!kiu ar 
szant 
ment 
musu 
Spurga, Port Jefferson Station 
Long Island, New York. | “«• Szaltiszaiti ir Debesėlis.

Taigi svarstymui sziu ir kitu'U U
klausimu yra szaukiama -----------★-----------
Brooklyno ir apylinkes Lietu-Į SKAITYKIT “saule” platinkit

money orderiu iszra- 
“ Darius Girėnas Monu- 
Fund” ir adresuokite 
iždininkui Mr. John

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta. j

Mahanoy City, Pa. i.j
No. 160 Keturiolika istorija

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Puaiaugave- 
nis; VieszDats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunui, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesiu 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25a 

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* 
23 puslapiu . ............................104

i No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka* 
us; Du ar keturi; Svietas dvasini 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25®j 

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo| 
Geras Medėjus................................154

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; VelniszkatiltasJ 
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinstai 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta* 
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121! 
nvslapiu ......................................... 254

No. 171 Vieniolika puiku istorijai 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj 
Mailaeh; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musij 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausioj 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu...........254

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 681 
puslapiu ..........................................154

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davinėti pinigus. 45 puslapiu 154 

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudral 
Piemenlis; Isz ko susidarė Angli4 
(su paveikslais) ; Kaiiriecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu* 
rtai; 
Preke

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

kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
mlnaliszka

No, 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
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
pinąs! sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuokjia 
Jurgis: Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodo.% 
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 apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c

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

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

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

45 puslapiu... 15c
126 Penkios istorijos apie 

Priversta links-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
85c 
isz 

isz-

I gonus.
No.

Doras gyvenimas;
mybe; Vargingo žmog«us sunu; Trys
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

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

SKAITYKIT 
“SAULE”

ISTORIJE apie Oregonu^
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 16c

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

No. 132 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
kė j imas 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.................. 15e

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 ; Ar-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 isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ................................. 15c

Keletą Juoku ir Paveikslo, 
.......... ...................... 151

Adresas
f

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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KERSZTO DVASIA Karo Sužeistieji ‘ Bole Grajina

£JALU gale gryžtate, teve 
Richardai, szauke džiaugs

mingai jau isz tolo tėvas Alber
tas, kuris buvo iszejes isz Ka
merūno Misijos namu pasitikti

žeme kalnuota ir nederlinga, 
siaurais slėniais persk ruošta. 
Sunkus pas mus darbas. Žvė
rienos maža. Truputis vario 
yra, tad pas mus daug kalviu.

savo draugo. “Leiskite mani Už musu kaimo eina platus sle- 
jus pasveikinti. Buvau jau be-| nis Utembe, o paskui vėl kal-| 
manas, kad lempardai bus jus' nai, ant kuriu gyvena Kanczie-
jau 'kur sudraskė.” nai, puodžiai. Ant ano plataus

“Tik nespauskite manės taip' slėnio niekas negano galviju,
drucziai, nes mane ir taip ba- nieks neseja kukurūzu,
das spaudžia. Tiek dienu isz'bu- 
vau kelionėje, ir tai veik 'be jo
kio pasilsio. Turėjome skubin
tis. Musu žmones vos tebeat-

ten žeme gera ir apaugusi pui
kia žole nors ten antilopes ir' 
buivolai randa sau pakanka-, 
mai paszaro. Nieks nedirba že-

nors

Renka Informacijas Atsakomybe 
Apie Sziu Dienu Federates Valdžios

Immigracija Į NEW YORK. — Atsakomy-
! be Federates Valdžios garan
tuoti Fair Employment Prac
tice visoms tautinėms kilniems 

'ir rasinėms grupėms bus tiks
las vienos dienos konferencijos, 
kuri bus szaukta Commodore 
Hotel, New York City, Nede

gioj Rugsėjo (Sept.) 23 d. Kon- 
; fereneija szaukia “Ney York

Committee of

gauna kvapa. Bet tas niekis: 
iszgelbejomo užtad žmogų.”

“Tai szita? — klausė t. Al
bertas, rodydamas akimis in 
gulinti ant nesztuvu juoduką. 
— “Ir” sutaisė “gi jam, vargs- 
zas, be rankos. ”

“O, isz tikro sutaisė.” Vos, 
vos isztraukiau ji isz nelaisvės 
namu, kur ji instume giminiu 
neapykanta. Bet apie tai pas
kui. Dabar turime ka nors už
kasti ir truputi pasilsėti. Kėn
iui, mes tave perkelsime in na
mus ir paguldysime in lova. 
Imkite ji in savo globa — 'kal
bėjo toliau t. Richardas, turekL 
te apie ji rupesni, kaip apie mu
su prieteli. .Jisai vargszas daug 
iszkentejo, tai yra didis. O di
dybei priguli pagarba. Ar ne 
tiesa, Ngofu? Juk ir Kenczie- 
nai gerbia tokius vyrus ?

Bet Ngofu, jaunas juodukas, 
tylėjo. “O,be abejones, pagerb
sime ir mes”-insikiszo t. Alber
tas. Matau, kad t. Richardas 
turi ne tiktai liūto drąsos, bet ir 
motinos szirdi” — juokavo t. 
Albertas, kviesdamas visus in 
misijos namu vidų.

* * *
Kenfui, taip vadinosi ligonis 

t Richardo atvežtas, greit svei
ko. Trumpu laiku jisai tapo mi
sijos myletinis. Mažutėliai mi
sijos auklėtiniai, prisiklausė 
isz t. Richardo katekistu, bu
vusiu su juo kelionėje, invai- 
liu nepaprastu nuotiku apie 
szi juoduką isz Ozo bos gimines, 
noriai lankėsi pas ji, norėda
mas dar daugiau naujienų isz- 
girsti isz jo paties lupu. Bet 
Kenfui nenoriai apie save kal
bėdavo ir maža ka naujo pasa
kydavo.

Viena gražia diena t. Richar
das pamatęs vaikszcziojanti 
sode Kenfui, tarė jam:

“Gal sziandien papasakosi 
mums, kaip tai tikrai su tavim 
buvo. Musu mažy ežiai neri
mauja isz žingeidumo. Asz juos 
tuojaus suszauksiu. Ei, Ndžio- 
ni, szukterejo misijonorius ne
toli stovineziam virėjui — su- 
szauk ežia visus.”

Kuomet visi juodieji klausy
tojai susirinko, Kenfui atsisė
dės pas t. Richardo kojas po 
palmes medžiu, szitaipos pra
dėjo :

“Mano pasakojimas bus 
liūdnas, kaip mirtis; nejaukus, 
kaip tamsi naktis. Nenoriai asz 
kalbu apie tai, bet kadangi bal
tas Dievo pasiuntinys liepia, 
Kenfui turi kalbėti.”

“Esu asz žmogus isz Czo'bos 
gimines pasakojo Kenfui. Visi 
musu vaikinai ir suaugę vyrai 
turi ant kaktos maža ratu'ka su 
taszku, o ant abieju skruostu 
asztru kalaviju ženklus. Musu

W Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ua 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
Diirazo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE J J J

mes Utembes slėnyje, nes Czo- 
bienai ir Kanczienai nuolat 
tarp saves kaujasi, nuolat dega j 
kiti kitiems baisiausiu kersztu. 
Tai yra pas mus szventa kersz- 
to teise ir tos teises asz tapau 
auka.

Karta izsirengiau su savo 
broliu Lanin medžioti in Utem 
bes slėni. Neturėjome giliuko. 
Užpuolė ant? mus Kanczienai 
suriszo mus ir nusivedė pas sa
ve. “Mirtis, mirtis Czo-bie- 
nams!” pasigirdo Kanczienu 
sodjiuje, kai tik jie pamate. 
Mus uždare kokiam tai tvarte, 
kur turėjome isžbuti iki musu 
kankinimo dienai. Bet mano 
brolis nemane taip be jokio 
nieko pasiduoti. Alan padedant 
jam pavyko iszsprukti tuo tar
pu mane sueziupo bėgant. Ir 
vėl mane inmete in ta pati tvar
ia, tik dar drueziau suriszo vir
vėmis ir pastate du ginkluotu 
sargu. Szvintant isz visu pusiu 
pasigirdo trimitu garsai. Tai 
buvo szaukimas visu susirinkti 
in kerszto vieta.

Saulei pakilus isz užu kalnu 
iszvesta mane in kiemą, kuris 
buvo jau žmonių pilnas. Vidu
ry augo placziai iszsiszakojes 
medis. Vyrai apsiginklavę il
gomis jetimis ir placziais dur
tuvais, žiauriai žiurėjo in ma
ne. Sudundėjo bubnai ir inžen- 
ge raudonai nudažytas virszi- 
ninkas seniūnu lydimas. Pradė
ta teismas. Visi reikalavo ma
no kankinimu ir mirties. Bai
saus kerszto vykintoju buvo 
paskirtas gimines burtininkas 
Menkinąs.

Jisai atsistojo. Ant jo pecziu 
kybojo lampardo kailiai aplink 
jo-kakla invairus burtu ženk
lai. Už juostos blizgėjo keli 
durtuvai; rankoje butininkas 
laike geležine penkszake; o di
deliame maisze ant kairiojo o 
peties buvo inv.airiu asztriu ylų 
ir nuodu. Menkinąs priėjo prie 
karo bubno ir pradėjo ji musz- 
ti. Isz karto tai dare jisai isz- 
palengva, bet smarkiai, žadin
damas prislėgtu lyg merdejan- 
czio žmogaus dejavimu. Bet vė
liau jisai vis smarkiau ir smar
kiau musze iii bubna kuris dun
dėjo pasiutusiais balsais. Dar 
syki sudundėjo bubnas lyg su
dejavęs ir, nutilo.

Minia stovėjo lyg apmirusi 
Baisi tyla. Man ant szirdies 
tarsi koks akmuo užgulė. Men
kinąs priėjės prie manes, pra
dėjo badyti asztriomis ylomis. 
Staiga jisai puolė ant manės ir 
geležines penkszake sudavė in 
veidą ir in krutinę. Kraujas 
tyszko isz žaizdų. Apalpau. Po 
valandėlės atsipeikejes iszgir- 
dau: “Mendiaki, tuojaus inkai- 
tinta geležimi!” Neilgai trukus 
mano ausys pajuto baisu skaus
mą nuo inkaitintos geležies. 
Perdeginta mano ausu apati
niai galai, indeginta mano kak
las iir skruostai. Kaip kirmėlė

Kareiviai žaidžia, bole grajina ant ligonbutes kiemo. De
troit, Mich., miesto ligonbute iszkele vakaruszkas ir piknin- 
ka sužeistiems kareiviams. Armija szitokiose ligonbutese ne 
tiktai gydo kareivius, bet stengiasi juos palinksminti ir prie 
naujo gyvenimo pritaikinti.

sukausi isz skausmo, o minia 
juokėsi ir gere paimu vyną, kai 
tuo tarpu muzikantai szvilpe 
antbambuso medžio birbimu ir 
barszkino geležinėmis torelele- 
mis.

Menkinąs pakuždėjęs kažin 
ka virszininkui, vėl davė ženk
lą savo pagelbininkams bude
liams. Tuojaus mane paliuo- 
suota isz paneziu, už tai surisz- 
ta rankos. Vienas budeliu inli- 
po in medi ir pradėjo traukti 
mane in virszu virvių galais, 
kuriomis buvo surisztos mano 
rankos. Pasijutau kybas ore. 
Virves insirieže in mano kuna 
Juo aukszcziau mane traukta, 
juo garsiau visa minia staugė, 
juo smalkiau szvilpe birbinės 
ir barszkalai barszkyjo.

“Kersztas, kersztas” buvo 
szaukiama isz visu pusiu.

Menkinąs pradėjo vėl dras
kyti geležine penkszake mano 
apnuogintus peczius ir szonus. 
Kraujas tekėjo lipdukais.

Tuomet asz suspaudžiau 
dantis ir sulaikiau dejavimus. 
Tai insiutino Menkina. Jisai 
liepe sukurti ugni po mano ko
jų. Pradėjau raitytis kaip žuvis 
iszmesta ant kranto. Pagalinus 
pradėjau verkti, kaip mažas 
kūdikis, t i vėl staugti, kaip' su
žeistas lampardas ar liūtas kad 
staugia.

O minia plojo delnais, gere 
palmių vyną, dainavo linksmai 
ir szoko isz džiaugsmo, kad 
Menkinąs gera kerszta iszgal- 
vojo žmogui isz Cziokos gimi
nes, kuri nuo amžių skaitoma 
yra baisiausiu Kanczienu prie- 
szu.

Kas paskui atsitiko, nežinau 
nes apalpau ir nustojau nuovo
kos. Kai pabudu tamsioj trio- 
boje, pajutai baisiausi lyg ug
nies' skausmą deszineje ranko
je. Norėjau ja palytėti. Bet kai 
rioji ranka nerado deszines. Li
ko man tik sztai szitas galas. 
(Tai sakydamas Kenfui pake
le auksztyn nukapota deszine 
ranka).

'Stebėtina, kad del visu kan
kinimu asz dar nenumiriau. Bet 
to ir norėjo Kanczienai. Dar tu
rėjo invykti ir kita diena kersz-
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to kankinimai. Kada gi tai 
Kanczienams nepasiseke, turiu 
būti dėkingas tau, baltasis Di
džiosios Dvasios pasiuntini!

Stuba kurioje gulėjau, buvo 
burtininko Menkino stuba. 
Czia jisai rengė savo burtinisz- 
ku vaistu. Asz troszkau tuomet 
būti akmuo, žole, kad negale- 
cziau kentėti; geidžiau, kad ne- 
gyvenc-ziau visai. Bet Menki
nąs dare visu pastangų, kad 
mane iszgydžius, kad asz vėl 
galecziau būti žiauriu Kanczie
nu žaislu.

Bet sztai viena diena, •kai 
burtininkas atsargiau kaip pa
prastai, uždare duris, iszgirdau 
neramiu balsu kieme. Kilo bai
sus judėjimas. Girdžiu moterų, 
vaiku, vėliau ir vyru žingsnius. 
Visi bego kažin kur. Sulaikiau 
net kvapa krutinėję, belaukda
mas, kas czia bus.

Tik sztai girdžiu, kažin kas 
beldžiasi in mano kalėjimo du- 
duryse pasirodo Baltasai bal- 
ris, drasko jas ir insilaužo, ir 
tais rūbais apsirėdęs, su dide
liu brylių ant galvos. Rankoje 
jisai laike “griausmo vamzdi” 
(szautuva).

Tai buvai tu o Teve. (Tai 
sakydamas, Kenfui. nusiszypso- 
jes paveizėjo in tęva Richar
dą). Su tavim buvo penki juo
dukai. Vienas ju (Kenfui pra
dėjo dairytis, jieszkodamas ka
žin ka aplink) buvai tu, Ngofu. 
Tu parodei kitiems, kur asz gu
lėjau nuožmiai prikankintas. 
Tuomet tu, Teve, perkirtai ma
no panezius ir liepei iszneszti 
mane in kiemą. Tavo 'balsas, 
Tavo akys buvo malonios ir 
saldžios lyg medus. Mano bai
me isznyko, kaip miglos kad 
isznyksta saulei užtekėjus.

Taip, o Teve, asz tikiu, kad 
Didžioji Dvasia visa kuo redo 
ir valdo. Dabar asz esu laisvas 
mano žaizdos jau baigia gyti ir 
czia bebūdamas iszmokau daug 
gražiu ir linksmu dalyku. Die
vo vanduo (krikszto) greit api
plaus mano siela. O kaip asz 
busiu laimingas! O kad visi 
Cziobienai pažintu ta laime!

“Teve, tu turėsi eiti pas juos 
su Tiesos žodžiais, kurios tu 
mane mokinai, su Meiles dar
bais, kuriu tu man parodei.”

“Gerai, Kenfui, eisime drau
ge, jei Dievas mums leis. Tuo 
tarpu gi pasimelskime už tavo 
brolius. Koplyczioje laukiamus 
Jėzus. —L.

Vyrucziai, nedarykite juoku,
Ir nepristokit bile nieku,

Jeigu su mergiezia užsiduodat, 
Ir su ja vyniotis prižadai.

Bukit dorais vyrais ir
prižadejima iszpildykit,

Me r giez i o s liepa n iek y k i t,
Tai ne džentelmoniszkai, 

Nes tai kiauliszkai.
Tokiu pasielgimu, patys, save

paneikint.
Niekad pasitikėjimo neturėsit 

Apsipaeziuot negalėsit.
Geriausia bažnyczios prisaky-' Committee

' NEW YORK. — “Commit
tee for the Study of Recent Im
migration from Europe” garni-: 
na raportą, kuris, tikima, ves 
prie geresnio supratimo nese
niai atvykusiu immigrants ir 
ju vieta Amerike, ir kuris pa- I 
dės sudėti arba surėdymo musu ‘ r 
po'karini immigracijos nusi-

i statymą. Komitetas renka vi-
1 ’. .. t • • i Conference forsas informacijas - daneszimai 
laiszkais, pasimatymais ir atsi
tikimu moksloms. Praszo, kad 
neseniai atvykę immigrantai 
pranesztu komitetui apie ju gy
venimo patylimus ir kaip jie 
prisitaikino prie gyveninio 
Amerike. Penkios tautines 
tremtiniu 
tyrinėjimą: 
mittee for

1 American 
Committee,

mus už laikykit, 
Savo artyma nepažeminkit, 
Geriausia užsilaikyt dorai, 
Panasziai kaip geri vyrai, 

Nes, kas tau negerai, 
Tai nevelinkie meigiczai.

Mat, tai sutvėrimas silpnas, 
Greitai papuola in kilpas, 

Jasias paguodokime, 
Tikrai mylėkime, 

Visame garbinkime, 
Nenoretumet idant justi sesiute 

laikytu paniekinime, 
Arba, ja kas biaurytu, 

Už nieką laikytu.*
Suvien. Valst., viskas vale 

daryti,
Ir su artyma giminia, 

apsipaeziuoti, 
Dvasiszkams nereikia divyti, 

Jeigu priversti suvineziavoti, 
Negu turėtu gyvuliszkai 

gyventi. 
Czionais yra ir tokiu gana, 
Ka su puis-serem gyvena, 

Bet, gero gyvenimo neturi, 
ir žmonis ant tokiu kreivai 

žiuri.* * *
Kol da gyvas vyras, 

Tai kone kožnas sako: 
kad negeras, 

Ne vienas pasibaigęs 
kaip vaszas, 

O vis bobos niekszas.
Vietoje, kad pasaldyt vyro 

gyvenimą, 
Tai da gyvenimą sutrumpina.

Ba ne yra tos dienos, 
Kad ne vestu su vyru barnios. 

Ne vienas manstina, kad 
žmona gera.

O

prie 
Penkios 

organizacijos vede
“American Com-j 

Refugees.” “The' 
Friends Service I 

” “The Catholic j 
for Refugees,” 

“The National Refugee Ser
vice” and “The United States 
Committee for the Care of Eu
ropean Children.” Kada visos 
daneszimai bus surinktos, viso
kios paskalos ir nesupratimai 
apie sziuos immigrantiis bus 
paszalinti.

■ Suvirsz 60,000 asmenų gavo 
užklausimus vienoj formoj ar 
kitoj. Daug žmonių sugražino 
iszpildytas blankas, bet visu 
sugrąžinimas yra reikalinga. 
Kurie tik gavo blankas iszpil- 
dijimui praszomi kuogreieziau- 
sia iszpildyti ir jas gražinti. 
Jeigu asmuo negavo blanka, ir 
pageidauja prisidetie prie szio 
darbo, gali pasiusti praszyma 
in ‘ ‘ Committee for the Study of 
Recent Immigration From Eu
rope,” 139 Centre Street, New 
York.

Jau gautos informacijos pa
rode kelis indomius faktus. Pa
rode kad daug tu immigrantu 
jau tapo piliecziai szios szalios, 
daug isz ju tarnavo musu gink
luotose jiegos ir didžiuma ke
tina ant visados czia apsigy
venti.

Komitetas irgi renka infor
macijas apie biznelius ir indus
trines instaigas immigrantu in- 
steigtas. Bus bandoma surinkti 
invairiu profesijonalu žmonių, 
mokiniu, gydytoju ir 1.1.

Virszininkas “Committee 
for the Study of Reęent Immi
gration from Europe” yra Dr. 
Alvin Johnson, direktorius 
New School Research, bet ty
rinėjimą veda Dr. Maurice R.

Kad lipni prie žmonių gana, 
Nes, tegul isz girsta, kaip 

vyra vieszina, 
Tada pagyrio bus gana. 
Ne kožnas vyras gal ilgai 

kensti, 
Nes turi tokia gyvata pamesti, 

Ba su tokia negali būti.
Turi iii platu svietą traukti. 

Kitos vyra in kalėjimą sodina, 
O kitus prie saves prisiiria, 

Tokios ant to nežiūri.
Norint vaikai papiktinimą 

turi,
Jeigu inotere niekai, kalti 

už tai vyrai, 
Ba kad isz pradžios luptu 

nugara gerai, 
Butui boba kitokia, 

Ir ne tokia dantuota.

“Talmudo Paslaptys
Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.
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Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.
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the Southern
Human Wel-

fare.”
Konferencijos

pabrėžia Prezidento Trumano 
neseniai pareiksztus žodžius 
Kongresui, kada jis ragino in- 
steigimą pastovios “Fair Em- 

' ployment 'Commission. ” “ Mes 
progresą padarome isznaikini- 

iine daug prietaru, kurio vede 
! prie skirtingumo priesz mažu- 
jmu grupes.” Žymus vadai ra- 
! siniu, mažumu ir tautintiu kil
mių grupiu susirinks su atsto
vais biznio, darbo, bažnyczios, 
valdžios ir mokslo organizaci
jų, pilnai iszsiaiszkinti szi da
lyką, kuris ypacz sziandien, del 
rimtos bedarbes grasinimo, yra 
s vaikus. Aiszkinimos bus lai
komos ryte ir popiet, vakare 
pietų metu szios szalies svar
bus žmones kalbės apie pripa
žinimą FEPC kaipo pastovia 
instaiga.

Dr. James Dumbrowski, Eg- 
zekutyvis Sekretorius South
ern Conference for Human 
Welfare, praneszdamas apie 
konferencijos planus, sake 
“Southern Conference for Hu
man Welfare, kuri organizaci
ja per paskutinius asztuonius 
metus nepaliaujamai velke ug
dyti rasine vienybe, tiki kad 
szitokia konferencija yra būti
nai reikalinga kad glaudžiau 
užlaikus musu brolystes svar
bumus ir ekonomines ir socia
lus progas visiems. ’ ’

Jis toliau sako “Demesis bus 
pakreiptas ypacz in fakta ar 
tautine vienybe ir teisybe Ame
rikos mažumoms reikalauja fe- 
deralio garantuojimo “Fair; 
employment practice.” Tikima 
kad isz szios konferencijos isz- 
kils aiszkesnis supratimas tar
pe visu grupiu, kurios užiman- 
tojasi sziųom klausiniu, apie 
paezedines dalykas, kurios sto
vi pryszaky mažumu grupiu 
pokariniam pasauliui ir kaip 
iszriszti ju dalyka.

— S. C. F. H. W.

pakvietimas

Skaitykite “Saule” '
Davie, Pirmininkas Depart
ment of Sociology Yale Uni
versiteto, kuris paszves viena 
meta sziam darbui.

2^A - B - CELA ^l 
s r

:: JUOKAI ::
TARP DAKTARU

— Kas tai? Daugiaus ne
turi jokiu ligoniu? Ar ne te- 
kai isztikimo?

— E! ne! Tai turiu del ju 
isztikimo.

— Kaip tai?
Ba kaip tik paimu katra 

gydyti, tuojaus rakalis nu- 
mirszta!

AMERIKONINE DUKRELE

Motina: — Ko tas Antanas 
nuolatos apie tave suka ko, 
jis nori? Pasakyk tu man, ko 
jis nesipaeziuoje su tavim.

Dukrele: — Tai ve, nes’pa- 
cziuoje, kad ne nori, o jeigu 
apie mane suka, tai kas ma
mai doto? Ne sakysiu ir ga-
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Žinios Vietines
— Panedelyje, Rugsėjo 

(Sept.) 24-ta diena, iszkeliavo 
12 vyruku in Wilkes-Barre, 
Pa., 8:30 valanda ryte, kurie 
■bus priimti in tarnyste. Visi 
iszkeliavo ant 'boso.
Mahanoy City, Pa.

Frederick H. Adams, Harri
son R. Kranch, Anthony F. 
Kufrovich, Francis C. Banich, 
ir William E. Wall.
Jacksons.

John B. McNelis. '
St. Nicholas: /

James Davidson.
Morea:

Eugene F. Kornocik.
Barnesville.

John I. Sweet, Jr.
New Philadelphia:

Joseph J. Mack.
Camden, N. J.

John T. Brokenshire.
Kaska:

Leroy T. Schad.

— Utarninke pripuola Szv. 
Firmino Vysk., Seredoje Szv. 
Izako Jog., Ketverge SS. Koz
mo ir Domijano; Petnyczioje 
Szv. Vaclovo.

Francis V. Yavulla, ir Albert 
K. Wensus.
Coaldale.

Vincent A. Shuckevich.
Philadelphia, Pa.

Michael J. Demko, William 
H. Head, Jr. Vincent J. Ches- 
lofskv, ir Francis M. Stetz.
Wallington, N. J.

Walter J. Konefal.
Washington, D. C.

Joseph E. Zutelis.
Gloucester City, N. J.

( Charles J. Bliss.
Kaska:

Joseph M. Spotts.
— Stanley Kominsky

gryžt prie darbo.
— Tessie Saylor isz Wood

side, L. I. N. Y., lankosi pas sa
vo gimines ponstva Zaiankaus- 
kai, ant 302 E. Centre Uly.

davė ir
Kun. K.

Prancūzai Badauja Neprastos Raitininkes

Frackville, Pa. — Miestas 
rengia “Taikos Paroda,” kuris 
atsibus Seredoj, Rugsėjo 
(Sept.) 26-ta diena, 8 valanda 
vakare. Daug žmonių dalyvaus 
tame parode.

WASHINGTON, D. C. —

O.— Senatorius Harold
Burton (Republikonas isz Ohio 
Vais.) likos iszrinktas kaipo 
naujas teisdaryste in Washing- 
tono Supreme Korto in vieta 
Owen J. Roberts.

PARYŽIUS, FRANCIJA.— 
Francuzes gaspadines isz Ba
yonne, Lyon, St. Raphael ir 
Nice miestu susirinko ant mi
tingu ir protestuoja, kad nėra 
gana maisto Prancūzams. Vi
suose szituose miestuose mote
rys marszavo stacziai in sosti
nes kambarus ir garsiai ir drą
siai reikalavo daugiau maisto, 
nes jos sako kad visi badauja.1 
Kai kuriuose miestuose jos bu-j 
czerniu langus iszdauže.

Barberiai ketina ant straiku 
iszeiti, už tai, kad valdžia už
dėjo baisiai dideles taksas, 
muitas, del plauku apsikirpi- 
mo ir barzdos apskutimo.

isz Slien-

Sovietu Generolas Go
likov Nepatenkintas

Tremtiniams Rodoma
Globa

Anglija Gelbsti
Prancūzas

Szitos dvi mergaites raitos atvyko isz Los Angeles, 
Calif., in Stoneham, Colo. Reiszkia, jos raitos atliko 1,200 
myliu kelione. Jos jojo apie 30 ar 35 mylias in diena, nakvo
jo ant lauko ir valgė kur gavo ar užtiko maisto. Jųdviejų 
arkliai isznesziojo, nudilde 36 patkaves. Tai neprastos rai
tininkes.

■ Jūreivis Alvin V. Ance- 
ravage, sūnūs Vinco ir Mares 
Anceravage, 916 E. Pine Uly., 
ir Panele Blanche Sederiute, 
duktė Petro ir Blanche Sede- 
riu, isz Gilberton, eme szliuba 
Nedelioje, Rugsėjo 23 d., 11 va
landa ryte su Szv. Misziomis, 
įSzv. Juozapo Bažnyczioje. Svo
tais buvo: brolis Vincas Ance
ravage ir sesuo Ruth Sederiute. 
Szliuba davė Klebonas Kun. P. 
Czesna. Szv. Miszias atlaike 
Kun. B. Szimkus isz Catholic 
^University.

— Valdžia pranesza kad 
laikas bus permainytas Rugsė
jo (Sept.) 30-ta diena, galėsime 
savo laikrodžius atsukti viena 
adyna atgal ir grižti prie pa
prasto laiko (Eastern Stan
dard Time.)

— Utarninke, Rugsėjo 25ta 
diena, iszkeliaus 44 vyruku ant 
peržiūrėjimo d a k tarų in 
Wilkes-Barre, Pa., 7-ta valan
da ryte. Visi iszkeliaus ant bo
su.
Mahanoy City:

, Charles W. Leymeister, Mil
ton Lowatti, Leon F. Trusky, 
Leonard A. Andrush, William 
T. Jenkins, George A. Centek, 
William B. Conroy, David C. 
Hay, James Collins, Joseph P. 
Wargo,- Steven Wychick, Tho
mas A. Quinn, Edward J. Mar- 
teusz, Robert Rhoades, Joseph 
H. Markle, Abraham Jones, 
William J. Killian, Thomas E. 
Joyce, ir Edward F. Probation. 
Coles.

Edward A. Hoffman.
Maple Hill:

Harold C. Henninger, ir Tho
mas E. Downey.
New Philadelphia:

Albert J. Dauksis, ir Antho
ny C. Verbilla.
Boston Run.

Joseph A. Burns.
New Boston:

John P. Maletz.
Morea:

Eugene T. Riley ir 
Brinsko.
Park Place:

Joseph Kerrick.
Barnesville, Pa.

Joseph J. Yutko.
Silver Creek:

Albert J. Bernit^ky, ir Fran
cis J. Calabrase.
Middleport:

isz 
Shenandoro, ir Alice Kulins- 
kiute, 85 So. B. Uly., eme szliu
ba su Szv. Misziomis 11:45 vai., 
ryte Nedelioje, Rugsėjo 23 d., 
Szv. Juozapo Bažnyczioje. Svo
tais buvo: Harry Gay ir Ona 
Dansevage; Szliuba 
Szv. Miszias atlaike 
Rakauskas.

— Antanas Saluta
andoro ir Alberta Polubinskiu- 
te, 60 N. Main Uly., eme szliuba 
2 vai., po pietų Nedelioje Rug
sėjo 23, Szv. Juozapo bažny
czioje. Svotais buvo: Antanas 
Žailskas ir Margaret Saluta. 
Szliuba davė Kun K. Rakaus
kas.

— Petras Mendinsky isz Gil- 
bertono ir Rita Novakiute isz 
Shoemakerio, Mahanoy City, 
eme szliuba 3 vai., po pietų, Ne
delioje Rugsėjo 23 d., Szv. Juo
zapo bažnyczioje. Svotais bu
vo: John Mendinskas ir Violet 
Novakiute. Szliuba davė Kle
bonas, Kun. P. Czesna.

— Szv. Juozapo bažnyczio
je Nedelioje, Rugsėjo 23 d., 11 
vai., ryte Kun. K. Rakauskas 
pakriksztijo sekanezius: Duk
terį del Tėvu Francis Kane ir 
Helen Czivinsky. Krikszto var
dus gavo: Helen Veronika. Su- 
r.u del Tėvu Frank Smith ir 
Margaret Valaitis. Krikszto 
vardus gavo: Ronald Joseph.

— Vincukas, 8 metu sūnūs 
ponstvos Dr. V. Valincziu, nuo 
539 E. Centre Uly., likos suras
tas besamoningam padėjime 

'■ -Viktoria Teatre, Subatos ryta, 
apie 8 valanda per darbininkes 
Mrs. Nacy Herring ir Mrs. Ma
ry Reed. Vaikutis likos tuo jaus 
nuvežtas in Ashland ligonbute 
per paliepima Daktaro Maho- 

. lage. Per tyrinėjimą Ashlando 
, daktaru, vaikutis randasi pa- 
L vojingam padėjime ir likos nu- 
, vežtas in Temple ligonbute, Fi

ladelfijoje.

NEW YORK. (LAIC) — 
Kalbėdamas Rugsėjo 7 d., 
Moskvoje apie tremtiniu repa
trijavimą, Sovietu repatriavi- 
mo Direktorius Generolas P. I. 
Golikov, tarp kitko nusiskundė 
kad vakaru demokratijų ūži ni
autoje Vokietijoje esą Sovie
tams nedraugingu grupiu, ku
rios kliudo “Sovietu Pilie- 
cziu’ ’ repatrijavimui ir veda j u 
tarpe Sovietams nedrauginga 
propaganda.

Girdi, tuos kuriuos jiems pa
vyko intikinti, jie aprūpina in- 
vairiais dokumentais (paliudy
mais), imamai su paliudymais 
kad jie neturi jokios pilietybes. 
Pono Golikovo nusiskundimas, 
matomai, yra taikomas Lietu
viams, Latviams, Estams ir 
Lenkams. Kaip žinome, sziu 
tautybių tremtiniai Sovietu pi- 
liecziais nėra laikomi ir juos 
prievarta evakuoti niekas ne
mano.

Tas aiszku, nepatinka Mosk
vos vieszpacziams. Kaip žino
me, savo noru ^Sovietu užiman- 
ton Lietuvon pasiryžusiu grįž
ti Lietuviu veik nėra.

LONDON, ANGLIJA —
Į Anglijos Maisto Ministerija 
paskelbia kad ji dabar siunezia 
Prancūzams 10,000 tonu mais
to, kad juos nuo bado iszgelbe- 
jus. Anglija dar pasižadėjo 50,- 
000 tonu maisto Francuzams 
prisiunsti.

Lietuvos Partizanai
Į Kovoja Su Užimantais

Kareivis Ve! Beis-Bole 
Losze

John

Nelegalus Suv. Valst.
Gyventojai

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linksmybių per 
visus metus!

Andrius J. Recklitis

“Buddy” Lewis buvo 
vaiske tris metus ir dabar 
sugrįžo vėl beisbole grajyti, 
loszti. Jis labai gerai moka 
bole muszti ir dabar sako, 
kad jis dar geriau musz.

NEW YORK. (LAIC) — 
Lietuvoje kaskart labiau stip
rėja pasiprieszinimas užiman- 
tams. Norėdami paveikti “ne- 
isztikimus” pamatus, Bolszevi- 
kai verczia žymesnius Lietuvos 
žmones savo vardu skelbti 
laikraszcziuose raginimus, kad 
jau “laikas susiprasti,” kad 
reikia atiduoti valstybines 
duokles, eiti in kariszkos 
reikszmes darbus, klausyti 
szaukimu karinėn apyskaiton, 
ir t.t. Isz tu atsiszaukimu maty
ti, kad priesz Sovietine akcija 
Lietuvoje gana stipri, kad žmo
nes vengia ir iszsisukineja nuo 
Raudonosios valdžios uždeda
mu pareigu, vietomis netgi 
vykdo atvira panaikinima. 
Miszkuose veikia partizanu bū
riai, kuriuos Komunistu už- 
veiždojamoji spauda vadina 
“kenkėju, plesziku gaujomis.” 
Užimantai bando juos pažadais 
prisivylioti, skelbdami, kad 
“kas yra aisitiktinai ar per su- 
klaidinima atsidūręs neteis- 
miszkioj padėty,” jei jie patys 
sugrisz, bus laisvi nuo bausmes 
ir gales stoti prie savo anksty- 
besnio darbo.

Sziems viliojimams žmones 
netiki.

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

Shenandoah, Pa. — Neužilgo 
William Penn angliakasyklos 
pradės dirbtie. Kasyklose jau 
nedirba nuo Rugpiuczio 7-ta d. 
Apie 400 angle'kasai ketina su-

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

Moskvos Pastangos
Patirti Atomines

Bombos Paslaptis

Užsienio Reikalu Mi
nistru Konferencija 

Londone

Nepaprastas Patarnavimas

Kai gazolino suvaržymas buvo panaikintas, žmones 
vėl galėjo drąsiai sakyti: ‘‘Pripilk pilna tanka.”' Darbinin
kai vėl pradėjo mandagiai ir gražiai patarnauti kad dau
giau biznio gautu. Czia gazolino pila, langus mazguoja, ta- 
jerius patikrina, vandens pripila ir visokiais budais jau 
stengiasi patarnauti.

NEW YORK, (LAIC) — 
ONA spaudos agentūros prane- 
szimu, Komunistu kontroliuo
jamo Varszavos Universiteto 
rektorius Prof. Pienkowski, 
greitu laiku rengiasi iszvykti 
in Paryžių kad ten “susineszti 
su atomines energijos isznau- 
dojimo srityje dirbancziais 
mokslininkais.”1

Kauno Universitetas 
Per Antra Bolszevi- 

meti

NEW YORK, (LAIC) -
Moskvos priežiuravimos spau
dos duomenimis, Kauno Val
stybiniame Universitete sziuo 
tarpu mokinasi 1,800 studentu. 
(1941 m., buvo 3,200) Medici
nos isz viso yra 1,200 studentu, 
kuriu tarpe 77% merginu ir 
moterų. Paskui seka technikos 
ir kiti fakultetai.

NEW YORK. (LAIC) — 
Rugsėjo (Sept.) 11 d., Londone 
prasidėjo pirma “Užsieniu 
Reikalu Ministru Konferenci
ja.” Kaip žinome, szi nauja in
stitucija buvo insteigta per 
paskutini “didžiosios triju- 
kes” pasitarima Potsdame.

Konferencijos darbotvarky- 
je daug pirmaeiles svarbos 
klausimu. Ju tarpe ir “Naujos 
Europos” sutvarkymo klausi
mas. Nors Lietuvos klausimas 
Konferencijos darbotvarkėje ir 
neiszmanoma, vienok nujau- 
cziama, kad per pasikalbėjimus 
jis, vienu ar kitu budu gali isz- 
kilti. In URM Konferencija su- 
szaukti visi “didžiosios pen
kiukes” atstovai. U.S.A, atsto
vauja State Secretary James F. 
Byrnes.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKI!

vyksta užmariu trumpam lai
kui, turi būti skaitomi kaipo 
nekvotiniai imigrantai ir galė
tu gauti imigracijos viza ne
žiūrint kokia butu jo szalies' 
kvota. Bet kad būti skaitomu 

•nekvotiniu imigrantu, svetim- 
1 žemis kuris gryžta po laikino 
į buvimo u'žmarije, turi būti bu
vęs pirmiau legaliai inleistas 
Jungtinėse Valstybėse. Imi
grantas, nelegaliai atvykęs 
Jungtinėse Valstybėse ir kuris 
vyksta užmariu, jei mėgins ku- 
gryžti, bus paliestu visu jo sza
lies kvotiniu reikalavimu, ir tu
rės lygiai ta paezia proga gauti 
imigracijos viza, kaip ir kiti, 
kurie nori atvykti Jungtinėse 
Valstybėse pirmu syk.

Nekurie svetimžemiai, ku
riuos lieczia deportacija, mano 
kad jiems galima nuvykti in to
kias artimas szalis, kaip Kana
da ar Meksika, ir ten paduoti 
praszyma leidimui in Jungti
nes Valstybes. Sulyg naujo in- 
statymo, jie negali ineiti be 
imigracijos vizos, ir imigraci- ‘ 
jos vizų skaiezius yra griežtai

Daug ateiviu yra nelegaliai! apribuotas. Toliau, inejimas isz 
apsigyveno Jungtinėse Valsty- artimos žemes galimas tik tuo- 
bese, kurie norėtu legalizuotis, 
pavyzdžiui, tie, kurie šmuge
liu invažiavo per rubežiu, in- 
ejusieji be inspekcijos, svecziai 
ir tie, kurie tik laikinai inlcis- 
ti, ir jurininkai pabege nuo sa
vo lavų. Tokie asmenys turi su
sipažinti su teisėmis, kurios 
juos palieczia. Jungtiniu Vals
tybių imigracijos instatymai 
iszaiszkina invairias svetimže- 
miu klesas, kurios turi būti de
portuojamos. Prie ju priklauso 
kriminalines ar anarkistines 
klesos, bet iszimtis daroma sve- 
timžemiams, kurie nelegaliai 
invažiavo in Jungtines Valsty
bes. Paprastai tokie svetimže- 
miai gali Imti deportuojami po 
penkių metu po ju atvažiavimo. 
Vienok jurininkai, kurie aplei
do savo laivus ir gyveno Jung
tinėse Valstybėse, be tam tikro 
priėmimo kaipo imigrantai, ga- 
± - --- - ’ X ‘ -» •
Ii būti deportuojami po trijų 
metu po ju atvykimui.

Netik, kad dauguma tu sve- 
timžemiu, kurie nelegaliai gy
vena Jungtinėse Valstybėse, 
gali būti deportuojami nebent 
penki metai jau praeje — bet ir 
kito-kiu keblumu esama. Jei jie 
czia gyvena nuo 1906 m. jie ne
gali gauti Amerikos pilietybes 
popieru, jei jie nepriduos certi- 
fikata isz Darbo Departamento 
ant kurio parodoma diena, vie
ta ir kokiu budu jie atvyko 
Jungtinėse Valstybėse. Jei imi
grantas bus atvykęs nelegaliai 
tuomet žinoma nebus užre'kor- 
duotas jo invažiavimas. Natū
ralizacijos Biuras, vienok yra 
pasirengęs, po tam tikro prior- 
dymo, duoti reikalaujama cer- 
tifikata svetimžemiams, kurie, 
nors jie ir invažiavo nelegaliai, 
atvyko Jungtinėse Valstybėse 
priesz Birželio 5 d. 1921m., ir 
nuolatos czia gyveno nuo tos 
dienos. Kiekvienas toks atsiti
kimas, bus svarstomas tuo lai
ku kuomet svetimžemis parei
kalaus natūralizacijos.

Vėl, ypatos kurios nelegaliai 
gyvena Jungtinėse Valstybėse, 
negali gauti leidimo sugryžti in 
Jungtines Valstybes, jei jie no
rėtu ant kokio laiko važiuoti 
užmariu. Sulyg naujo imigraci
jos instatymo, tokie leidimai 
duodami tiktai tiems svetimže
miams, kurie buvo legaliai in- 
leisti Jungtinėse Valstybėse. 
Jei svetimžemis važiuoja be to
kio leidimo, jis turi gauti imi
gracijos viza, kad vėl sugryžus. 
Paprastai svetimžemiai, kurie

mot, jie svetimžemis bus iszgy- 
venes toje žcincje du metu pirm 
padavimo jo aplikacijos leidi
mui in Jungtines Valstybes, ne
bent jis galėtu tvirtinti kad jis 
toje žemoje buvo atvežtas ko
kios nors transportacijos kom
panijos kuri sutiko ir iszpilde 
visus naujojo imigracijos in- 
statymo reikalavimus.

PAJIESZKOJIMAS

Asz Wiktorija Bakiene (po 
tėvais Puiduke isz Setyju Kai
mo) pajieszkau savo pus-bro- 
lio Kazimiero Liubino isz Ke
riu kaimo, Luksziu Valsczio, 
keli metai, gyveno Chicago, Ill., 
praszau atsiszauktie ant adre
so, ar kas kitas žinote apie Ka
zimiero Liu'bina, praneszkite, 
už ka busiu labai dėkinga:

Mrs. Wiktoria Bakiene,
8404 Jewett Ave., *

Van Dyke, Mich.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke. ! Į«

i . r- ■

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. į




