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Hirohito Buvo Pas M’Arthur
Isz Amerikos Didvyriai Isz Nelaisvės

■ Stalinas Nusileido i
WASHINGTON, D. C. —

Kai klausimas iszkilo paskirti 
miestą del Suvienytu Tautu 
Pastovumo Organizacijos, be
veik visi sutiko kad kuris Su
vienytu Valstijų miestas butu 
paskirtas, bet Rusija nesutiko. 
Dabar ateina žinios kad Stali
nas nusileido ir sutiko.

Anglija nori kad Genevos 
miestas butu tai organizacijai 
paskirtas. Bet Amerika ir be
veik visos Pietų Amerikos val
stijos ir Australija nori kad 
ežia pas mus toji organizacija 
butu.

Amerikos Prezidentą.
Prancūzas Clemenceau syki 

patemijo kad “Vesti kara ir 
kariauti tai per svarbus ir per 
pavojingas darbas pavesti vien 
tik militaristams ir genero
lams.’’

Kai karininkai ir Generolai 
ima kraszta valdyti, tam krasz-
fui gresia baisus pavojus. Yra

Anglija Paskolino
5 Bilijonu Doleriu 

Nuo Amerikos

Bedarbiams Almužna

WASHINGTON, D. C. — 
Senatas priėmė ir patvirtino 
inneszima kad visiems bedar
biams valdžia mokėtu po $18 ar 
$28 in sanvaite per dvideszimts 
szeszias sanvaites. Dabar ta 
byla, tas inneszimas eina in 
Kongresą, kur tikimasi jis bus 
priimtas. Valdžia taipgi duos 
darbininkams pinigu grižti in 
savo namus jeigu jie kur toli 
buvo iszvažiave dirbti.

Ims Vaikus In
Kariuomene

WASHINGTON, D. C. —
Naujas inneszihias dabar Kon
gresui induotas, kuris reika
lauja, kad Amerika pasilaikytu 
500,000 kareiviu armija. Tokiai 
armijai palaikyti reikes visus 
jaunus vyrukus imti del vienu 
metu in vaiska. Visi 18 metu 
vyrukai turėtu vienus metus 
karo musztra eiti, in armija 
stoti. Szitas inneszimas yra ar 
tuojau bus Prezidento Truma- 
•no užtvirtintas. Bet Kongresas 
nesiskubins toki inneszima pri
imti, nes Kongresui žmonių vo- 
tai, balsai rupi. Jis nieko neda
rys pakol nedasižinos kaip visi 
ar nors dauguma žmonių pri
ims toki inneszima.

Generolas Marshall
Atsisako

Trys didvyriai, kurie Japonams kelia pastojo ir pateko 
in nelaisve: Major Gregory Boyington, marinas; Generolas 
Jonathan M. Wainwright, Corregidor salos gynėjas ir did
vyris; ir Kapitonas Arthur W. Wermuth, “vieno vyro armi
ja’’ ant Bataan Salos, kur jis vienas apie 116 Japonu nužu
dė. Amerikiecziai kareiviai rado visus tris didvyrius da gy-

szimtai tokiu pavyzdžiu: Grai
kija suklupo ir pražuvo kai ka
rininkai užėmė mokslincziu 
vietas Rymos galinga Imperija 
susmuko už tai kad armija ir 
karo sztabas paėmė vadeles. 
Viduramžio laikais Bažnyczios 
vadai su kardu ir kariuomene 
platino tikėjimą ir pati už tai 
nukentejo, Prancūzijoje Napo
leonas su savo galingomis ar
mijomis beveik visa Europa 
užkariavo ir savo kraszta krau-

A merikos OficieriusNužudintas 
Ir Keli Kareiviai Sužeisti Sai- 
gan Indo-Kiriuoje; Japonu Dra
bužiai Nukentejusiems; Laikas 
Bus Permainytas Nedelioj Ir

vus Japonu kalėjimuose.

672,000 Straikuoja

WASHINGTON, D.C. — 
Straikos vis didėja ir daugėja. 
Kur tik pasisuksi ten rasi dar
bininku be darbo. Tai labai ne
geras ir nesveikas ženklas. 
Sunku pasakyti kas ežia kaltas.

Darbininkai per kara pripra
to prie dideliu algų, geru pėd
žių ir dabar nenori užmažiau 
dirbti. Kompanijos dabar pa- 
trotino valdžios pagelba ir pa
rama ir nori grižti prie priesz- 
kariniu mokeseziu. Bet, darbi
ninkai to nenori, nes viskas dar 
dabar taip pat brangu kaip ir 
per kara buvo.

Gaila kad sziandien mes ne
turime tokiu intakingu žmonių, 
kaip kad turėjome kai a.a. Roo- 
seveltas buvo Prezidentu. Ta
da Roosevelto parinkti vyrai ir 
kompanijas ir darbininkus 
trumpu laiku sutaikindavo. 
Dabar nei vieno tokio intakin- 
go žmogaus nematyti, kuris 
mokėtu ir galėtu kompanijas 
su darbininkais suvesti ir su
taikinti.

GENEROLU
DARBAS BAIGTAS
WASHINGTON, D. C. — 

Per kara Generolai ne tik ka
reivius valde, bet ir visiems 
mums insakymus davė.

Dabar atėjo laikas pareika
lauti, kad ir tie patys Genero
lai duotu savo užveizdavimo 
apyskaita. Karo laiku Genero
las buvo neliecziamas žmogus, 
kurio kiekvienas žodis buvo in- 
sakymas.

Kongresas jau ima savo žodi 
isztarti ir paimti valdžios vade
les in savo rankas.

juose paskandino, Hitleris su 
savo razbaininkais Vokietija 
pražudė.

Už tai dabar visiems mums 
bus in sveikata jeigu visa val
džia bus vėl sugražinta tiems 
kuriuos mes savo balsais isz- 
renkame.

Generolu darbas jau baigtas. 
Dabar taikos darbas turi būti 
varomas pirmyn. O taikos dar
bui Generolas kad ir geriausias 
netinka. Sziauczius tai ne 
kriauezius.

Moskvos Kvislingo 
Likimas

Griž Prie Paprasto Laiko 
66Eastern Standard Time"

Taip ir turi būti. Net ir musu 
Konstitucija parodo kad nega
lima nei generolais nei armija 
pasitikėti taikos laiku. Tie ku
rie sutvėrė musu Konstitucija 
iszrinko nekariszka, ne armijos
žmogų kaipo visos armijos ir į davit of Support 
laivyno Commander-in-Chief, mui in Amerika.

Amerikos Lietuviu Ta
rybos Tremtiniams 

Gelbėti Komisijos 
Praneszimas

NEW YORK. — Pastaruoju 
laiku, tiek Tremtinams Gelbėti 
Komisija, tiek “Social Service 
Bureau,’’ gauna daug laiszku 

j su praszymais suteikti “Affi- 
invažiavi-

Nesusipratimams isz vengti, 
praneszame, kad nei “Tremti
niams Gelbėti Komisija,” nei 
“Social Service Bureau” 
“sponsoriais” būti negal, nes 
pagal U. S. Imigracinius pa- 
tvarkymus, organizacijos, 
draugijos ar instaigos “Affi- 
davitus ’ ’ iszdavineti negal. ’ ’

Sponsoriais” tegali būti gi
mines ar pažystami.

Artymi gimines pageidauja
mi “pirmon eilen,” nes juo to
lesne giminyste juo didesni ap
sunkinimai ir formalumai.

“Affidavit of Support” 
formas Social Service Bureau 
siunezia pagal pareikalavima.

Tremtiniams Gelbėti Komi
sijos:. Pirm. —. J. V. Grinius, 
Sek., — Alena V. Deveniene, 
Social Service Bureau Vedeja, 
— M. M. Kižyte.

JAPONIJA. — Ateina žinios 
Imperatorius atlankė Generolą 

pasiszneketi ir save pasiteisinti.

TOKYO, 
kad Japonu 
MacArthur, 
Imperatorius Hirohito dabar visa kalte meta 
ant savo Premiero Tojo, 
sako kad jis karo nenorėjo.
Tojo kaltas, tai kaltas ir Imperatorius. Bernas 
tik ta daro, kad jam ponas insako.

Jis teisinasi ir 
Jeigu Premieras

Darbo Ir Pramones Klausimas Painus Japonijoje

CHOSĖN
(KOREA)

WASHINGTON, D. C. — 
Ateina žinios, kad už dienos ki
tos, Generolas Marshall aplei
džia savo vieta ir atsisako. Jo 
pagelbininkas, Generolas So
mervell jau padavė Karo Szta- 
bui ir Prezidentui Trumanui 
savo praszyma, kad ji paliuo- 
suotu tuo paežiu laiku kai jo 
vadas ir draugas Generolas 
Marshall atsisakys. Kai szita 
skaitysite, greieziausia jau 
taip ir bus.

NEW YORK. (LAIC) — 
Vietines Lenku spaudos prane- 
szimu, savo laiku pagarsejas 
Lenku iszdavikas ir Moskvos 
pastumdėlis. Z. Berling spėja
mai randasi NKVD koncentra
cijos stovykloje arti Smokens- 
ko.

Kaip žinoma, Z. Berling dari 
tik neperseniai, buvo vienu isz 
žymesniųjų Moskvines Lenki
jos iniciatorių ir “liaudies ka
riuomenes” vadu. Tuom tarpu, 
nėra žinių kas isztiko kita 
Moskvos agenta garsiaja Wan
da Wasilewska, Sovietines Uk
rainos Užsieniu Reikalu komi
saro Korniejczuk žmona.

KOKURA
Machine Tools 

Munitions 
Chemicals 

Oil Refineries 
Steel Mills

KYOTO
Aircraft 

Electrical Equipment 
Machine Tools 

Chemicals 
Munitions

KOBE
Machine Tools Aircraft 

Electrical Equipment Steel Mills 
Chemical Works Shipyards

eKeijo

Lacquer

sak

USHU
SASEBO 

Machine Tools 
A Shipyards 

Aircraft

J Steel Mills 'Į
1 Aircraft
Machine Tools

Munition O

___ į ^Sendai

PLANTS IN TOKYO AREA 
Machine Tools

Chemical Works 
Oil Refineries

Electrical Equipment
Motorized Equipment Plants

Steel Mills 
Munitions 
Shipyards 
Aircraft

Pirkie Ų..S. Bonus Sziadien! SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

YAWATA j 
Steel Milk.

Machine Tools 
Chemicals

j re i n <lllllll|l
* Graphite

NAGASAKI
Machine Tools

Mechanized Equipment 
Steel Mills 
Shipyards

— -Shimono
u

Naqasak

Kanazawa

loky

R
Copper

Rice Fruit
Yokohama®

YOKOHAMA
Oil Refineries Mechanized Equipment

Machine Tools Chemical Work*
Shipyards Aircraft

Electrical Equipment

NAGOYA
Mdchine Tools Shipyards 

Electrical Equipment Munitions 
Chemical Works Aircraft U.S.S.R.

.Ca1 VlaJivostoj
OSAKA 4?

Machine Tools Munitions
Chemical Works Steel Mills

Mechanized Equipment Shipyards
Electrical Equipment Oil Refineries

-Chosen

Szitas žemlapis parodo kaks didelis ir painus darbas laukia Amerikiecziu Japonijoje. 
Nors Japonija bus sumažinta ir bus priversta grižti prie savo priesz-kariniu rubežiu, vie
nok visu szitu salų iszlaisvinimas yra sunkus ir painus užsimojimas. Numalszinti 72,000,- 
000 Japonu tai ne baikos.

TOKYO. — Generolas MacArthur davė 
insakyma, kad Japonu kareiviu drabužiai ir 
maistas butu nuo ju atimtas ir del karo nuken
tejusiems iszdalintas. Visi Japonu armijos 
traukiniai dabar Amerikiecziu rankose. Japo
nu ginklai pavesti Amerikiecziams kareiviams. 
Jie juos gali vartuoti de! musztro, praktikos ar 
parsivežti namo del atminties. O visus kitus 
Japonu ginklus sudegins ar sunaikins.

WASHINGTON, D.C. — Laivyno Sztabas 
pranesza, kad visi ženoti jūreiviai, kurie turi tris 
ar daugiau vaiku yra dabar paleidžiami ir gali 
važiuoti namo. Yra apie 97,000 jūreiviu kurie 
bus paleisti sulyg szitu nusistatymu. Lai
vynas paleidžia apie 5,800 jūreiviu kasdien.

LANCASTER, PA. — 4 darbininkai važia
vo in darba kai kiti straikavo. Ju automobiliu 
apvertė ant szono ir norėjo tuos darbininkus ap- 
muszti. 
apdaužė.
pasiuntė viena Protestona kuniguži kaipo 
tarpininką tarp darbininku ir kompanijos. 
Yra vilties kad už dienos kitos susitaikys.

Bet policija insikiszo ir keliems galvas 
Lancasterio Kunigužiu Draugija



Kas Girdėt
į kalanti. Paskui jau szauksztai 
bus po pietų.

SAULE” MAHANOY CITY, PA.

./ Japonai Pasiduoda Ant Kariszko Laivo “Missouri”

Kaip San Francisco Konfe
rencijoje, taip da'bar ir Taikos' 

! Konferencijoje, Londone, Sta- 
Rusija Eina Pirmyn, Ame- Rno 1Jadupc,zika)S Molotovas, 

rika Atgal. ’ field Marshal Sir į garsįausįa bliauja ir daugiau
sia reikalauja. į

Molotovas, tai senas vilkas.
Jis gerai žino kaip reikalautiI

Henry Maitland Wilson, Ang
lijos Karo Sztabo Vadas kalbė
damas užvakar Washingtone, 
pareiszke, kad jis nujauezia ir įr ]<aįp gauti. Jis daug daugiau 
jau pramato nesusipratimus praszo įr reikalauja negu tiki-.

I si gauti. Paskui, kai visi kiti 
Tik mažo proto ir dar trum-l jam prieszinasi tai jis nusilei-, 

pesnid razumo, žmogelis szian- džia, susitaiko ir sutinka susi-'

tarp Amerikos ir Rusijos.

dien gali sakyti, ‘kad Amerika 
gales nuo visu tautu paslėpti ta : 
baisia sprogstanezia “Ato
mic” 'bomba, kirvi Japonus taip 
greitai paklupdė.

Ar mes norim ar nenorim, 
turime prisipažinti, kad Rusi
ja ta sprogstanezia “Atomic” 
bomba pasigamins. Jeigu ne 
sziais metais, tai ateinaneziais; 
jeigu ne ateinaneziais tai už tri
jų, keturiu, metu. Bet, nėra jo
kios abejones, kad ji is'zras ir 
pasigamins. Gal dar ir 'baises
ne !

Kol kas, dvi galingiausios 
tautos sziandien tai yra, Ame
rika ir Rusija. Visos kitos tik 
antraeiles.

Dabar, Rusija didina savo 
armijas, ima visus vyrus in 
vaiska, stato kariszkus laivus, 
perka musu bomberius ir ero- 
planus. Jos kariszka jiega au
ga ir stiprėja, nors karo niekur 
nėra, nors,taika neva vieszpa- 
tauja.

O Amerika savo armijas ar
do, kareivius šiunezia namo, 
kariszkus laivus už pusdyke 
parduoda, degina, naikina ir 
atiduoda savo boniberius ir 
eroplanus. Amerika silpnina 
savo jiegas, o Rusija didina sa
vąsias. Rusija auga ir eina pir
myn, Amerika eina trepais že
myn !

Tokioje tvankoje Rusija ne
užilgo liksis galingiausia tauta 
visame pasaulyje! O tai nebus 
nei vienai tautai in sveikata.

Jau dabar Balkanų katilas 
virte verda. Rusijai nebutu vi
sai pro szali visus Balkanų 
krasztus užkariauti. Ir kas 
d ristu ar norėtu jai kelia pasto
ti?

Stalinas ir visi jo vadai su
pranta tik viena insakyma, pri- 
pažinsta ir gerbia tik viena da
lyką: tai yra jiega. Jie szian
dien Amerikos nei per nago 
juoduma karszcziau nemyli 
kaip ir pirmiau, bet, jie szian
dien Amerikos kariszka jiega, 
Amerikos armijas, laivyną ir 
bom'berius pripažinsta ir ger
bia.

Kai mes savo armijas panai
kinsim, savo laivus atiduosim, 
savo bomberius sudeginsim, tai 
Dede Stalinas ir visi Komunis
tai visai kita daina užtrauks!”

taikinti ant mažiau. Jis ma
žiau ir tikėjose, bet daugiau 
prasze 'kad tikrai gautu ta nm-1 
žesne dalele, kurios jis isz tikro 
ir isz pradžios norėjo, j

Mažas vaikas panasziai daro 
kai jis tėvo viso kvoterio pra-į 
szo. Jis gerai žino kad kvoterio . 
negaus, bet tėvas jam nors de- 
szimtuka iszmes, kad jis jo 
daugiau ne'baderiuotu.

Taip dabar su Molotovu. Jis, 
baisiai daug reikalauja vidur
žemiuose, Europoje, Afrikoje 
ir Pacifike. Jis viso to negaus, 
ir žino kad negaus, ir nesitiki! 
gauti, bet gerai žino kad jam ta (Lietuvos Kariuomenes 
“deszimtuka” iszmes. Ir 
kaip tik tiek ir nori.

“CZIA ILSISI”

jis

Nieks tiek gero musu mieste
liui nepadare, kaip Daktaras 
Kilpa. Jis buvo darbo žmonių, 
praseziokeliu daktaras ir drau
gas, ir raiszi ir ligoti ir suko- 
lieczyti ir nesveiki, visi vis ėjo 
pas daktara Kilpa. Y.pacz tie, 
kurie neturėjo isz ko jam užmo
kėti buvo jo geriausi ir myli
miausi kostumeriai.

Jis buvo ir sveikas ir links
mas ir viskas jam ir jo szeimy- 
nelei sekesi. Jis 'buvo žmonėms 
geras, o Dievas jam da geres
nis. Bet, viena vakara, atėjo in 
jo ofisą, musu majoro duktė, 
verkdama, aszarodama ir ran
kas belaužydama, nes ji valka 
susigraibė. Jis ir jai norėjo pa
dėti, jos ir jos szeimynos garbe 
apsaugoti ir palaikyti.

Operacija nepasiseke,' 
gele pasimirė.

Žmones Daktara Kilpa 
keike, jam jo gera varda
dino. Skarmalai ir ubagai, ku- 
riuos Daktaras už dyka gydė ji 
purvais drabstė, szmeiže ir 
žmogžiudžiu vadino.

Daktaro szeimynele suiro: 
Juozukas ir Onyte apleido mu
su .miesteli, iii virszines iszva- 
žiavo, jo žmona tuojaus isz tos 
sarmatos ir susikrimtimo 
sunirę, o pats daktaras, už 
liu menesiu, ežia ant kalno 
vieta rado.

mer-

p ra
sų ga-

pa- 
ke-
sau

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

Amerikos Lietuviu Seimas 
yra szaukiamas kur ten Chica- 
goje, toli toli nuo viso politinio 
Lietuviu nepriklausomybes cen 
tro ir veikimo.

Jeigu jau szau'kiamas koks 
ten seimas, argi nebūtu geriau
sia toki seimą ar suvažiavima 
surengti Washingtone ?

Dar ir to negana, kai Ameri
kos Lietuviu Seimas prasidės 
jau bus po penkių didžiųjų 
valstybių užsienio ministru 
konferencijos. Tada jau visas 
musu mitingavimas bus niekais 
nes jau ‘bus po laiko.

Dabar reikia agitacija kelti 
dabar reikia savo praszymus 
siausti, dabar reikia musu rei
kalus pąaiszkintį ir balso reį-

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

20 Centai.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.
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Generolas MacArthur ir j i Kariszkas Sztabas stovi ir žiuri kai Japonai pasiraszo pa
sidavimo popieras ant kariszk > laivo UtSS Missouri, Tokyo uosto inlankoje. Visu kitu Ali- 
jentu pasiuntiniai paskui pasi/asze. Generolas MacArthur pa Jrasze Amerikos vardu. Pasi
davimo sanlygos ir pareikalazimai dabar yra pilnai vykdomi Japonijoje. Bet ims daug 
laiko pakol visus Japonus pai ns ir nuginkluos.

Kario Pergyvenimai RUDUO
NEW YORK, (LAIC) — 

Vakaru Europoje atsidūręs 
Lietuvos karys mums raszo:

“1940 m. Birželio 15 d., Bol- 
szėvikams Lietuva okupavus, 
tucz tuojau prasidėjo paskiri 
aresztai. Buvo suimta eile ka
riuomenes sztabo vyresniųjų 
pareigunu. Nežiūrint mano

SKAITYK IR GERAI
APSVARSTYK

y^R senei džieugemes links
mu pavasariu ? Ar senei ežia 

saulute sutarpe žiemos pasi- 
puosze gerybese rūbais, girioje 
skamba paukszcziu giesmėms,

praszymo paleisti in atsarga, oras pilnas visokiu gyvūnėliu
Moskvos atėjūnai manė perke
lia in Vilnių ir paskiria in nau 
jai fceteikanczia mokykla. Mo
kykla suteikus jie mane aresz- 
tuoja, apkaltina kontr-revoliu- 
cinia veikla ir da primeta tarp
tautinio sznipo varda.

Po 47 tardymu, nuteisia mir
ti ir Birželio 22 d., traukiniu 
gabena in Sovietu Sąjungą.

Prie N. Vilnios Lietuviai-

jisai tik pradėjo gyventi, tik 
ženkli gyvenimo keliu. Bet 
staiga mirtis pastoja jam kelia 
ir suardo jo visus gyvenimo už
manymus, tykslus.

Bet pasaulio iszvaizda iszro- 
do kaip žmonija, niekados ne- 
mirszta, nes pilni puikybes ir 
godulystes, pilni veidmainys
tes kur tik apsidairyk ir pavy
do viesulą siauezia.

Meile artymo sumindžiota, o 
.lorints ir skelbia žmonis apie
meile artymo, bet tie patys1; 
skelbėjai senei jau užmirszo 
"]iio laja artymo meile. Vieto
je meiles artymo, tai sukure 
kerszto ngni. O nelaimingi tie- 
jei, kurie kerszto intekmei pa
sidavė. Kersztai, tai kai]) baisi 
viesulą, sugriauna puikiausius 
namus, sunaikina laukus, viską 
sulygina su pieskoms. Gero

sustos skambėjus. — J. P-

Bet nelaime, jeigu katras Ims 
kaip tas tinginys, kuris vasa
ros laike dykai praleido, — ru
duo ateis, sandelis tuszezias, o 
žiemos badas ji kankina.

Gyvenimas žmogaus bėga 
greitai kaip upelio vanduo ir 
dauginus jau nesugryžta, taip 

I trumpas kaip vakaras nuo ryto 
—- ežia iszauszo, ežia ir tamsta. 
Panaszei ir su žmogum, rodos,

O sztai jau sziandiena didi j 
permaina regime, žeme maino 
savo ru'ba, lapelei vysta — svei
ki naši, su s/akomis, krinta in 
pražūties purvina su szakoms. 
Szalna pakirto szaknelius, pa
skutine gali rasele krinta nuo 
žiedeliu, nulenkė s 
mirties dalgiu ir nyksta nuo že
mes veido.

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: V2 iki Z2 gerios lyg Sept. 
30 d., Al iki EI geros lyg Oct. 

j 31 d., F1 iki K1 geros lyg Nov. 
' 30 d.

Cukrus: Ženklelis Nr. ’38 
cukraus lyg Rugsėjo (Sept.) 
knygutėje Nr. 4 del 5 svaru 
30 d., Racionuvimo valdyba da
bar priima aplikacijas del su
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti 
cukraus.

Czverykai: Ženklelis (ero- 
planinis) Nis. 1. 2, 3 iv ■' kny-

žmogaus szirdis nežino jokio' Xr- 3> kožnas ženklelis 
kerszto, vardas nieko nereisz- j =“ras del ™nos l"’ros czvory- 
ke, nežiūri kiek visuomenes 
skriaudos padarys, kad tik isz- 
tiest savo kerszto tulži ant sa
vo artymo.

Prisieina jau ir mums szauk- 
ti kaip tiems apasztalams:' 
“Vieszpatie! gialbek, nes tei
sybes luotele skensta, nedory
bių bangosia.”

Ženkime keliu teisingystes, 
keliu rinkime dorybes vaisiu, 
kad atėjus “gyveninio ruduo,” 
sandelis dorybių vaisiu butu 
pilnas, kad ramei galėtumėm 
eiti ant amžino pasilsiu, kada 
paskutines saules spindulei už
ges del mus, o gyveninio styga

KU.

ISTORIJEapie isz m*" 
----------------- įsz0 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 rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15tf. 
“SAULE” - MAHANOY CITY. PA.

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplankysite knygas per paczta. j

Mahanoy City, Pa. I
No. 160 Keturiolika istorijų ap._ 

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Ž v akle; 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 Ant 
prapulties krsnto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25a

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

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®

No. 166 Trys Istorijos Sūnūs Ma- 
1 kiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15®

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

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvame; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paežiai 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 pusiauju...........25®

No. 172 Dvi istorijos apie Dukt® 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..........................................15®

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglį® 
(su paveikslais); Kaimieczia Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu- 
rtai; Keikta Juoku ir Paveikslo, 
Preke

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO•»
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 

rnieras ir apie Bedali.
No. 129 Keturios istorijos 

Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu
mus prigauna. 58 puslapiu...........15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A”xt 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- 
masj Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu............................................15c

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

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

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- 
404 
50c 
kri> 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 
. 85c 

---------- Trys istorij’os, apie Na- 
rodos nori valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo

bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 
No. 106 Penkios istorijos, apie 

balsai, Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
imta, Saulele Ivg Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ra isz ma- 

zeme blicziuoja iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 

puslapiu, .......... L.  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 tpie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c 

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: Tj4oszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis

savo oalveh kua aPraszyma3> didele knyga, 
‘° puslapiu. Popierinei apdarai.

No. 102 
minaliszka

No. 103

Prakeikta, meilingas 
apraseymas, 202 pus.

Vaidelota, apisaka
Dangus apsiniaukęs tamsiu pirmutines puses szimtmeczio, 

partizanai suardo geležinkeli. debesiu, vejas uže liūdim balsu, unta isz Lietuviszku užlieku.
ir, traukiniui nebegalint eiti to-:(]rasko medžius ir lenke žemes, 177Tdideli“ P.usla?iu-
baus, NKVD visa eszelona nu- lyg pilnas, kerszto, i 
sprendžia suszaudyti.

Laime manes ir szi karta ne
apleido, likau gyvas. Nuo 1941 nulindo visa gi 
m., rudens iki 1944 m., pavasa-| moeziute paskutines savo vasa
rio, t.y., veik per visa Vokie- 
cziu užimata invairiomis sla- 
pyvardemis prisidengiant, te
ko dirbti invairus pagrindžio 
darbai. 1944 m., Gegužes men., 
15 d., mane suaresztavo Gesta
po. Primėtė politine veikla, pri
jungė prie Lietuvos iszlaisvini- 
mo Komiteto ir prasidėjo kry
žiaus keliai po Vokietijos kalė
jimus.

Buvau apkaltintas 
und Landesverrat” ( 
iszdavimas), byla jau buvo per-J 
duota “ Volksgericht’ui” (liau be pranyksta, dingo kaip sap- 
dies teismui). Perėjau 14 Vo- nas nakties, pranyko kaip clu- 
kietijos kalėjimu, ir 1945 m./mai nuo vėjo, ir sztai tos pato- 

‘ Balandžio 14 d., esant Bay-1 
reuth’o sunkiuju darbu kalė
jime, likau iszlaisvintas Ame-’ riaukszlems apdangystyti 
rikiecziu kariuomenes.

Su manim (toje pat patalpo- sidabro vainikas, pajėgos atsi- 
je) buvo 27 Lietuviai. Keletas' sako tarnauti, akiu szviesa ges- 
Lietuviu mirė badu. Szeimynos J ta, nuliūdimas szirdi spaudžia, 
likimo nežinau. Žinau tik viena
— mane aresztaus, visas mano'ruduo, ir neužilgio toji mirties 
turtas liko konfiskuotas ir szei- žiema, daugeli be skirtumo ir 
myna isz namo iszmesta. [luomu pridengsią savo szalta

Daug mano pažystamu ir skraiste. Vien tik tame bus 
draugu jau nėra. 1941 metais skirtumas, jeigu katras bus 
Sovietu buvo iszvežta 480 ka- kaip tas iszmintingas ukinin- 
rininku, 800 mokytoju. Viso kas, kuris rūpestingai darbavo- 
buvo iszvežta apie 45,000 žmo-'si vasaros laike, pripildo sande- 
niu. 
1941 m., Birželio 22-26 dienoms mai, 

I žuvo apie 3,000 Lietuvos parti- ■ nes bado šmėkla nenugazdys 
zanu.

sunaikyti nedėkinga pasauli.
Nutilo paukszteliu

ir sveikinasi: su Dievu, neužil- 
gio sniego grobės palaidos visa 
gamtos grožybia.

Panasziai ir su žmogum da
rosi. Pažiūrėkime in jauna jau
nikaiti ir skaistia mergaite, Il
gy naši kaip tos pa vasaris, pil
ni džiaugsmo, pilni linksmumo. 
Szokineja lyg ta peteliszke nuo 
vieno žiedelio lyg kito; renka

Hoch'pasaulio saldumynus, svajoja 
(Valstybes apie laime, apie turtus.

Bet kaip greitai toji linksmy-

. . (grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene-
g.os mergaites, to narsaus jau-jĮįs. vargo sapnas ir pasaka apie ei
ni kaiezio, skaistus veidelei gonus.

i I No.
45 puslapiu.................... 15c

-i i-Mv. 126 Penkios istorij’os apie 
. b £ai‘l[)oraa gyvenimas; Priversta links- 

Vas dengia balti plaukai kaiplmybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
; užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 

61 puslapiu . 15c
No. 127 Trys istorijos apie Duk

tė nustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skunutis. 60 pus...15c

Iszsilaisvinimo Kovoje, liūs gerais valsais, o atėjus žie- 
ali sau ramiai silsėtis,

44 pus. 15c 
apie

SKAITYKIT
“SAULE”

ISTORIJE apie Gregorimį
------------------Įsz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25< ::
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Užgeso Svajones
kys; tos kelios sekundos tylios,' Agute ka tik gyva gulėjo.'
— jai metai. 1 Pirmiau žydrutis jos veidelis,1

— Kokia naujiena girdėjai? dabar buvo iszblyszkes, kai į 
pajuodę, žyd-'— lyg su baime klausė ir senis. drobę, paakiai,

ĄPSTNIAUKE j r Vilkunes 
padange. Agute buvusi lyg 

sziol linksmute, su visais lygiai 
kalbėjosi, pasilinksminimuose 
žaidžiusi, dabar vaikszcziojo 
nubudusi, maža ka sznekejo, o 
dar mažiau juokėsi. Sumenko, 
iszblyszko. Atliko savo darba, 
atbėgus mergaieziu kambarė
liu atsisės ties szoniniu langu 
insmeigs akis rytu szalin, žiū
rės žiūrės, pailsta akys, tai ap
sikniaubs, maustys, maustys. 
Žiūrėk kada, ir žiba dvi asza-| 
ros, kai perlai akyse.

Visi ta atmaina pastebėjo.
Matomai siege kas Agutei 

siela. Bet kas, niekas nežinojo; 
klausiama nieko neatsakyda
vo. Tik seseriai paklausus, 
Agute užraudo savo žydriąsias 
akutes nuleido žemyn, szirdis 
pradėjo smarkiau szokineti 
krutinėjo. Valandėlė tylėjo, bet 
paskiau susijudinusi tarė:

— Asz myliu Vosilku Juozą.
— Tai kodėl tu man pirmiau 

nesakai? Manai, kad asz tave 
barsiu? Tai tik dorai mylistos; 
ir Dievas dorai meilei padeda. 
Bet tik žiūrėk, kad butu dora!

Agutes sesuo buvo suaugusi 
mergina, gerai žinojo tas gyve
nimo valandas, kada tik maža 
pauksztele, jau dega szirdis, ir 
meile, kankini tai gimsta krū
tinėj. Tai ir nebarė sesers.

Agute prisipažino, kad meile 
jos szįrduže kankina. Dabar 
taip lengva tai szirdužei, tary
tum didžiausias akmuo nuo jos 
nukrito! Nors ta kankyne su
mažėjo, nes ka tik pati jauto 
pasako ir sesutei, tai jai rodosi 
kad ir ji padeda kentėti, mylė
ti, džiaugtis, bet meiles ugnis 
nesumažėjo, didinosi: vis 
grimzdo ir grimzdo Agute tos 
meiles sukuriu. Mylėjo visa 
szirdžia savo Juozeli, juo la
biau, kad jaute ir jo meile. Ir 
nemate ji nieko daugiau pasau
lyje, tik ji viena. Jis vienas — 
jai viskas, ir laime, ir džiaugs
mas, ir paguoda.

Vėl kilo karsztos maldos in 
dangų, kad Dievas suteiktu jai 
Juozeli.

Nors vienas ir kitas geriau
siai atjautė ta tarpusavio mei
le, bet ne vienas mažiausio žo
delio apie tai neprasitarė.

Laikas bego. Ne vienas už
merkė amžinai akis, persiskyrė 
su sziuo vargo pasauliu. Daug, 
daug gražiu gėlėliu pražydu
sios nuvyto, daug, daug van
dens upėmis nutekėjo in gilią
sias juras, kol Juozas, viena 
karta atėjės tarnaieziu kamba
rėli, rado Agute viena ir isz- 
reiszke, ka jo szirdis senai se
nai jauezia.

— Agute, tarė szirdingai1 namo, 
spausdamas jos ranka ir žiūrė
damas in akis, tarytum norėda
mas pirma laiko atšaka suras
ti. Žinai, asz tave myliu! Jei no
ri būti mano gyvenimo laime, 
sakyk, ar ir tu mane myli?

Juozui žodžiai nutruko.
Agute stovėjo, kai dvasios 

pagavime, nejautė, kas aplink 
darėsi, nieko daugiau nemate, 
tik ji. Norėjo tarti: “myliu, 
myliu, myliu.” Bet lupos ne
prasivėrė. Tik po valandėlei 
tarė tyliai “Žinai ir tu, Juoze
li, mane.”

Teniso Cziampijone

£

Sarah Palfrey per tris pa
staruosius metus visai nelo- 
sze, negrajino teniso. Sziais 
metais ji sugrįžo prie loszi- 
mo ir sumusze visas kitas te
niso loszikes vėl tapo cziam
pijone. Ji sumusze Pauline 
Betz ant Forest Hills, New 
York mieste.

iiiai rasos laszeliai lenke žolių 
I galveles žemyn. Džiaugėsi pa
saulis.

Agute gyveno pas savo uosz- 
vius mažame, skurdžiame kam
barėlyje, bet ji nemate to skur
do, ji pridengė josios Juozelis. 
Abudu laime kvėpavo. Jau
tėsi laimingiausiais pasaulyje; 
žiurėjo ji szviesiomis akimis. 
Agute pamilo savo Juozeli da 
labiau. Jai rodėsi, lie jo negalė
tu pasaulyje gyventi. Jis pa
reis dirbės, Agute iszsiilgusi, 
tartum kelis metus nemaeziusi, 
sveikina, glamonėja, džiaugia
si.

Bet, kaip giedria vasaros 
diena po dideliu kaitru atsiran
da ant dangaus vienas kitas 
juodas debesėlis, paskiau ir di
delis didelis debesys 
mi, griausmais, 
tai]) ir ant jos g 
cziosios 
miu.

su lietu- 
perk unijomis 

yvcnimo skais- 
saulutes atsirado de-

Juozą kariuomenėn 
Ir skiriasi dvi mylin-szaukia.

cziosi szirdi per skausmus ir 
aszaras. Juk karas. Gal amži
nai nebesugrysz! Agute ji pa
lydi keliu. Atsisveikino. Ir se
ka Juozą aszarotom akimis in 
miglota toli; pagaliau isznyks- 
ta jis isz akiu, tik vaizdas am
žinai liko atmintyje: sztai eina 
Juozelis liūdnas, nusiminęs, 
jau nyksta.

G ryžta Agute kukeziodama

šauliui, jpraszvito; krisztali- 
* * *

Užteko raudonoji saulute 
ankstu ryteli, bere dideli dide
li pluoszta aukso spinduliu pa-

Senoji žmonele dirstelėjo in riosios akutes 
Agute liūdnomis akimis. j liai,

—Ka gera girdėsi? Einu per ežio

Ir vėl aszaros, nuliūdimas, 
viltis.

— Tegul bus pagarbintas,' 
Jėzus Kristus, pagarbino seny
va moteriszke, inejusi Vosilku 
kambarin. Sustojo pas duris. 
Jos veide kaž kas ypatinga slė
pėsi.

— Ant amžių, ant amžių, 
praszom areziau, atsake senis 
Vosilka. Na, kas girdėt, kurna, 
rodos buvai miestelyje?

— Buvau, kur busi nebususi 
bet, naujiena, tai naujiena at- 
nesziau. Tik nenusigąskit!

■' miesteli namo, stovi du milici- 
. jautai ir sznekasi: “Girdėjau 
Juozą Vosilku perszove bėgant 
isz kariuomenes.” Kitas klau
sia: “Ar teisybe?” Nežinau, 
ir asz taip girdėjau žmones kal
bant,” pirmasis bamtelejo 
Daugiau negirdėjau, nuėjau.

— Ka ? Mus Juozą perszo- 
j ve ? — da labiau isztempes akis, 
tartum perkūno iszgazdintas, 
kalbėjo senis Vosil'ka, nejaugi 

i jis bego?
— Taip, taip, kumuti, apie 

jus Juozą ne milicijantai szne- 
kejo: sake isz Vilkunes.

Pakilo dūsavimai, aimanavi- 
vai Vosilku szeimynoje. Agute 
kai stovėjo, taip ir liko, tik už
laužusi rankas ant galvos, kar
tojo ta viena dejone, pilna gi
liausio nusiminimo: “Dievu
liau, Dievulėliau, mano Juozeli 
perszove! ’ ’

Ir vėl aszaros, nusiminimas.* * *
Graži rudens naktis. Žvaigž

dutes mirguliuoja berybeje 
dangaus erdvoje. Teka raudo-' 
nas, kai kraujas menulis. Visur 
tylu, tylu.

Girgžt atsidarė Vosilku du
rys, inejo kambarin Juozas. 
Bailiai apsižvalgė. Visi miega, 
net knarkia, niekas nei nepa
budo, kai jis sugirgždino du
ris. Klauso sustojęs. Sudejavo 
kas. Gal serga, ji? —perbėgo 
per galva baisi mintis. Puolėsi 
prie Agutes lovos, budina ja: 
“Agute, Agute, ar tu sergi?”

Agute praplesze akis, pažino 
mėnesienoj Juozą ir nusigando.

— Dvasia matau! — vos gir
dimai prataro.

— Agute, Agute, kas tau? 
Argi tu manos jau nepažinsti? 
Juk asz gyvas! Tu sergi?!

— Tai tu gyvas? Neperszo- 
ve tavęs! Asz sunkiai sergu. 
Gal jau amžinai rei'kes mud
viem skirtis. Vėl užmerkė akis 
užmigo.

Juozas puolė ant keliu pas 
lova griaudžiai verkdamas: 
“Agute, Agute.” Tas griaudus 
vaitojimas visus iszbudino. Su
kilo. Žiuri visi nusigandę, vy- 
riszkis apsikniaubęs pas lova 
verkia.

— Juozai, ar tai tu ežia? — 
liūdnai paklausė tėvas.

Jis pakele galva.
Tete kas Agutei yra?
— Tu gyvas ?
— Kodėl? Agute ir jus klau

siat, ar asz gyvas. Kas ežia to
kio yra? ’

— Mums pasakė, kad tu 'bė
gai isz kariuomenes ir tave per
szove; mes visi nusiminime, o 
Agute nuo tos dienos vaiksz- 
cziojo rankas užsidėjusi ant 
galvos ir verke: “Dievuliau, 
Dievuliau, mano Juozeli per
szove!” Paskiau iszejo pas sa
vo tėvus; ir ten tik verke. Gryž- 
dama namo nuszalo; • pareijo, 
kaip gule, tai ir dabar. Žmones 
pas mus sziltine serga, gal ir ji.

— Asz gyvas, bet mano Agu
te!

Vėl paskandino galva pagal
voję, o griaudžios aszaros byrė
jo isz akiu.

Iszaugo rytas.

Lupu-j
nesenai laimei

pasmėlusios'

*
ryta liūdnas

“dangaus,

inpuoltįsios gi
ves spinksi, tai gestan- 
gyvybes ženklas.

kės, kurios dar
szypsojosi, dabar 
prasivėrusios.

* *
Ketvirtadienio 

varpu gaudimas
dangaus, dangaus” skelbė pa
sauliui, kad jau vienas jaunys
tes žiedas, vos prasketes lape
lius, nukrito. Ir skrido liūdna
sis “dangaus” toli, toli, per 
tamsiuosius miszkus*, per 'pla- 
cziuosius laukus. Atsimusze 
upelio skardyje. Ir upelis liūd
nai pliuszkeno, risdamasis per 
akmepelius, tyrasis vandenė
lis kartojo: “Užgeso jauna gy
vybe, užgeso jos svajones.”

Mergicos isz įeito 
miestelio pribuvo, 

Del vyru džiaugsmo buvo, 
•Su sportukais sportavo, 

Ka tik su balniniais galo 
negavo.

Iszsirinko sau sportukus, 
Isz blyszkusius vyrukus, 
Ant kitu nei nežiūrėjo, 
Ba ponaiezius turėjo.

Bet musu vaikinai susitarė, 
Duris atidarė, 

Ponaiezius ir mergužes 
lauk iszvare,

Merginos vaikinus už 
ranku paėmė, 

Ir in kur ten nusivedė.
Ka dare, nesakysiu, 
Del saves pasiliksiu.
Tos merginos ant tu 

v vyruku užklupo,
Del abieju kaili iszlupo, 

Kas tokis žinia davė pas 
vaita paleido, 

Vaitas tuo atbėgo, 
Abidvi poreles in lakupa 

pasodino, 
Ant bausmes apsudino.

O ka? Ar parte ne buvo gera, 
Ar užmirsz kada?

Asz manau, jog tosios 
mergeles, 

Niekad ne norėtu tokios 
partes.

I ... . i
! daliu rukszcziuju. Perdaug pri-

NAMIE PADAROMI
VAISINIAI SVIESTAI

“Talmudo Paslaptys”

Visi sako kad Filadelfijos 
Merginos ilgus liežuvius turi, 
Asz dažinosiu ir atvažiuosiu, 

Ir pati persitikrinsiu 
Kad ir padarbuosiu,

Su koezelu kiek suplosiu. 
Girdėt kad ir bambliais nakti

mis trankosi,
Nei nebijosi, 

Gal but gy vuliszka kaili turi, 
Kad ant nieko nežiūri.

Isz tyrinėsiu, 
Kaip fenais pribusiu

* * *
Pennsylvanijos valstijoje, 

Miesteloje vienoje, 
Kokia ten moterele gyvena, 

Kuri visada stena.
Žinoma kaip vyras namieja, 

Tai apie ja tupinėja, 
O kada vyras indarba iszeina, 

Daugybe visokiu sueina.
Guzute gere, 

Moteriszke buna sveika 
ir dainuoja, 

Geros moterėlės turi pasitei
rauti, 

Tokiai biaurybai pirtį 
užkurti, 

Gal tada pasitaisys, 
Ir pas save svecziu 

daugiau nepraszys.
* * *

Apie Girardzville yra moterisz- 
. 'kia,

Arba pasakius pletkoriszkia, 
Kas diena su visais ėdasi, 
Biaurais žodžais plūdosi, 
Gera pleperniuke nėra 

ka sakyti, 
Netingi naujenas apiieszioti.

Spaudžia su liežuviu 
visokas naujenas, 

Nuo apšmeižimo neapsigina 
nei vienas, 

Kad tokis liežuvis 
nukirmytu, 

žiotysia neiszsistovetu.
* * *

Nors dėjimas in dėžės (can
ning) ir džiovinimas vaisiu yra 
geriausiai visu žinomas, te- 
cziau isz vaisu galima padaryti 
ir kitu dalyku, kurie pravartu 
žiemos laike turėti. Jokiu val
gomu vaisiu nereikia iszmesti 
ant nieku bot tiek kiek galima, 
panaudoti darant vaisini svies
ta. Ji dirbant, nors ir pageidau
jama turėti geriausiu vaisiu, 
galima pasekmingai vartoti ir 
sveikąsias dalis sugedusiuju.

REIKALINGI INDAI

Ir

O tu mano varge,
Visi sužiuro isztempe akis. Apie Žydu Tikybos Prisaky- 

Agutei smilktelėjo per szirdi,'mus. Labai užimanti Apysaka, 
ar tik ne jos Juozeliui kas bai- :: Tiktai 15^ “
saus atsitiko? Stovėjo nutirpu- SAULE PUBLISHING CO., 
si, lauke kokia naujiena paša- Mahanoy City, Pa., U. S. A.

Kas dėjosi Bayonne, 
Parte atsibuvo, 
O svietelo buvo.

Szoko, 
Ir durnavojo.

cziuju pipiru (allspicej. Szi- 
noke obuoliai negeistini, ir jei- tuos visus reikia sudėti ir su- 

jgu juos prisieitu vartoti, reikia, maiszyti kada jau užbaigia vir- 
truputiuksuso indeti. Tiek uk-^ti.
suso, dėti, kiek skonis reikalam-Į Kol dar karsztas, obuoliu 
ja. Tiktai szviėži saldi gira ar- sviesta reikia supilti in iszvi- 
ba sterilizuota turi but vartoja- rintas bonkas, stiklines ir kitus 
ma. Tol reikia virinti, kol puse panaszius indus su gerais 
belieka. Jeigu virinta gira yra- dangteliais. Ta padarius, rei- 
karszta supilta in kiekines ar j kia dar sekaneziai virinti:' Ge

rai užvožtas dangteliais sudėti, 
pilnas bonkas in indą t urint už-

bonkas ja galima ir vėliau su 
naudoti darymui sviesto.

Nuluptus ir supjaustytus tektinai gilumo ’juos apsemti, 
obuolius reikia iszvirinti sykiu išpilti vandens, uždengti ir už

dėti ant ugnies. Pradėti skaity
ti laika nuo tada, kada garas

su gira, kad padarius obuoliu 
sviesta vienu sykiu, arba pir-
miau galima padaryti obuoliu pasirodo, ir po 5 miliutu ant 
sriuba kuria paskui iszverdi
sykiu su giria. Su kietais obuo- ant kiekvieno pus-galono, ir 15 
liais pastarasis būdas patarti
nas. Reikia tol virti kol gira ir 
obuoliai nebesiskiria, o tuomet 
atszales sviestas bus tirsztas, 
kaip ir tėra obuoliu sriuba.
Tirsztuma galima nutaikinti 
po truputi jo atszaldant.

Dažniausiai ima lygias dalis 
obuoliu ir giros kad padarius 
sviestas kaip reikiant, 
žodžiu, penkis (5) 
saldžios giros reikia nuvirinti, 
kol lieka pustreczio (2 Ve) galo
nu, o po tam penkis galonus nu
luptu ir supjaustytu obuoliu 
reikia pridėti prie giros ir vi
rinti.

Kad padarius gera sviesta 
svarbu yra ilgai, ir pamažu vi
rinti (nuo J iki 6 valandų) ir 
dažnai maiszyti.

Jeigu cukrus vartojamas, 
reikia ji pridėti kada baigia 
virti. Koks svaras ant kiekvie
no galono gerai yra, bet galima 
dėti daugiau ar mažiau, (arba 
visai nedeti) kaip kam tinka.

Obuoliu sviestas 
nintas dadedant 
szauksztuko malto 
gvaizdiku (cloves)

keik vienos kvortos, 10 miliutu

Kitu 
galonus

yra paska- 
po puse 
cinamono, 

ir kvepian-

miliutu aut kiekvieno galono, 
iszimti bonkas ir padėti atves
ti; paskui padėti saugioje vie
toje, kol reikės vartoti. Nerei
kia nuimti dangtelio, kol reikia 
vartoti. Jeigu dangteliai neuž
sivožia gerai, reikia priesz vi
rinant indeti dangteliuose 
vaszkuotos popieros. Tas viri
nimas yra dėlto, kad apsaugoti 
nuo pelėsiu‘ ir gedimo obuoliu 
sviesto ir užima vieta vaszko. 
Visi vaisiu sviestai turi ‘būti 
panasziai sterilizuojami, jeigu 
to negalima daryti, tada reikia 
karsztu vaszku (paraffin) už
pilti, ir tuomi jie bus apsaugoti 
nuo gedimo.

—BUS DAUGIAU—

Tuos paežius indus, kurie 
randasi beveik kiekvienoje vir
tuvėje, galima vartoti ir dir
bant vaisiu sviesta. Yra pagei
daujama, bet nėra būtinai rei
kalinga turėti palivota arba 
aluminini katila, kuris butu 
vientik tam ir vartojamas. Kiti 
reikalingi indai yra kosztuvas, 
vėlinis sietas, grūstuvas, saika- 
vimui puodeliai, peiliai ir skau- 
rados.

Dideli geležiniai ar variniai 
katilai, kurie būdavo 
vartojami, dirbant 
sviesta lauke, daugeli 
dabar tebevartojami.

OBUOLIU SVIESTAS SU 
OBUOLINE GIRA

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

seniau 
obuoliu 
vietų ir

Nors dabar obuoliu sviestas 
ir nėra szioje szalyje taip pla- 
cziai vartojamas, kaip seniau 
kada buvo, bet jis tebera gerai 
žinomas. Nėra geresnio budo 
suvartoti gerus obuolius ir 
sveikas dalis sugedusiu obuo
liu, kaip padaryti isz ju sviesta.

Nors isz visokiu obuoliu gali
ma padaryti gera sviesta, bet 
geriausiai pasiseka, jei geros 
ruszies obuoliai yra vartojami 
ir jei jie gerai verda. Suvienytu 
Valstijų Žemdirbystes Depar
tamentas yra atradęs,’ kad va
sariniai obuoliai 'tinka gera 
sviesta daryti. Kietųjų obuoliu 
sviestas netaip gerai nusiseka, 
jeigu jie nėra 
dratini sieteli.
obuolius reikia suvartoti dary-

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinimas. 
Pasnikai. 
Kalendorių*.
Maldo* Rytmetine*.
Vieszpaties malda. 
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimą*. 
Deszimti* Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldo*.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldo*.
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. Jėzau*. 
Malda prie Panos Szvencziausio*. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiau* atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidai*.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbama*.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.

perkoszti per 
Tokios ruszies

mui obuoliu sriubos, ir perkosz
ti priesz sumaiszant su gira. 
Kartais saldžius obuolius mai- 
szo su rukszcziais, dedant 
treczdali saldžiųjų ir du trecz-

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

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

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

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

Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministram turas.

Saule Pub. Co., Mahanoy City

Skaitykite “Saule”

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovaną 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 Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Go., 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
— ♦

— Panėdelyje pripuola pir
ma diena Spalio-October.

— Pone M. Williams isz De
troit,. Mieli., lankėsi pas gimi
nes ir pažystamus, taipgi 
“Saules” redakcija. Pone Wil
liams yra musu skaitytoja laik- 
raszczio“Saules.” Acziu už at-

— Sziomis dienomis lankosi 
namie ant urlapo Seržantas 
Kazimieras Lapinskas, sūnūs 
ponios Konstancijos Lapins
kiene, nuo 534 W. Spruce Uly. ■ 
Kazimieras instojo in tarnyste 
Balandžio 10-ta diena 1942, o 
Sausio 30ta diena 1945 m., pri
buvo in Anglija, in trumpa lai
ka po tam, radosi ant kares 
lauko Vokietijoj, likos baisiai 
sužeistas per bomba ir nelai
mingas vyrukas neteko ranka 
ir kojas. Balandžio 23, d., karei
vis Kazimieras pribuvo in 
Stark ligonlbute, 'Charleston, 
So. Carolina, po tam likos per
keltas in Walter Reed ligonbu- 
tc Washington, D. C. Po urlapo 
Seržantas Kazimieras vela su-

silankyma.

— Petnyczioje pripuola Szv. 
Vaclovo; Subatoje Szv. Mykolo 
Arkangelo. Kita sanvaite: Ne
dėtoje Szv. Jeronimo; Panede- 
lyje Szv. Remigijo, taipgi pir
ma diena Spalio (Oct.), szis 
menesis yra paszvenstas ant 
garbes Szv. Ražancziaus; Utar- 
ninke Aniuolu Sargu; Seredoje 
Szv. Tereses, Vaikelio Jėzaus;

griž in Walter Reed ligonbute.
Praneszta kad jau prasidėjo 

“Vajus” del “Kareivio Sgt. K. 
Lapinsko Pundo.” Pinigiszka 
auka galime nuneszti in Ameri
can Banka, o po vajaus, pinigai 
bus nuneszti ir paduoti del ka
reivio Lapinsko, kaipo Dovana 
nuo Mahanojaus gyventojus, 
už “jo didvyriszkuma ir narsu
mą ant kares lauko.”

2 SAULE’ ’ MAHANOY CITY, PA.

skriauda ir Lietuviu tautai, isz- 
veždami vaikus ilgiems me
tams in tolimus Rusijos krasz- 
tus.

Hirohito apvaikszcziojo savo 
43-czia gimimo diena ir dalyva
vo iszkilmingoje vakarienėje ir 
paskui parodoje, kurioje buvo

1940 m., Rugp., 19d., dekre
tas atszauke skirtinius darbo 
kontraktus specialistams. Vy-

parodyti tie eroplanai, kurie 
užpuolė ant Pearl Harbor.” 

I Tie eroplanai iszžude musu ka-

Ketverge Szv. Prancisžko 
Asyž., Petnyczioje Szv. Placi
do ir Komp., Subatoje Szv.
Bruno.

j T Panedeli vakara, apie 9:35 
valanda, po ligai keliolikos me
nesiu, mirė musu gerai žinoma 
eena Mahanojaus gyventoje po
ne Magdalena Danisevicziene, 
nuo 630 W. Centre Uly. Velio
ne gimė Lietuvoj, atvyko in 
Amerika 55 metu adgal, pergy
vendama visa laika czionais 
mieste. A. a. Danisevicziene 
buvo linksmo budo motere, my
lėta per visus kuria pažinojo ir 
guodojo. Buvo gera moterisz- 
ke. Jos vyras a.a. Antanas mirė 
vienuolika metu atgal. Velione 
prigulėjo prie Szv. Juozapo pa
rapijos, Szv. Magdalenos ir ki
tu bažnytiniu draugyscziu. Pa
liko“ dideliam nuliudime: Dvi

Shenandoah, Pa. — Paežiule 
J. Krawczel, nuo 38 So. Jardin 
Uly., apdovanojo savo prisiege- 
li drūta ir sveika sunu. Lai au
ga ant džiaugsmo tėvams. Pone 
Krawczeliene po tėvais vadi
nasi Milda Kazuniute.

Frackville, Pa. — Nedelioje, 
Rugsėjo (Sept.) 30, 1945 m., 
2:30 vai., po pietų Lietuviu Ka
taliku parapija, Apreiszkimo 
Dievo Motinos Marijos, szven- 
tins Naujas Kapines. Szventi- 
nimo apeigas atliks Monsigno- 
ras James Heir, Klebonas Szv. 
Patriko parapijos, Pottsville. 
Pamokslą pasakys Kun. P. 
Czesna, Klebonas Szv. Juozapo 
parapijos, Mahanoy City, Pa.

Japonai Badu Marino

Garbinga Amerikos
Vieliava

-------------------------- i

TOKYO, JAPONIJA. — 
Amerikos vieliava kuri laisvai, 
ir rasiai plevėsavo virsz Vasz-

Szitas sziuniukas yra visu jūreiviu draugas. Jis kai tik 
pamato laiva artinantis prie uosto, inszoka in vandeni, pri
plaukia prie laivo, insikanda virve ir paskui grįžti in uos
ta su virve tarp dantų. Jis laukia pakol laivas buna prie 
uosto pririsztas. Szitas paveikslas nuimtas LeHavre uoste, 
Francuzijoje.

riausybe gali juos skirti kur 
nori, neatsižiuredama in ju no
rus.

Menesine darbininku alga 
svyruoja tarp 110 ir 289 rubliu. 
Žemes ūkio darbininku atlygi-1 
nimas dar mažesnis. Taigi tar-. 
pu 1940m., Spalio 2 d., investaSi 
mokesnis už mokslą vidurinėse] 
mokyklose 150-200 rubliu, o, 
auksztosiose 300-500 rubliu. 
Neužsimokanczius iszskyrus 
negausu stipendijatu skaieziu 
insakyta isz mokyklų szalinti. 
Taip, kad eiliniams darbinin
kams vaikus in mokslą sunku 
leisti.

Visi fabriku direktoriai, san- 
skaitininkai, “formanai” ir ki
ti pareigūnai yra valdžios 
agentai, Komunistu partijos 
valdaniojami žmones. Tuo bu
do nuskriaustieji darbininkai 
neturi tikru keliu teisybei jiesz- 
koti.

reivius, musu vaikus.
Ne tik pats Hirohito yra isz- 

teisinamas, bet ir visa jo szei
myna.

Sunku suprasti kaip tie mu
su didžponiai mausto ir ka jie 
daro. Vokiecziai priesz mus ka
riavo, norėjo mus sumuszti ir 
nugalabinti; Graikai buvo mu
su talkininkai, musu Alijentai. 
Sziandien mes Vokiecziams pa-

ingtono baltnamo kai Japonai 
užpuolė mus ant Pearl Harbor, 
ana sanvaite buvo iszkelta Ja- 
ponu sostinėje, Tokyo mieste, 

. Ta pati vieliava buvo iszkelta.
Rymoje Liepos, (July) 20„ 
1945 m.

A.a. Prezidentas Rooseveltas;.
A 

iszrinko ir paskyrė ta vieliava 
kaipo ženklu pergales. Kai ji 
buvo iszkelta Japonu sostinėje,

taikaujame, net ir maisto keti
name pasiunsti, o Graikus dar 
ir dabar intarinejame ir skriau
džiame.

Japonai mus užpuolė, musu1 
vaikus ant Pearl Harbor iszžu
de, Korėjos gyventojai mums 
stojo in talka, mums padėjo, 
priesz Japonus sukilo. Dabar 
mes su Japonais derinamies, ir 
Korėjos gyventojus Japonams 
pavedeme. Mums, rodos labiau 
rupi Vokiecziu ir Japonu padė
tis negu visu savo draugu liki
mas.

jos darbar buvo užbaigtas: 
Amerika kariavo, Amerika lai
mėjo!

Japonijos tekanti saulute 
nusileido ir užleido savo vieta 
garbingai Amerikos vieliavai.

Propagandos v j
Ministeris Ogata 

Paszalintas

TOKYO, JAPONIJA. —
Japonu Propagandos Ministe-

Japonai Tikisi Pagelbos 
Isz Amerikos

TOKYO, JAPONIJA. — 
Kunigaiksztis Fumimaro Ko- 
noye, buvęs Japonijos Premie- 
ras sako: “Kad Japonai var
giai gales laikyti rinkimus pra
džioje ateinaneziu metu, nes 
viskas kojomis augsztyn ir Ja-

gana nei plieno nei geležies nei 
aliejaus kita kara kelti.

Gal czia ir jo teisybe, bet tai 
kas kaltas kad Japonai szitam 
karui visko gana gavo ir turė
jo: Jie isz pirszto neiszcziulpe, 
jiems isz dangaus neiszkrito tie 
ginklai ir bomberiai, su ku
riais j e mus paklupdė.

Dar tas klausimas gumszo 
mums in akis: Kas kaltas kad

IMPERATORIUS
HIROHITO

NEW YORK, N. Y, —
Krokodiliaus aszaros musu 
szirdis suminksztino in kosze 
ar kisielių. Kai tik mes sumu- 
szeme Japonus, jie eme mums 
Lozorių giedoti ir mums asza
ros kaip žirniai pradėjo byrėti.

Lenkai Hitleriui kelia pasto
jo, jo armijas sulaikė pakol i 
mes prisirengeme. Už savo dar
bą ir aukas Lenkai gavo užmo
kėti: j u krasztas suskaldytas, 
j u žmones po Stalino botagu. 
Pabaltijos tautos, Latvija, Es
tonia ir Lietuva atsisakė su 
Hitleriu derintis. Lietuva buvo 
Hitlerio užkariauta, jos gyven
tojai, Lietuviai skerdynėse žu
vo. Ir Lietuviams pilnai užmo-

ris Ogata buvo paszalintas isz 
savo vietos kai Generolas Mac- 
Arthur iszleido savo insakyma, 
kad jis butu aresztuotas. Jis 
yra slaptos “Black Dragon” 
draugystes narys ir už tai bus 
nuteistas ir nubaustas. Japonu 
Karo Sztabas yra panaikintas. 
Generolas MacArthur insake, 
kad, “dabar vien tik Ameri
kiecziai valdo ir valdys! ’ ’

dukterys: Elzbieta, pati Jurgio 
Getevecko isz Shenandoah, Te- 
resia, pati John Noll isz Miami, 
Florida; du sunu: Daktara An
taną isz Mount Alto ir Edvar- 
oa mieste, taipgi 6 anukus ir 
anūkes. Laidotuves invyks Pet- 
nyczios ryta su apiegomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje 9 valanda, 
kuna palaidos parapijos ka
puose. Graborius L. Traskaus- 
kas laidos. Amžina atsilsi!

— Pone Katarina Grędec- 
kiene ir sūnūs kareivis Kapra
lus Pranas isz New Philadel
phia, Pa., ana diena atlankė 
“Saules” redakcija, nes pone 
Gredeckiene yra musu sena 
skaitytoja. Acziu už atsilanky- 
ma. Karpralus Pranas nesenei 
sugryžo isz kares lauko Italijo
je, ant urlapo, po tam bus at
statytas nuo tarnystes. Pranas 
instojo prie tarnystes Liepos 
23 d., 1942 m., prie eroplanino 
korpuso. Per visa laika tarnavo 
Italijoje, o Rugpjuczio 6-ta d., 
jo laivas keliavo in Pacifika 
per Panama Kanala, bet kaip 
kare pasibaigė, tai valdžia pra- 
nesze del kapitono laivo kad 
grižtu in Boston, Mass. Jo bro
lis randasi ant Iwo Jima Salos.

Czia guli Amerikietis ka
reivis, kuris buvo Japonu ba
du marinamas. Jis buvo isz- 
laisvintas ir jo gyvastis isz- 
gelbeta kai Amerikiecziai 
kareiviai su eroplanais nusi
leido už karo frunto ir užėmė 
Japonu kalėjimus. Japonai, 
kaip kokie laukiniai žvierys 
pasielgė su nelaisviais.

ponai dar negali taip greitai 
nusitvarkyti.”

Jis sako kad Japonams būti
nai reikia savo esamaja valdžia 
nuversti jeigu jie nori tvarkin
gai ir taikingai gyventi. Bet jis 
paaiszkina, kad Japonai bai
siai mažai žino ir supranta apie 
politiszkus dalykus, nes jiems 
jokiu žinių esamoji valdžia ne- 
daleido.

Kunigaiksztis Konoye toliau 
aiszkina, kad Imperatorius Hi
rohito neapleis savo sostą. Jis 
staeziai sako, kad visi tie gan
dai apie Imperatoriaus atsisa- 
kyma ar pabėgima yra tusz- 
czios bobų pasakos, nes Hirohi
to yra Japonams dabar reika
lingas.

Tuo paežiu laiku, Japonu 
Pramones Ministeris pareiszke 
kad Japonams dabar Amerikos 
pagelba reikalinga. Jis tikisi 
kad Amerikiecziai Japonams 
padės. Japonams dabar reikia 
audeklo, vatos, vilnos, ryžiu, 
druskos, cukraus, aliejaus ir 
geležies ir plieno. Japonai 
mums atsilygintu, duodami 
mums szilko ir aukso. Jis sako, 
kad Japonai antru kartu nega
li taip iszkilti ir ant musu už
pulti, nes jis paaiszkino kad 
Amerikiecziai dabar gali labai 
kruopszcziai ir akyliai prižiū
rėti ka Japonai perka ir ko jie 
praszo.

O paezioje Japonijoje nėra Sovietai gali pradaryti didele

Japonai galėjo taip apsigink
luoti. Greicziausia ir prazilsim 
ir pasensim, bet nedaži nosim.

Darbo Žmonių Gyveni
mo Sanlygos Sovietu 

Santvarkoje

NEW YORK.
Rusu užimantoi Lietuvoj iKusu uzimantoj Lietuvoj i
statymai beveik

Giesmių Knyga Arba

(LAIC) —
in-in-

žodis in žodi
kopijuojami pagal Sovietui 
Sanjungos pavyzdi. Apie vei- 
kianezia Rusijoje instatymda- 
vyste darbininkijos Sociales 
apsaugos atžvilgiu, iszsamu 
praneszima duoda ‘ ‘ Current 
History.” Nuo 1930m., Spalio) 
men., panaikinta bedarbes ap- 
drauda, 1940 m. Birž. 26 d., už
drausta darbininkams ir tar
nautojams pasitraukti be fab
riko ar instaigos direktoriaus 
leidimo. Nesilaikancziems to 
nuostato taikomos labai greiž- 
tos bausmes. 1940m., Spalio 2 
d., iszleistas insakymas — kas
met mobilizuoti 800,000 — 1,- 
000,000 berniuku (14-17 m. am
žiaus) paruoszimui amatu ir 
iszdirbsyties darbams dirbti. 
Baigė mokymą, kurs tęsiasi 
nuo 6t men. iki 2 metu, jie yra 
intraukiami in Valst. Darbo 
Rezervą ir per 4 metus privalo 
tarnauti ten kur bus paskirti. 
Sziuo • instatymu pasiremdami,

Imperatorius Hirohito da
bar iszrodo ne tiktai nekaltas, 
bet net ir nuskriaustas žmoge
lis. Japonu propaganda tuo- 
jaus pradėjo skelbti koks geras 
ir mielaszirdingas yra Impera
torius Hirohito. Jis taip savo 
žmones mylėjo, kad jis visa ka
ra sustabdė, kad jis taika visai 
Azijai sugražino. O Amerikie
cziai kareiviai ant savo karabi
nu rvmoja ir laukia patys neši
nu rymoj a ir laukia patys neži
no ko.

Jau dabar daug žmonių 
mansto ir sako kad Imperato
rius tik nuoszaliai stovėjo ir in 
visa kara žiurėjo. Kad jis szita 
baisu ir nelemta kara pradėjo, 
tai rodos visi užmirszo, bet kad 
jis taika sugražino tai visi da
bar turi būti jam dėkingi ir 
jam lenktis.

Ne pro szali prisiminti kad 
tas pats Imperatorius Hirohito, 
Gruodžio (Dec.) 7, 1943 m., pa
siuntė Hitleriui pasveikinimus, 
sakydamas: “Iszreiszkiu 
džiaugsma, kad mudviejų tiks
las eina taip gražiai prie iszsi- 
pildymo.” Ju Abieju tikslas 
buvo mus sumuszti, užkariauti 
ir musu kareivius, musu vaikus 
iszžudyti! Tas pats Imperato
rius sziandien vaikszczioja sau 
laisvas Japonijoje ir derinasi 
su Amerikos augszcziausiais 
oficieriais.

Balandžio (April) 29, 1944 
m., Tokyo radijo pranesze kad: 
“Jo Didenybe, Imperatorius

keta. Už savo aukas Lietuva 
susilaukė užmokesties. Lietu
vos vardas sziandien isz knygų 
iszbrauktas, o Lietuviai Stali
nui tarnauja.

O Amerikai sziandien 
vien tik prieszu likimas!

rupi

Ima Japonus Nagan

REDDY KILOWATT

Mergvaikiai Anglijoje

WASHINGTON, D. C. — 
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Japonu valdžia ir visa jiega tu
ri būti panaikinta. Politikos, 
pramones ir armijos jiegos tuvi 
būti panaikintos taip kad jau 
antru kartu Japonai negalėtu 
užpulti. Valdžia nebus permai-Į 
nyta, pakol Amerikiecziai ne-j 
dažinos kokios valdžios visi 
Japonai nori. Bet kokia ta vai-' 
džia nebutu, ji turės derintis su 
demokratijos nusistatymais, j

Szitoks insakymas iszejo isz 
Washingtono ir buvo tuojau 
pasiunstas Generolui MacAr
thur. Washingtonas insake Ge- 
nerolui MacArthur, kad jis ga
li pasinaudoti esamaja Japonu 
valdžia, bet jam visai nevalia 
ta valdžia remti ar jai padėti 
valdyti.

Jau beveik laikas Japonams 
suprasti kas szita kara laimėj o, 
ir kas pralaimėjo. Beveik jau! 
laikas Amerikiecziams parody
ti kas valdo ir kas pataikauja.

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

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
Reddy Runs a Race.^^_____ _____ _____  __________________

— Ponstva Jos. Vargo isz 
Detroit, Mich., lankėsi pas po
nios Vargos dede Ant. Laukai- 
czio ir szeimyna ant 817 E. Cen
tre Uly., prie.tos progos atsi
lankė ir “Saules” redakcija 
atnaujinti prenumerata už 
laikraszti “Saule” del savo 
motinėlės ponios Marijona 
.Yuocziene isz Clinton, Indiana. 
Acziu už atsilankyma.

Kanticzkos, $2.00
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A,

NEW YORK. (LAIC) —

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

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI^

(Bet’s take a look at 
WILLIE NOODLE TONIGHT:

jFnU GOING OVER TO JOHNNY?
\IjO»gE, REDDY^ GOOD N IGHT !

( Tll RACE- A 
VOU J

1 -°VE>/Ifll
#/' A

6ET
■ V. .1*: THERE FIRST

« T5 A
WAY TO 

JOHNNY'S -HOUSE 
GO WEE WILLIE

RUNS ALL THE WAY!

< reddyp 
-MOW'D you GET 
J4EPE GO QUICK/ 
x" ??? willie;

PUFF

O
6 

b

sF-THATŠ EASY, WILLIE " VA SEE IMT! 
3'A REAL MA6ICIAN-ICAN BE EVERY-1 
LwMEREATONCE-'SO no matter J 
Fwhece you go, you'll always 5 

FIND ME REDDY AND WAITIN6 IN MY 
Reddybox-when you or mom and 
DAD WANT GOOD ELECTRIC SERVICE 

kjUSTZ?rZ45ZV- /M RED£>y/ji

i

į.

REDoyeox

CopyrlgKt i945_by ReJdy Kilowatt

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos valdžia pyksta ir neri
mauja kad Amerikos Karo 
Sztabas nieko nežada daryti 
apie visus tuos mergvaikius 
Anglijoje, kuriu tėvai yra 
Amerikiecziai kareiviai. Ang
lijos valdžia nori, kad Ameri
kos Karo Sztabas priverstu 
tuos Amerikieczius užlaikyti 
savo vaikus. Amerikos Karo 
Sztabas tyli ir nieko nesako.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kanos namirelia. Pasam
do automobilius del laidotuvio, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiama 
reikalams. Telefono Numetąs 78.
B2O W. Centra St., Mahanoy City

arba pradžia t 
SKAITYMO I

...IT...
RASZYMO

I

*64 pus., Did. 5x7col 
i Tiktai, 10c.

MAHANOY CITY, PA.
5

Pirkie Ų, 8. Bonus Sziadien!




