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John Lewis Vėl Bosauja
Isz Amerikos

- ♦

200,000 Balsuos Kas- 
link Telefono Straiku

WASHINGTON, D. C. —
Henry Mayer, telefono darbi
ninku atstovas paskelbė, kad 
visi darbininkai balsuos ar isz- 
eiti ant straiku ar ne. Darbinin
kai reikalauja kad jiems mo- 
kestys butu pakeltos net trisde- 
szimta nuoszimti.

Telefono kompanija prane- 
sza kad ji nemokės darbinin
kams už ta laika, kada jie ne
dirbs ar straikos.

Jeigu telefono darbininkai 
iszeitu ant straiku tai visa 
tvarka Amerikoje kojomis 
augsztyn apverstu. Biznis, pra
mone ir viskas butu sumaiszy- 
ta.

Alijentus Gelbėjo

Evelyn Gore-Symes, 25 
metu mergina, kuri gyveno 
septynis metus in Budapest, 
nors ji yra isz Anglijos, pa- * 
gelbėjo Alijentams nelaisvė
je. Ji ir Amerikiecziams la
kūnams pagelbėdavo ir jiems 
padėdavo isz kalėjimo isz- 
sprukti ir pabėgti.

KOMUNISTAI
PASZALINTI

AUSTRIJOJE
VIENNA, AUSTRIJA. —

Austrijos vadai pripažino Ren
ner valdžia kaipo savo kraszto 
teisetina valdžia. Taryboje da
bar randasi tikru patrijotu ir 
sanžiningu žmonių. Policijos ir 
mokslo valdžia buvo atimta isz 
Komunistu ir rinkimai kurie 
bus laikomi apie Kalėdas dabar 
nebus Komunistu rankose. Visi 
nori kad valdžia butu tikrai de- 
mokratiszka ir niekas nenori 
kad Komunistai insikisztu su 
savo pagelba.

Sekretoriaus
Pagelbininkas

Komunistu RankosePrem. Shidehara
BERLYNAS, VOKIETIJA. 

— Nors Berlino Radijo stotis 
randasi Anglu užkariautame 
kraszte, bet Komunistai ta ra
dijo stoti vartoja net devynioli
ka adynu in diena ir neduoda 
nei Amerikiecziams nei Ang-

Panaikins Milita- 
rizma Japonijoje

Prezidentas Iszvažiavo 
Pasisvecziuote

i 

r --------
WASHINGTON, D.C. — 

Prezidentas Trumanas buvo 
svotas del savo draugo szliubo, 
veseiles ir paskui su eroplanu 
iszvažiavo del penkių dienu 
atostogų pasilsėti. Jis važiuoja 
pasisvecziuoti in Missouri, 
Tennessee ir Kentucky, t

Paleis Jūreivius
! --------

WASHINGTON, D. C. — 
Admirolas Nimitz pranesza 
kad dabar Amerikai nereikia 
tiek daug laivu ir uostu Pacifi- 
ke kiek pirmiaus reikėjo. Už 
tai daug Amerikos jūreiviu da
bar bus paleista ir jie gales 
grįžti namo.
•XJis pats, už dienos kitos vėl 
važiuos in Pacifika kur jis sako 
kad jam reikes ilgai pasilikti. 
Bet tukstancziai jūreiviu neuž
ilgo parvažiuos isz Pacifiko.

Ghillebert De Lannoy 
In Medieval Lithuania

Vis Tebeminimas •
NEW YORK. (LAIC) — 

Tik ka iszejusiame News Bulle
tin of the American Associa
tion of Teachers of Slavonic 
and East European Languages 
(kitaip AATSEEL), veikiantis 
prie Columbia University ran
dame ilgesne recenzija apie de 
Lannoy keliones in Viduramžiu 
Lietuva. Ten pat paminėtas Dr. 
A. Bilmanio “Baltic Essays,” 
J. B. Leighley veikalas “The 
Towns of Medieval Livonia,” 
University of California Press 
ir Anglijoje iszlleistas “The 
Baltic Nations,” by Prof. F. W. 
Pick.

Pirkie Ų. S. Bonus Sziadien!

Sukaktuves
Ispanijoje

MADRID. — Jau devyni me
tai kai Generolas Franco valdo 
Ispanija. Per ta laika jo valdžia 
buvo baisiai kritikuojama ir 
net szmeižiama beveik visu Su
vienytu Tautu valdovu.

Beveik visi laikraszcziai in- 
tarinej a Generolą Franco kad 
jis buk su Hitlerio ir Mussoli- 
nio pagelba valdžia užkariavo, 
ir kad jis Hitleriui pataikavo.

Gal taip ir buvo, gal ir ne. 
Bet jeigu jau ir taip buvo, jei
gu jis Hitleriui ir pataikavo, 
tai kas ežia jau tokio naujo, ar 
kam ežia jau taip piktintis ar 
dyvintis?

Anglija Hitleriui pataikavo, 
jam nusileido ir pas ji savo at
stovus siuntė. Anglija akis už
simerkė kai Hitleris pradėjo 
kitas mažesnes tautas muszti ir 
užkariauti. Kur Anglija buvo 
kai Hitleris Lenkus užpuolė?

Amerika ilgai delse, ilgai 
nieko nesake, Hitleriui nesi- 
prieszino. Tik tada Anglija ir 
Amerika sukilo, kai jau abi 
jautiesi gana stiprios, gana 
drūtos Hitleri nudėti.

Bet Generolas Franco ir visa 
Ispanijos vadlžiai labiausiai 
nepatinka Rusijai ir Stalinui. 
Isz Rusijos plaukia visokie 
skundai ir prikaisziojimai 
priesz Generolą Franco ir Ispa
nijos valdžia. Stalinas prikai- 
szioja ir sako kad Generolas 
Franco su Hitleriu bizni vare. 
Stalinas labai greitai ir pato
giai pamirszta ka jis pats tik 
keli metai padare. Kai Hitleris 
rengėsi pulti ant Lenkijos jis 
pirmueziausia padare sutarti 
su Stalinu. Stalinas prižadėjo 
nieko nesakyti, nieko nedaryti, «

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Donald S. Russell isz 
South Carolina yra paskirtas 
in Dean Acheson vieta kaipo 
Valdžios Sekretoriaus pagel
bininkas. Prezidentas Tru
manas dabar permainų daro 
ir savo partijos narius ir sa
vo draugus skiria in atsako- 
mingas vietas valdžioje.

STALINAS
PIRMIAU SUTIKO

lams laiko ant tos stoties.
Kai Amerikiecziai oficieriai 

praszo laiko ant tos stoties, tai 
Sovietai tik tyli ir nieko nesa
ko.

O Komunistai savo propa
ganda skelbia per radijo ir pa- 
traužia Vokieczius in save. 
Apie 60,000,000 Vokiecziu 
klausosi tu programų.

Komunistai beveik niekados 
nieko nesako apie Komunizmą, 
bet vis kalba apie Rusija ir Ru
sijos Demokratizmą.

Jie skelbia ir giriasi kad Ko
munistai:

1— Pirmueziausia davė Vo- 
kiecziams maisto.

2— Niekados nepyko ir ne
skriaudė Vokieczius.

3— Jie atgaivina ir remia 
Vokiecziu partijas ir draugijas.

4— Jie paprastam Vokiecziui 
darbo žmogui paveda bagoeziu 
namus ir pinigus.

Szeszi laikraszcziai Berline 
yra Sovietu rankose ir jie raszo 
tik tas žinias kurias jiems Ko
munistai priduoda ar Marsza- 
las Zhukoff jiems pavėlina.

Amerikiecziai turi tik maža 
radijo stoti, isz kurios jie diena 
nakti leidžia muzika ir dainas. 
Vokiecziai klausosi Komunistu 
radijo ir ima taip maustyti ir 
kalbėti, kaip jiems tas Komu- 
nistiszkas radijo liepia mausty
ti ir kalbėti.

159,000 Minksztos Anglies 
Darbininkai Straikuoja; Didelis 
Angliszkas Armijos Eroplanas 
Su 22 Lekiotoju Susidaužė Prie 
Remes, Francijoje; Paleis Daug 

Jūreiviu Isz Pacifiko
PANAIKINS JAPONU

TIKĖJIMĄ

TOKYO, JAPONIJA. —
Amerikos Karo Sztabas dabar 
paskelbė kad Japonu tautos 
oficialus tikėjimas, kuri jie va
dina “Shintoizm” bus panai-
kintas. Tai nereiszkia kad Ja
ponai dabar negales savo die- 
vaiezius garbinti, bet reiszkia, 
kad tas j u tikėjimas bus visisz- 

kai atskirtas nuo valdžios. Vai-

WASHINGTON, D. C. — John Lewis, 
visu mainieriu bosas, atsisakė sutaikinti ar
sugadinti minksztos anglies mainerius, kurie
dabar straikuoja. Jis sako, jis neiszszau- 
ke szitn straiku ir jis nieko dabar neturi bendra, 

j nei su kompani jomis, nei su darbininkais.
Angliakasiu straikos dabar uždaro fabrikus po 
visa Amerika, nes be anglių fabrikai negali 
dirbti. Kompanijos kaltina Lewis’a už szitas 
straikas, bet jis sakosi, kad “jis visai nekaltas.”

dininkai nieko bendra neturės 
su tikėjimo dalykais.

Nes Amerikos Karo Sztabas 

aiszkina, kad visas szitas karas 

ir visa nesantaika ir neapykan

ta priesz Amerikieczius kilo isz

Dabar vis daugiau ir daugiau mainieriu iszeina 
ant straiku. Iki sziol, tai tik minksztos mai- 
nieriai straikuoja, bet jeigu ilgiau taip pabus, 
tai galimas daigtas, kad tos straikos atsilieps ir 
in kietos anglies mainierius.

Dabar Prikaiszioja

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas vieszai 
pasakė kad Sovietai pirmiau 
sutiko su Amerikos nusistaty
mu Japonus valdyti, dabar 
mums prikaiszioja kad mes su- 
lyg tuo nusistatymu ir imame 
valdyti.

Molotovas vieszai pareiszke 
savo nepasitenkinimą kad 
Amerika dabar viena, nieko ne
siklausius ima užkariauti Ja
ponija. Jis sako, kad Amerika 
turi Rusijos pasiklausti ir gau
ti pavelinima.

Kai Rusija visoje Europoje 
savotiszkai szeimininkauja ir 
mažas tautas pavergia tai vis
kas tvarkoj, bet kitiems neva
lia nei pirszto pakelti be Stali
no žinios. Tai jau tokia tvarka 
tame Rusijos rojuje.

Skaitykite “Saule”

to Japonu tikėjimo. Dabar tas 

tikėjimas bus isz valdžios pa
naikintas.

Prezidento Duktė Ant Choro Gieda

Skaitykite “Saule”

Margaret Truman, Prezidento duktė gieda ant choro 
Episkopalu bažnyczioje. Szitas choras giedojo per radijo isz 
Independence, Mo. Ji ir keliose operose yra giedojusi.

TOKYO, JAPONIJA. — Premieras Ki-

juro Shidehara panaikins visa militarizma

ir kariszkuma Japonijoje ir paszalins isz 

valdžios visus karininkus. Jis pasižadėjo 

dirbti sykiu su Amerikiecziais ir visus Ameri- 

kiecziu insakymus pildyti. Jis taipgi pri

žada nei vieno Japono in valdžia nepriim

ti be Generolo MacArthur’o patarimo. Jis 

sako, kad, jo darbas bus baisiai sunkus ir 

praszo kad Amerikiecziai jam padėtu. Pre

mieras Shidehara prieszinosi Japonu Karo 

Sztabui kai tik Japonai nutarė priesz 

Amerika kariauti.

SKAITYKITE “SAULE”

I
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Kas Girdei
'“KOLUMBO DIENA” 
Petnyczioj, Spalio-Oct.

12-ta Diena
Iszsiteisinimas Dabar Mado-( 

je. Motina, mokindama Jonuką1 
kaip reikia gražiai ir gerai gy
venti ir kaip nuo pagundų apsi
ginti, aisžkino, kad, velnias vi
sados mažus vaikuczius gundo 
negerai daryti. Jonukas akyliai 
kiauše ir mamytei intikejo ir1 
daug ko iszmoko, nes jis buvo/ 
geras vaikas.

Bet syki mama parėjus isz 
sztoro rado tik puse pyrago ant 
stalo. Ji pasiszauke Jonuką ir

Pu-,

pa-

Christopher Columbus

VETERANAMS
PAGELBA

“CZIA ILSISI” Italijonas vyną kaip vandenij imk sznapso. Alus ant sznapsO|ant laiszku, tai iszdavysta rie- 
in gerkle pila ir nepasigeria., tai dar puse bėdos, bet sznap-priijns tokes post-kartes ir 
Kažokas vodka su samcziu.se-'sas ant alaus tau snieginis su-1 laiszkus nuo paczto! 
mia ir po stalu palenda, Airi-’ maiszys ir kojas iszliuosuos.
sžis tik alaus putas paragauja 6—Gerk sznapsa isz mažu 

I i
ir pesztyniu jiesz'ko, Prancūzas stikleliu. Geriau daug mažu1 
lupas su szampanu kutena ir'stikleliu, negu mažai dideliu 
revoliucijos jiesz'ko. Lietuvis stikleliu. Ir stiklas kitas van-1 

ir dens duos tau atsikvėpti ir pro-J
' ženkleliai knygutėje, 

tai jau LI, Ml, NĮ, Pl, Ql, geros iki. 
Pienas'Gruodžio (Dec.) 31 d. Ženkle-

piktai užklausė: “Kur visa, 
se pyrago dingo ? ’ ’

Jonukas akis iszvertes 
aisžkino: “Žinai, mamyte,
.nelabasis velnias mane vėl pn- 
gunde! ’ ’

Kaip Jonukas ta nabaga vel
nią kaltino u'ž ta pyraga, taip ir 
mes inprate kitus ‘kaltinti del 
savo trukumu ar klaidu.

Jeigu vaikai iszdyksta ir vi
sai neklauso, tai 
ima mokyklas 
kaltinti. Kokia 
kad vaikai tokie
kios ten mokytojos kad vaiku 
negali iszmokinti ir suvaldyti!

Bet, tėvai labai greitai ir la
bai patogiai pamirszta, kad 
vaiku auklėjimas

Kai Andrius mažas buvo, jau 
žmones sznekejo, kad ežia tai 
jau nepaprastas berniukas. Dar 
nebuvo szeSziu metu, o jau be
veik visas musu knygyne kny
gas buvo pers'kaiteš. Jis visus 
savo amžiaus vaikus pasivijo, 
Įiralenke ir paliko mokykloje. 
Kai ėjo High School, augsztes- 
naja mokykla, jis gavo visus 
garbes ir mokslo paliudijimus. 
Ir butu daugiau gavės, 
butu daugiau buvę.

Jo tėvai buvo biedni ir 
Įėjo ji toliau in mokslą 
Jis ir beeidama^ in 
School, vakarais savo 
arklius ganė, susiedams 
kas supjovė ir sukirto, 
dirbinėjo, kad tėvams 
tiek padėti.

Andrius nepaisė kad

Paskirstymas Maistas 
Apie Racionavima

alų gerdamas yra linksmas i
.- vetingas, liet kelis mažiukus tas ilgiau jjasilai'kyti. 
iszsitraukes durnavoja kaip 7—Jeigu alaus geri 
Prūsas po pietų.

Mėsos ir Tauku: Raudoni
Nr. 4,

tėvai tuojaus 
ir mokytojas 
ten mokykla' 
iszdyke, ko-

Kolumbas iszplauke isz Palos, 
Iszpanijoj, Rugpiuczio-Aug.
3 diena 1492 mete, ir atrado 

Amerika Spalio-Oct. 12 
diena 1492 mete.

ti, bet sukilo priesz ji. Colum
bus bandė visus nuraminti, 
bet nepasiseke. Nakezia, Spa
lio Uta, Columbus tolumoj ma
te maža krutanezia szviesa, ir| 
Spalio 12ta diena, antra valau-j

jin pieną nei nežiureh
Geras vyras gerai geria jeigu eina gerai su sznapsu. Bet alus'liai: V2 iki Z2 gerios lyg Sept, 

gerdamas jis laikosi ma'ž-daūg su pienu tau vidurius apvers.
szitokiu instatymu:

netra-' ~~Niekados sau vienas ne- rimas, tau in sveikata 
leisti. 8'erk- jeigu kada savo pa- gerti. Yra. devynios>gal\ 
High eziutei atsiszneketi, tai galima 
dėdės
mal-

visur Lauk nors po pietų.
sziek- ina

įmesti kad iszsipagiruotai.
tėvai! —Jeigu maiszai gėrimus,

1 tai tik vienaip maiszy'k. Mai-!
szyk, bet nesumaiszyk. Atsi- mokslo gerai gerti;

durnius g
visi geria su tavimi:
ir sau vienas po stalu gulėsi.

jeigu 130 d., Al iki EI geros lyg Oct. 
8—Jeigu nežinai koks ten ge- 31 d., F1 iki K1 geros lyg Nov. 

bits ne- 30 d.
alybesvi-. Cukrus; ženklelis Nr. 38 

šokiu gėrimu, bet tik tas tau ge- ’ cuk]..nis lyg Ru>gge jo (Sept } 
Į knygutėje Nr. 4 del 5 svaruvienas kitas paimli ant drąsos, ihs kuri tu pažinsti.

2—Niekados negerk isz ryto.’ 9—Jeigu nori pasigirti kad\0 d ? RaciOnavimo valdyba da- 
_ ~ 1 ne=u i bar priima aplikacijas del su-

I dėjimo vaisiu ir bonkas gauti

Klausimas: Neseniai paliuo- 
suotas nuo tarnybos veteranas 
rasze, kad jis nori pradėti savo 

i bizneli, ir prasze informacija 
apie kiek pagel'bos gali tikėti 
gauti isz valdžios.

Atsakymas: Mes pasiuntėme 
tam veteranu knygele “Busi
ness Help for Veterans,” isz- 
leista. Smaller War Plants Cor
poration, ir patariame kiekvie
nam veteranui kuris tik nori 
pradėti savo bizneli rimtai 
knygele peržiureti. Veterans

i Administration gali padėti ga- 
i rantuodama dali paskolos pa- 
i dėti insteigima biznelio. Gauti 
paskola patariame paduoti ap
likacija savo bankai a:La kitai 
“lending” kompanija. ±r jeigu
jie užgyria paskola jie pranesz'
V A ir praszys federales vai-‘ neturėjo pinigu jam eiti toliau 
džios garantuoti dali paskolos. *n mokslą, nes jis gavo

Klausimas: Kitas Antro Ka- stipendija isz geriausio 
ro veteranas užklausia ar jis' augszcziausio universiteto, 
gali gauti pirmenybe (priori- tenai jis ne tik 
ty) nupirkti troka arba troku mokintis, bet 

kita užsidirbti, 
liams pasiusti.

Dedei nepatiko. Jis norėjo 
Andriu leisti in kunigus. Ne už

Tik. žino- tu daugiau gali ' iszgerti 
jeigu reikia viena kita isz- tavo draugas, pirmiau

■ausk, kad tavo naszle galėtu ’ cukiaus.

Czverykai: Ženklelis (ero-
planinis) N: s. 1. 2, 3 iv •' kny-

gera
įr myk kad tavo pilvas tai ne 
įr'koks puodas.

už dyka galėjo! Jei-U ketina visa va' 
galejo doleri 
ir szi ta teve-

į kara praleisti gerdamas, tai su
simildamas gerk tik sznapsa.

:iu kita vyra gauti.
10—Atsimyk, kad reikia

bet 'koks 
gali pasigerti. Gerk ir 

pasigerk

guteje Nr. 3, kožnas ženklelis 
geras del vienos poros czvery- 
ku.

ir mokini- da ryįe pinta laivo anuota pi'ta-. 
mas yra darbas ne mokyklos ar nesZjG vįsįemS) kad jūreivis nuo 
mokytoju, bet, “paežiu tėvu.“ 
Mokykla ir mokytojos ateina^ 
tėvams in pagel'ba. j

Vaikai praleidžia asztuonias'gala Saint Salvador, 
valandas mokykloje, po moky
toju globa, o szesziolika adynu, 
valandų vaikas yra po savo tė
vu globa. Reiszkia, net dusyk 
tiek laiko vaikas yra po savo 
tėvu globa per mokslo diena. O 
paskui kur vaikas mokinasi ir 
ka jis mokinasi Sukatoj ir Ne- 
delioj? Kur vaiko atostogos, 
vakaci jos ?

Visas vaiko mokslas ir auk
lėjimas “yra tėvu rankose.” 
Jeigu tavo vaikas velniukas, 
jeigu jis iszdykes, jeigu jis ta
vęs neklauso, jeigu jam ragai 
auga, tai pirsztu nerodyk in 
mokykla ar mokytoja, bet, pats 
pasigirk ar prisipažink, kad 
Lietuviai jau seniai apie tave 
ir tavo vaikus žinojo, nes jie 
jau isz anksto pasakė: “Koks 
tėvas, toks ir vaikas!”

į to laivo rado žeme. Tai buvo 
■Guanahani Sala, Vakaru Indi- 
j joj. Columbus pavadino ta

Jis ap-| 
lanke Cuba ir Hayti. Antroj 
kelionėj jis rado Domenica Sa
la ir Porto Rico. Ir jis vis tikė
jo, kad szitas kontinentas buvo 
Azijos dalis ir sujungta su In
dija. Columbus mire nežino
damas, kad rado dideli konti
nentą,—nauja pasauli.

Colum'bui mirus, jo sūnūs, 
Ferdinandas, kuris su tėvu va
žiavo ant vėlesniu kelionių, pa
mėtė visus užrąszus ir Columbo 
rastas kontinentas paėmė var
du ne atradėjo, bet pi nuo geo
grafo, kuris parasze apie Nau
ja Pasauli, Amerigo Vespucci.

kuriuos valdžia laiko kaipo 
“surplus property.”

Atsakymas: Taip. Jo praszy- 
mas gaus pirmenybe, jeigu jo 
s.iulijimas nebus per mažas. ^ab ka^ las dede jau buvo toks 

! Jeigu yra daug troku, vetera- karsztas Katalikas, bet už tai 
‘nas gali pasirinkti viena, pasinį kad butu ne tik szeimynai, bet 
lydamas paprasta kaina ir jam visiems giminėms garbe, 
bus parduotas. Nekuriuos vald-| Toks gabus, toks geras, toks 
žios “surplus lots” veteranai darbsztus buvo Andrius, kad kės, nes kitaip tokius laiszkus 
gali nupirkti i 
15% kainos, liekamus per trijų 
arba penkių metu laika.

Klausimas: Motina pranesza, 
kad jos suims neteko vienos 
akies ir kad jo užraszas parodo 
kad jo sveikata tikrai bloga. Ji 
klausia kodėl jis nepaliuosuo- 
tas ?

Atsakymas: Karo metu vyrai 
buvo reikalingi už linijų pildy
ti pareigas kurios buvo labai 
reikalingos padėti ju draugus 
kovose. Bet dabar viskas kitaip

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

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

Jeigu užraszysite savo dram 
tai tu-

Pirkie U. S. Bonus Sziadien?

Greicziau pasigersi ir ant ryto- giu ar drauge “Saule 
jaus tau galvos taip neskaudės, res didžiausia linksmybia per 

o—Jeigu geri alų, tai jau ne-1 visus metus!

O’" Tie kurie prisiunezia kaip po 3 centus ;special delive- 
laiszkus arba postel-kartes in ry po 16c., o registravoti laisz- 
“Saules” redakcija, lai prili- kai reikalai!je 2-3 centu.
pina reikalingas pacztines mar- NEUŽMIRSZKITE!— jeiguNEŪŽMIBSZKITE!— jeigu 

siuutinesite tokius laiszkus be
užmokėdami tik visi mes ji mylėjome, ir daug ko nepriimsime. Postkartes reika- pacztiniu ženkleliu, taipgi jei

isz tokio jaunikaiezio lankome, lauje marke už 1 centą; laisz- 
j Dvi sanvaites priesz ta iena,! - 
kada butu gavės daktarato j 
laipsni, jis nuo džiovos pasimi- M 
re.

gu nebūna užtektinai markiu

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78, 
420 W. Contra St., Mahanoy City

GERSIM
,..PO...

LASZUKO

------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Pareito szimtmeczio, istorisz- 
kus iszjieszkojimai mažai ko 
naujo suteikė apie garsiausia 
visu amžių atradėja “Christo
pher Columbus.” Istorikai ne
žino kur jis gimė. Gal Genoa. 
Mažai raszyta apie jo kūdikys
te, tik žinoma, kad buvo jūrei
vis pat jaunystėje. Jis tikėjo,! 
kad žmones apgyveno pasaulio! 
kita gala, ir visur bandė isz- 
gauti paramos savo kelionėj,—- 
Genoa, Portugalijoj ir Angli
joj. Po asztuoniu metu, Iszpa- 
nijos valdytojai, Ferdinandas 
ir Izabele pasižadėjo jam pa
gelbėti. Ji aprūpino trims lai
vams: Pinta, Nina ir Santa Ma
ria, kiekvienas su devynias- 
deszimts vyru. Columbus buvo 
pakeltas in admirolus ir jam 
pavesta visos žemes, 'kurias tik 
jis rastu. Petnyczioj, Rugp. 3 
diena 1492 mete, Columbus isz
plauke isz Palos uosto. Susto
jas Canary Salose pasiėmė! 
szviežio vandens ir iszplauke 
in pietus in nežinomus krasz- 
tus.

Kas jam po tam atsitiko, vi
siems gerai žinoma. Kada, dvi- 
deszimts dienu vėliaus, nema
tyt buvo jokios žemes, jūreiviai 
netik pęnorejo toįįąųs yąžiuo-

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

Skaitykite “Saule”

A 
A*
A
A

2 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A

fc

Pati — Kažin, ar visi vyrai 
toki kvaili kaip tu?!...

Vyras — Na kas ežia,—juk 
da tiek daug yra nevedusiu!

* v f
4 
v 
* t ti i

Nuo to laiko kai Jokūbas per 
i daug vvnuogiu isžsispaude ir ir tikime, kad jus sūnūs bus su-1 ? 71 , -’ d ; pasigėrė eina klausimas kaipgražintas, bus paliuosuotas jr ... . ,.. ’ . 1 galima gerti ir nepasigerti ar

da gaus “disability” pensija.L . . ., , ,. . ,... ' 1 kaip prisilakti ir po ulvcziasJeigu inteiksite mums jo pilna 
varda ir visas kitas informaci
jas, mes isztyrinesime szi daly
ką ir jums tiesiog praneszime.

Klausymas: Žmona kareivio 
pranesza, kad jos vyras Pacifi- 
ke, ir ji laukia antro kūdikio. 
Ar ji gali gauti 
skyrimą” sziam naujam na
riui?

Atsakymas: 
gimus, vyras turės paduoti pra- t • , °’ • 1 1 i brangaus ir brangesnio,
szyma. Jam pasiųskite “pho
tostat” kopija kūdikio gimimo 
metrikų. Kreipkis prie Ameri-' 
kos Raudonoja Kryžiaus del 

: ‘ ‘ Maternity and Infant Care ’ ’ 
j kaipo žmona kareivio tarnybo
je. Gausi kuogeriausia mediką- * 
liszka priežiūra.

— C. W. Vet. Ine.

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
3oc 
is; 

isz-

I
arba pradžia 
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RASZYMO

*64 pus., Did. 5x7col 
! Tiktai, 10c.
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Pirkie H- §• Benys Sziadien!

voliotis.
Tai visai nelengvas klausi

mas ir reikia nemažo mokslo in 
toki klausima moksliszkai at
sakyti.

Yra visokiu stikleliu: storu, 
plonu, augsztu, žemu, dideliu ir 

sze^
Yra visokio gėrimo: alaus, 

vyno, degtines ir viryto
Taip. Kūdikiui prastesnj0 ir ,gei.esnio yra

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

No. 102 
minaliszka

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. 25c

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs! sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 

i 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;. . ūsu iiug zxpiu oziv. n-iiBiupa,

1 askui negalima painirsztl, Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
kad yra ir visokiu gėrėju ir'liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

• j. " >i r • • ' No. 116 Istorijagirtuokliu: yra senu, ir jaunu, •, ° • ’ J ’ puikus apraszymas.
yra dideliu ir trumpu, yra dur-

: nu ir da durnesniu.
j Taipgi, yra žmonių kurie no- 62 ' puslapiu
ri gerti ir kurie nenori. O tarp
tu kurie nenori gerti vra tu ku-
rie negali gerti ir už tai nenori.

Tie kurie nenori g

ISTORIJEapie isz 
------------------- iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už 
taikyti sveikata ir apsaugoti
szeimynele nuo lygu,Verta Ne j 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
mėtų, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoktis Jurgis, Kaip pažint at 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos 
Geros rodos, Gailinga ypatų. 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
ba kaip ir visos Bobos. 15tf. 
“SAULE” • MAHANOY CITY, PA

tpie Sierata,
119 pus....15e

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T-noszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 

i .......... 15c
No. 120 Dvi istorijos apie Valu

kas Isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ..........................................15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
i zerkolas; Sidabrinis 

grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene-
►erti, UŽ tai, Stebuklingas 

kad jie negali ar nemoka, visa-jiig. Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 
dos kitiems pavydi ir visus gir- gonus. 
tuokliais iszvadina.

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

Priversta links-
No.

Doras gyvenimas;
Blaivininkas yra visu drau- mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 

• , - i- 3 , • I nžeiktos karaliaus dukters; Jonukasgas ir girtuokliu godojamas,'"zeiK sarau
nes jiems daugiau lieka. Blaivi- gi 
ninkas negeria ir atliktas kriu- , . T. . , , .J. . Ite pustvniu: —-■kis. Jis nepaiso ka kiti gena ar( Var£?utis ir skuputis. 
laka. Bet, tas kuris Prohibicija 
skelbia ar nori visus blaivinin
kais padaryti, tai yra pirmos 
kliasos pavyduolis. Kad jis ne
gali ar nedrysta, tai ir kitiems 
pavydi.

Vieni gali daug paneszti ir 
visa tuziną stikleliu iszmesti ir 
savomis jiegorais namo parsz- 
liaužti. Kiti tik mazgote nuo 
■baro pauosto ir kojas pakrato.

Tas, pareina nuo žmogaus: V^AiTYKiT “SAULE” blatinkit

kuris buvo protingesnis už savo poną 
_1 puslapiu .................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk- 
Peleniute: Du brolei 

60 pus.. . 15c

SKAITYKIT 
“SAULE”

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

:: 25< ::

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau- 
tojei in Szventa žeme; 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 
paeziuoms. 76 puslapiu................20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Ar.t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; 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

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

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 254

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. 25d

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
1 kiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 154

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltasj 
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinstal 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in bzvieša; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakercgio. 121 
nuslepiu ..........................................254

No. 171 Vieniolika puiku istorija 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; 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 jaunio 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu...........254

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruoiis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .......................................154

No. 173 Tris istorijos, apie Talma* 
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isi- 
davineti pinigus. 45 puslapiu 154

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrad 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglil 
(su paveikslais); Kaimieczic Aimana* 
vymai; Eiles; Ko keis budais apgaviu 
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu« 
rtai;
Preke

Kelnta Juoku ir Paveikslo^
......................................1H

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

į
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:: Juoda Vėliava :: Japonu Imperatorius Aplanke Amerikos Generolą

f Iszverte L. V.

ATSITIKO tas invykis tomis 
dienomis, kuomet Francuzį- 

jos jūrine galybe buvo jau su
griauta. Didele dalis jos di
džiuliu, trijų Deniu laivu vieto
je to, kad szviteti Breste, gulė
jo vandenyno dugne. Bet Pran
cūzijai iszliko da fregatai ir 
korvetai, ir tie laivai szliaužej 
juru vandenimis, Anglu perse- į 
klojami. Taip, visuose žemes 
galuose tie kariaujaneziu pusiu 
gražus laivukai, pavadinti var
dais mergaieziu arba geliu, ža
lojo arba skandino viens kita 
szlovei ir garbei mažu medžia
gos szmoteliu, kurie maskatavo 
ju didžiuosiuose pratiesuose. 
.Apraszomaja nakti pute stip
rus vejas, bet su auszra oras nu
rimo, ir tekanti saule nuszviete 
žalias bangas, kurios laipsz- 
niszkai rimo, susiliedamos vie
na su kita, pavirsdamos in vie-

Geras Beis-Bolininkas

Dick Fowler, dvideszimts 
metu amžiaus vyrukas isz 
Philadelphijos atsižymėjo 
beisbole loszdamas priesz St. 
Louis Browns. Jis taip gerai 
losze ir bole mete kad ji da
bar visi Beis-Bolininkai ger
bia.

Imperatorius Hirohito, kuris iszejo isz savo palociaus sudėti pirma Japonijos val
dovo aplankima svetimam kraszto valdytojui, priimamas Gen. D. MacArthur, Alijentu ko- 

mandieriaus, Amerikos kambaruose, Tokyo mieste.

t

na begalini, beveik lygu juravi- 
ma. In sziaure ir iii pietus matė
si akiratis, atvaizduojantis vi
siszkai tiesia linija. Rytuose 
buvo matoma uoluota sala. 
Asztrios kalnu virszunes kilo 
iii dangų. Kur-ne-kur buvo isz- 
metytos grupes palmių, o virsz 
konuso pavidalo virszunes pa
ties augszcziausio kalno kabė
jo tirsztas ruko debesis.

4
Pas krauta buvo matomos 

augsztos plakimo bangos, o tru
puti toliau szvitejo juodais du
žias nudažytas Anglu trijų de- 
szimcziu dvieju patranku fre
gatas “Leda,” komanduoja
mas kapitono Džonsono. Nely
ginant juodas gulbinas, gražus 
fregatas sūpavosi smaragdo 
bangose, lėtai varydamas! in 
sziaure. Ant fregato denio sto
vėjo mažas žmogus saules nu
degtu veidu. Jis žiurėjo per 
žiūroną in akirati.

— Ponas Vartomai! — suri
ko jis girgždancziu, kaip neisz- 
teptos durys, balsu.

In szi sz^ukima vairinio lai
vo galo pasirodė iszdžiuves ka
rininkas. Jo kojos buvo sulenk- 
tos ir jis ėjo knapcziodamas.

— Kas tamstai reikalinga, 
pone ?

— Asz atidengiau užant
spauduota insakyma, ponas 
Vartonai.

Vyresniojo leitenanto isz
džiuves veidas nuszvito smal
sumu. Dalykas tame, kad "Le
da” ir "Didona,” kitas toks 
pat fregatas, iszejo priesz san- 
vaite isz Antgvos su insakvinu, CT v 7

jiems nežinomu, kuris buvo už
antspauduotame voke.

Kapitonas tarė:
— Voką mes turėjome at- 

pleszti prie krantu negyvena
mos Sombriero Salos, gulin- 
czios asztuonioliktame laipsny
je sziaurines platumos ir tris- 
dešzimts szesztame vakarines 
ilgumos. Sombriero. guli už 4 
.myliu nuo ežia. Mes praplaukė
me ji laike audros, ponas Var
tonai.

Leitenantas oficialiai nusi
lenkė sutikimo ženklą. Jis ir 
kapitonas buvo vaikystes 'bi- 
cziuliai. Kartu jie vaikszcziojo 
in mokykla kartu instojo in lai-

buvo tiktai virszininkas ir pa
valdinys. Kapitonas Džonsonas 
iszsieme isz kiszeniaus lakszta 
pasztinio popieriaus, iszskleide 
ji ir perskaito:

"Sziuo paliepiu dviems tris- 
deszimties dvieju patranku 
fregatams "Ledai” ir "Dido- 
nui, ” esantiems kapitonu A. P. 
Džonsono ir Džemso Munro ko
mandavime, plaukti tuojau pat 
in Karaibo jura ir surasti ten 
F raneuzu f regata ‘ ‘ Garbe. ’ ’ 
Szis fregatas pastaruoju laiku 
paskandino keletą musu pirk
liu laivu. Jo Karaliszkosios Di
denybes fregatams paliepiama 
taipgi sugauti arba nuskandin
ti juros plesžiku lai va, žinoma

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi .meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ir 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

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

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

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.

"Nerimstamosios Šarvos” ar
ba "Gauruoto Hudsono” var
dais. Tie juru pleszikai plesze 
ne viena karta Britu laivus, nu
kankindami ju komandas. 
"Nerimstamoji Sarra” persta
tė savimi nedideli deszimties 
keturiu svaru karronados

visiszkai aiszku, kad szis lai
vas negali iszeiti in jura, nepa- 
kliuves po baisiomis Anglu fre
gatų armotomis.

— Laivo szio mes nepaleisi- 
me, ponai Vartonai, tarė kapi
tonas. — Ytin gali būti, kad tai

vyną, kartu kovėsi ir dargi su
sigiminiavo tarpe saves, vede 
giminaites. Bet szie bieziuliu 
santykiai buvo užmirsztami 
tuojau pat, kaip tiktai jie in-

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.

žengdavo in lai va. Bicziulystes 
vieta pakeisdavo geležine

Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt. 
Ministran turas.

drausme, ir vietoje giminaieziu Saule Pub. Co., Mahanoy City

(Karronada buvo vadinama 
patranka, turinti pavidala kai 
ko panaszaus in juru mortyra. 
Tai buvo trumpa armota pla- 
cziu vamždžiu. Iszrasta ji buvo 
Szkoto Karrono. — Leonas Vit
kauskas), prieszakiniamc laivo 
gale brigą. Paskutini karta 
"Nerimtamaja Sarra” mate 
netoli nuo Sombriero Salos. Pa- 
siraszyta: kontr. — Admirolas 
Džemsas Manhomeri. Duota Jo 
Karaliszkosios Didenybes laive 
"Kolosas” Antigva.”

Kapitonas Džonsonas paslė
pė insakyma in kiszeniu, pažiu
rėjo žiūronu in akirati ir tarė:

— O musu bendrakeleivis 
prapuolė. "Didona” nuplaukė 
pirmyn kai]) tik tuomet mus 
užklupo audra. Nesmagu, jeigu 
mes susitiksime su Prancūzais 
be "Oidonos.” Ar ne tiesa, po
nas Vartonai ?

— Ko tamsta juokies? Pran
cūzu laivas apsiginklavęs asz- 
tuoniolikos svaru ir dvylikos! 
svaru armotomis. Talpa jis 
virszija musu laiva beveik dvi
gubai, o jo kapitonas, vienas 
geriausiu žmonių visame Pran
cūzu laivyne. Kas nežino kapi
tono Milono?

O paskui, kai]) ii- susigėdęs 
savo baimingumo, jis pasisukę 
ant užkulniu nugara in leite
nantą ir šuszuko:

— O visgi, velnias griebtu, 
asz mielu noru susikibsiu su 
sziuo Milonu in abordaža!

Ir ruseziai pažvelgęs per peti 
in leitenantą, kapitonas suko
mandavo:

— Ponas Vartonai, paliepk 
tamsta prilaikyti begi ir pa
sukti fregata iii vakarus.

Nuo pratiesė pasigirdo bai
sas sargybinio jurininko:

— Akiratyje matosi brigas!
Mažasis kapitonas nuėjo prie 

parapeto ir nukreipė in akirati 
žiūroną. Iszdžiuvusis leitenan
tas prisiartino prie savo pagel- 
bininko Smitono ir pasznabž- 
domis eme su juo tartais. Isz 
kajutes iszbego karininkai ir 
jurininkai ir, prisidengdami 
nuo saules akis rankomis, eme 
insižiureti tolumon.

Brigas, pastebetasai jurinin
ko, stovėjo po inkaru prie vin- 

' guotos atsiautos žioeziu. Buvo

Buvo visiszkai aiszku, kad kranto, brigas. Jis stovėjo, at- 
brigas rengėsi gelbėti savo gy- sisukes szonu in priesza, o jo 
vybe. Pratiesuose kilo viena po bizan-pratiese '■•plevėsavo juo
kitės bures, komanda dirbo lai-'dos medžiagok^zmotas.
vo rykuose, kai]) beprote. Bri-j Pertrukes leitenantas, spejes 

'gas matyt, atsisakė nuo liaudy- nueiti tuo laiku pas save in ka- 
I mo praslysti pro prieszo szali jute, gryžo vėl in deni. Jis buvo 
ir. nutarė pabėgti areziau prie'apsiginklavęs. Kairiame jo szo- 
kranto. j ne maskatavo stulgis, o prie

— Matai tamsta, ponas Var- juosmens kryžiojo du pisztalie- 
tonai, jie stengiasi nuplaukti in^ tai. Leitenantas smalsiai pa- 

. negilu vandeni, ir, reiszkia, žiurėjo in plevėsuojanti juodos 
įmes juos uždarysime atsiautoj medžiagos szmota, tarė: 
je. Tiesa, tai, mažas brigas, bet. — Koks inžulumas, pone, 
asz skaieziau juru pleszikus Jie isz'kabino juru plesžiku gai-

ir ne juru pleszikai, ponas Smi
tai, bet del viso ko, tegul žmo
nes eina prie patranku. Paliepk 
tamsta taipgi prirengt valtis.

Britu jurininkai tais laikais 
buvo pripratę prie karo ir pildė 
savo pareigas dargi paeziose 
pavojingiausiose valandėlėse 
visiszkai ramiai. Praėjo ne 
daug laiko, kai]) visi žmones 
buvo jau savo vietose, pasiruo- 
sze kovai. Fregatas skubiai lė
kė in savo mažaja auka.

— Tai "Nerimstamoji Sar
ra,” pone?

— Dabar nėra tame jokios 
abejones, ponas Vartonai.

— Jiems, matyt, netinka 
musu artinimasi. Žiūrėk tams
ta, jie nupiove inkaru ir tripsia 
apie bures.

Didelis yra miestas, 
Tasai Filadelfijas, 

Yra ten’daug lietuviu, 
Prigužeja isz visu szaliu.

Vyrai, vyrai,
Su tais vis gerai, 

Ir da mamužes sziaip taip 
užsilaiko, 

Tiktai, kad savo dukreles 
neprilaiko,

In kaili nepliekia,
Nuo bambiliavimo negina, i 

Pusiau-nakcziu valkiojasi, 
Prie vaikinu kabinasi.

Badai nekurios beda turi, 
Kad žmonims in akis nežiūri, 
O Dievas da geriau nubaus, 

Kaip prezenta gaus,
Nes jau viena neseniai gavo, 
Ir turi džiaugtis kaip su savo, 

Argi ne gieda?
Žinoma kad gieda!

* * *
Viena mergele man sake, 
Asz už lietuvio neteksiu, 

? Su anglu apsivyniosiu, ?
Nes anglas daug penesnis, 

Už lietuvi geresnis.
Jau badau žinau augia viena, 

Kuris paėmė už paezia 
mergele lietuvaite, 

Tikrai mokyta mergele, 
Bet ne ilgai su ja gyveno, 

Nuo jos nuvandravo, 
Banguok nuo tokiu anglu, 

Ba ne viena ant jokio 
jau paliko.

* * *
Kur motore gera, 

Ten paredkas visada, 
Ir vvrai kitoki, 

Ba nelaiko bile koki.
Vyrai uužsiima skaitymais,

"Saule” dabar $4.0C 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese

Ir visokiais gerais rasztais.
O jeigu kada alaus pasiima, 
Ten girtavimais neužsiima, 

Tai geria ir neklykauja,
Sau žmoniszkai pasilinksima.

Mažai tokiu turime, 
Vienok ju randame, 

Bet daugiausia avingalviu, 
Kuriu suskaityti negali.

Taigi vyrueziai susipraskite, 
Girtavimu pameskite.

Laikraszti sau užsirasžykite, 
"Saule” visi skaitykite.

Tasai laikrasztis yra del visu •z
žinomas,

Ir nuo visu giariamas! 
' * * *

Kožnas kupezius gyria 
tavo ra savo, 

Parduoda, jai tik kupeziu gavo,
Pittsburglie yra tokios 

mamules.;
Ka labai gyria savo dukreles. 

Tai szirdžiukes negražu, 
Iszrodo visai prieszingu, 

Tegul dukrele namie sėdi, 
Ir dirba, to nesigėdi, 

Nes darbsztos merginos 
niekas nepeikią, 

Ba kožnam vyrui geros 
gaspadines reikia.

Puiki Beždžionka

— Ar tamista tiki, kad 
žmogus pareina isz beždžio
nes?

— Ak, tamistelia, kad ir 
tai butu teisybe, tai beždžio
ne, nuo kurios tamistelia pa
eini, turėjo būti labai patogi!

daug drąsesniais ir gudres
niais. Jie butu pasielg’e protin
giau, jeigu butu pabandė prasz- 
liaužti pro musu szali ir iszeiti 
in atvira jura.

— O tai, tur but, isz prie
žasties maiszto, pone.

— Kokio maiszto ?
— O, pone! Asz girdėjau 

apie tai Maniloje.
— Biaurus tai dalykas, po

ne. Komanda užmusze kapito
nu ir du karininkus. Maisztu 
vadovavo tas pats Hudsonas. 
Jie ji vadina Gauruotu Hudso- 
nu. Paeina jis isz London, ir to
kio žiauraus niekszo, kaip Hud
sonas, pasaulis nebuvo matos.

— Na, tai žinok tamsta, po
nas Vartonai, kad tas Hudso
nas dabar greitai eis ant kartu
vių. Matyt, brige daug žmonių. 
Man norėtųsi isz komandos isz- 
gelbeti dvejetą deszimcziu 
žmonių, bet tegul, neverta. Tie 
bjaurybes gabus isztvirkinti 
pati geriausia jurininką. Ge
riau juos visus pasiusti in jura.

Abudu karininkai stovėjo ir 
žiurėjo in brigą per žiūromis. 
Staiga leitenantas nusiszypso- 
jo, o kapitonas paraudo, mato
mai, supykęs.

— Tamsta matai, pone ta 
žmogų, kuris stovi ant denio ir 
rodo mums uosi? Tai ir yra 
Gauruotasis Hudsonas. Niek- 
sziszkas, akiplesziszkas szun- 
snukis! Sztai asz jam parody
siu, kaip su manim juokauti! 
Ponas Smitai, ar negalima pa
siekti brigą asztuoniolikos sva
ru patranka ?

— Reikia nuplaukti da vie
na kabeltova, pone, tuomet ta 
bus galima padaryti.

Tuo laiku, kol Smitas atsaki
nėjo, nuo brigo bilstelėjo szu- 
vis. Szuvis tas turėjo reikszme 
tiktai demonstracijos, nes ma
žos brigos patrankos negalėjo 
pasiekti iki fregato. O po to 
mažasis laivas stojo po burė
mis ir eme skubriai spūdinti 
vingiuotu perkasu atsiautos gi
lumom

— Vanduo skubiai mažėja, 
pone, tarė antrasis leitenantas.

— Bet, juk ežia sulig žemė
lapio turi būti szeszi sieksniai 
gilumo ?

— Tiktai keturi, pone.
— Na, gerai; kaip nors pra

eisime.
Aha, taip ir yra! Ponas Var

tonai, kreipk tamsta patran
kas, dabar brigas musu val
džioje.

į Juros dabar jau nebesimatė, 
nes fregatas inejo in siaura, 
primenanti upeli, perkasa, ve
danti in atsiauta. Atsiauta gi 
dabar matėsi, ir krantas buvo 
netoliau kaip už mylios. Pa- 
czioj atsiautos kertėj stovėjo, 
prisiartinęs kiek galima prie

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 15() ::

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

re.
Kapitonas buvo insiutimo 

pagautas.
— Tegul jie pakabins nors 

savo kelnes, suriko jis, asz vis- 
tlek apsidirbsiu su jais! Kiek 
tamstai bus reikalinga valcziu, 
ponas Vartonai ?

— Asz manau, jog dvieju di
deliu bus gana.
' — Imk tamsta keturias, bet 
padaryk dalyka kaip pridera. 
Piauk tamsta juos visus iki 
paskutinio, o asz tuo laiku ap
dirbsiu brigą kaip pridera asz
tuoniolikos svaru patrankomis.

Pasigirdo sziuotu, sziukžde- 
jimas, grigždejimas trauktuviu 
ir keturios valtys pliauksztele- 
jo in vandeni.

Valtyse knibždėte knibždėjo 
komanda, neapsiave jurininkai 
sveiki laivu kareiviai, besijuo
kiantieji juru karininkai. Ju 
prieszakyje matėsi vyresnieji 
karininkai, savo griežtumo pil
nais veidais priminusieji mo
kyklų mokytojus. Kapitonas, 
atsirėmęs in parapeta alkūnė
mis, žiurėjo in brigą. Jo ko
manda rengėsi apsigynimui. In 
deni tempe anuotas, nuiminejo 
bures, musze naujas skyles ap
motoms, apskritai kalbant, ju
ru pleszikai rengėsi narsingam 
pasiprieszinimui. Komandavo 
juos pluszejes podeni milžinas 
raudonu gaubtu. Jo veidas vi
sas apaugo plaukais, matėsi 
tiktai vienos akys. Kapitonas 
sek e ji, rukszcziai szypsodama- 
si, o paskui, staiga, pasisuko at
gal ir vėl pažiurėjo in žiūroną. 
Apie minute jis žiurėjo in tolu
ma, o paskui staiga suszuko sa
vo plonu, augsztu 'balsu:

— Valtis atgal! Ponas Smi- 
tonai, rengk tamsta laivo vairi
nio galo patrankas! Suimk ry
kus! Rengkis kovon!

Isz už perkaso tvankos tie
siai ant "Ledos” ėjo laivas, 
milžinas. Fone žaliu palmių, 
auganeziu krante, aiszkiai at- 
simusze jo geltonai nudažyta 
priekio dalis, kurioje buvo at
vaizduota balta galva su spar
nais. Ant denio augsztai stovė
jo trys didžiuliai pratiesai ir 
viename ju iszdidžiai plevėsa
vo Francuzu gaire. Laisvas 
skubiai ėjo pirmyn; tamsiai žy
dras vanduo putojo aplink ji. 
Denis visas buvo nubertas žmo
nėmis, rykai buvo suimti, sky
les patrankoms pakeltos, ir isz 
j u žiurėjo lauk vamzdžiai pa
tranku, pasiruosze kiekviena 
minute prakalbėti.

—BUS DAUGIAU—

ISTORIJA 

Kapitonas 
*. Velnias

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

MAHANOY CITY, PA.



r ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

ZiiuosVietines
— Petnyczio j pripuola 

■“Kolumbo Diena,” ant atmin
ties atradimo Amerikos 1492 
mete.

— Edvardas Domkus, apė
mė dinsta isznesziotojaus laik- 
raszczio “Saules.” Edvardas 
stengsis kožnam skaitytojui 
atneszti laikraszti ant laiko.

-f Petrone Vaiczaitiene (po 
tėvais Kaminskiute), nuo 1001 
E. Mahanoy Uly., mirė Nede- 
lioj, 5:45 valanda vakare, sirg
dama ilga laika. Gimė Lietu
voj, atvyko in Amerika daug 
metu adgal. Jos vyras Kazi
mieras mirė 1929 mete. Prigu
lėjo prie Szv. Juozapo parapi
jos, taipgi Szv. Magdalenos ir 
kitos bažnytiniu draugyscziu. 
Paliko dideliam nuliudime: Su- 
nu kareivi S/Sgt. Stanislova 
isz San Antonio. Texas, dukte
rys Marijona Vysockiene, 
Bethlehem, Pa., Ona namie ir 
dvi anūkes, taipgi seserį Mari
jona Kulinskiene mieste. Lai
dotuves atsibus Ketverge, su 
apiegomis Szv. Juozapo bažny- 
czioje 9 valanda ryte, palaidos 
parapijos kapuose. Graborius 
L. Traskausikas laidos.

>— JJtarnihke pripuola Szv. 
Dionizio; Seredoje Szv. Pran- 
ciszko, Ketverge Szvencz. Pan. 
Motinystes; Petnyczio je Su- 
vien, Valstijos Szvente Kolum- 
[bus Diena.

332 Front Uly., Skulkino pa
vieto komisionierius gydosi 
Temple Universiteto ligonbute, 
Philadelfijoje.

Washington. — Vaistinis 
Sekretorius James F. Byrnes, 
kuris dalyvavo Taikos Konfe
rencijos Londone anadiena su
grįžo in Washingtona.

London. — Kunigaiksztis 
Windsor isz Francijos lankosi 
pas savo motinelia Karaliene 
Marija, kuri gyvena Marlbo
rough name, Londone.

Yokosuka, Japonija — Ži
nios pranesza kad amunicijos 
barka (barge) ekspliodavojo 
prie Yokosuka Laivyno basio, 
vienas Amerikietis ir daug Ja
ponu likos sužeisti. Valdžia ty
rinėja ekspliozijos.

Anglai Gelbsti Baltijos
Tremtinius

LONDONAS. (LAIC) — 
‘ ‘ Londono Aviže ’ ’ paskelbė 
straipsni apie politine būkle. 
Tarp kitoko pažymi, kad Ang
lijos labdaros organizacijos jau 
yra daug gelbeje Baltijos trem
tiniams. Tarp kitoko, Anglijos 
Raudonasis Kryžius yra pa
siuntęs pagelba in Kopenhaga, 
Liubeką ir Paryžių. Po to, nese
nai susiorganizavo Britu-Ang- 
lu Komitetas Baltijos Tremti
niams Gelbėti, kurie prieszaky 
stovi Duchess of Athol.

Fusan. Tikima, kad buvo Mek
sika, bet istorijos studentai vėl 
tiki, kad gal buvo Japonija.

Per ilga laika žmones pasa
kodavo apie Airiu misijonie
rius, su būreliais vyru ir mote
rų kurie apgyvena sziaurine 
dali Sziauru Amerikos net de- 
szimtame szimtmetyje.

Mums praneszta apie atvyki
mą Madoc, Valieczio-karalai- 
czio. Jis apleido savo tėvo ka
ralyste ir plauke pakol pasiekė 
arba Virginijos valstija arba 
Yucatan. Daug buvo raszoma 
apie “The Welsh Indians.” 
Londono laikrasztyje asztuo- 
nioliktame szimtmetyje. Pra
neszta, kad szie Indijonai varA 
tojo “Valiecziu kalba” ir turė
jo biblijas Valiecziu kalboje.

Zeno broliai, isz Venezijos, 
tikrai pasiekė salias North At
lantic. Ir per ilga laika stengia
ma inrodyti, kad nors vienas

Darbo Vadai Remia 
Sutarimą Unijose

SUKAKTUVES
ISPANIJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

:: JUOKAI ::

Iszeimimas
■---- J A

NEW YORK, N. Y., —
Du vyrai, kurie pilnai su

pranta svarba lygiu progų vi
siems Amerikiecziams, nepai-
sant rases, spalvos ir tautines
kilmes, yra William Green, pre
zidentas Amerikos Darbo Fe
deracijos ir Philip Murrary, 
CIO prezidentas. Atstovauda
mi kaip diskriminavimas (skir-
tuma daryti) priesz Negrus, 
Meksikieczius, Žydus, svetim- 
szalius ir kitus mažumu gyven
tojus lieczia unijos darba ir vi
sa tauta. Nelabai seniai abudu

vyrai ir moterys, kurie kovojo leisti Hitleriui nekaltus žmo- 
isznaudojima žino kaip jis bu- J nes žudyti ir silpnesne tauta už- 
vo vartojamas juos suskaldy- kariauti. Ir ežia ne isz pirszto 
ti.” iszlaužtas prasimanymas. Visa

Skirtumą daryt vis randasi. tai galima senesniuose laik-
nekuriose unijose. Bet 1944 m., 
buvo trys teismiszki nusprendi
mai kurie, tikima, pakeis prak-
tika apie 20 arba daugiau uni-'nerolas Franco nepripažinsta 
ju (kaikurios nepriklausomos) J nei spaudos nei kalbos laisves.
kurios turi lygiai elgtis su Ne
grais, Žydais ir kitoms mažu
mu rasinėms ir tikybinėms gru
pėms. Suv. Vals. Aukszcz. 
Teismo nusprendimas patvirti-

pareiszke savo nuomones tame no New York State Law, kuris 
klausime.

“Amerikos vyrai ir moterys
yra suprantantieji žmones,”

draude skirtumą daryti unijose 
ir insake Railway Mail Asso
ciation prisilaikyti prie to in-

Tegu Stalinas pasižiūri kas po 
nose. Vagie! Kepure dega!

Didžiausias Ispanijos prasi
kaltimas, baisiausias Generolo 
Franco griekas tai yra kad jis 
ir jo krasztas su Sovietais, su 
Rusija nemainikauja ir Stali
nui cziabatus nelaižo.

Komunistai, kaip ir daugu-

raszcziuose pasiskaityti.
Stalinas sako kad Ispanijoje 

sziandien nėra laisves, kad Ge-

Pirmas — Ar tikrai viskas 
pasibaigia po mireziai?

Antras — Nemanstyk, žiū
rėk, pareita sanvaite mirė 
vienas mano kreditorių, o 
szia sanvaite turiu užmokėt 
viską ka jam buvau kaltas.

Pasakė Teisybe <

f Shenandoah, Pa. t Laidotu- 
jves a.a. Jurgio Okovagio isz 
Staten Island, N. Y., atsibuvo 
Petnyczios ryta 8:30 vai., isz 
O ’Haren koplyczios 203 W. 
Coal Uly., su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje 9 valanda. 
Kūnas palaidotas Szv. Marijos 
kapuose. Velionis staigai mirė 
pareita Sereda namie pas savo 
broli Petra, Staten Island, N. 
Y. Gimęs Shenandoah, Pa. Pa
liko dvi seserys: Jeva Jurkevi- 
cziene Szenadori ir Margarete 
Okavagiute Indiantown Gap ir 
broli Petrą.

—' Kareiviai Pfc. John E. 
Gavėnas, ir T/4 Charles F. Res- 
cavage, ana diena likos atsatyti 
nuo tarnystos, Indiantown 
Gap.

Frackville, Pa f Antanas J. 
Valaitis, nuo 42 So. Wylam 
(Uly., mire Ketverge, vakare, 
sirgdamas keletą menesius. Gi
mė Shenandoah, prigulėjo prie 
Ap. P. M. Liet, parapijos. Jo tė
vas Jonas Valaitis mirė septy
ni menesiai adgal. Buvo angle- 
kasis. Paliko savo paczia Min
nie (po tėvais Pavelskiute isz 
Shenandoah); 3 dukterys, Mo
nika, slauge, Filadelfijoj; He
lena, Laurel, Md., ir Geraldina 
namie. Du sunu, kareiviai, Cpl. 
Vincą, kuris randasi Europoje 
ir Pvt. Robertas, Shepherd 
Field, Texas. Taipgi paliko se
serį M. Žaloniene ir broli Joną, 
mieste. Laidotuves atsibuvo 
Utarninke su apiegomis Ap. P. 
M. Liet, 'bažnyczioje 9 vai., ryte 
ir palaidotas parapijos kapuo
se.

Minersville, Pa. — Szvento 
Pranciszkaus Parapijos Jubile- 
jinės Misijos: Pirma sanvaite 
Lietuviszkai, antra sanvaite 
Angleszkai bus vedama. Žmo
nių daug eina in Misijas, nes 
Misijonierius yra iszkalbus. 
Bet, yra vietos bažnyczioje ir 
kitiems.

— Gerai žinomas visiems 
■ponas Alvin E. Maurer, nuo

SVECZIAI IN NAUJA
PASAULI PRIESZ 

KOLUMBUS
Spalio 12 d., szi szalis mines 

Kolumbus Diena. Ir paežiu lai
ku mums visiems prisimina ke
liones in szia szali kitu vyru 
priesz garsiaja kelione Kolum
bo vyru in West Indies Salas.

Tarpe geriausia žinomu ke
leiviu isz sziaures, turime Lief 
Ericsson ir Thorfiim Karlscfo- 
ni. Ir nors apie ju keliones nėra, 
gergrafiniu žinių, bet insteigta, 
kad Lief, atvažiavo apie 1000 
metais. Jis buvo pirmas Euro
pietis pasiekti Nauja Pasauli. 
Pagal istorijos interpretatorių 
Lief pats nebuvo kolonizato
rius.

Thorfinn, narys gerai 'žino- 
mis Islandijos szeimynos, ke
liems metams po Lief atvyki
mu mane kolonizuoti (naused- 
ti) Amerika. Bet Indi jonai bu
vo labai nedraugingi, net pavo
jingi. Nora tikru žinių kokia 
vieta Lief ir Thorfinn tikrai 
pasiekė. Kai kurie istorijos stu
dentai sako Labrador, New
foundland, Nova Scotia ir Cape 
Breton. Tikima, kad szie kelei
viai aplanke Rhode Island vals
tija. Paskutinis testamentas 
kolonijaliszko gubernatoriaus 
Rhode Island mini “Mv stone, 
built wind mill.”

Kiti vyrai isz sziauru atvyko 
in szi kontinentą valdas save 
priesz 1492 m., kurie nepaliko 
tikrus recordus (užraszai). 
Apie kitus: Airius, Velszius, 
Italus, Franeuzus, Kinieczius 
ir kitus, galime sakyti, “Taip, 
jie czion atvyko, bet apie juos 
nėr jokiu rekordu (užrasziu).”

Lengva tikėti, kad priesz 
1492 m., Kinu arba Jąponu ma
žutėliai laiveliai pasiekė vaka
rus. Yra visokiu pasakų, viena 
ypacz indomi, ji lieczia būreli 
Budistu misijonieriu. Sakoma 
kad jie atvyko isz Kamchatka 
ir Aleutian Salų ir plauke kol 
pasiekė sali kuria jie vadino

brolis pasiekė Amerika. Bet nė
ra jokio inrodijimo. Kaip ir 
tikrai nežinoma kad tūlas Joan 
Cousin isz Dieppe, Francuzijoj, 
nukrypo in vakarus nuo savo 
kurso (kelione) nuo Afrikos ir 
vėliau mate Brazilija, daug me
tu priesz kitus Amerikieczius. 
Basque žvejotojai irgi plauke 
skersai Atlantika priesz Chris- 
tipher Kolumbus laikus.

Bet sunku patikrinti tuos re
kordus (rasztus) invairiu ke
lionių nes patys keleiviai nelai
ko jokiu rekordu (užraszu).

Tik galime tikėti, kad priesz 
1492 m., vienas arba kitas navi
gatorius (jurevis) tikrai pasie
kė Nauja Pasauli. Bet jie ilgai 
nepasiliko. Ir gal pilna garbe 
tikrai priklauso Kolumbui, ku
rie kelione in vakarus nebuvo 
tik kelione vieno žmogaus, 'bet 
buvo pradžia naujos eros pa
saulyje ir Europos' istorijoje.

—C.

sake William Green, American 
Federation of Labor laikrasz- 
tije neseniai. “Jis invertina ir 
supranta kad unija kuri veikia 
demokratiszkai ir seka nusista
tymą, kuris nepripažysta rasi
ne ir tikybine skirtumą, stovi 
ant stipraus pagrindo. Jie žino 
ir supranta kad organizacija, 
kurios nariai turi visokiu prie
taru ir kuri priima tik nekurios 
tikybos ar rases žmones nepri
pažysta vienybe ir bendriszka. 
Jeigu ir kada organizuotas dar
bas nustato rase, tikybe arba 
kilme tai jis padeda insteigti 
ant-darba armija, kuri in laika 
bus vartojama kovoti darbo 
unijas, susilpnins uniju jėgas 
ir sunaikins j u pasekminguma.

Pacziame pareiszkime, po
nas Green primina, kad AFL 
savo 1944 m., seime vienbalsiai 
smerke rasine ir tikybine ne
apykanta ir skirtumą daryti ir 
kad patvirtino apskelbimą rei
kalaudama American Federa

Prancūzai Suszelpe
Baltijos Tremtinius

tion of Labor” vesti ir papla
tinti savo darba taip kad isz- 
dirbystes lygybes pamatinai 
bus insteigti kiekvienoje sza-

GENEVA. (LAIC) - Tarp- lies dalyje.
tautines Raudonasis Kryžius 
pranesza, kad Francuzijos 
Raudonasis Kryžius pasiuntė 
Baltijos krasztu pabėgėliams 
Francuzu užgyventoje zonoje 
50,000 pakeliu (po 5 kg.).

“Dabar iszpildyti ta insaky- 
ma yra pareiga kiekvienos uni
jos ir kiekvieno dirbanezio na
rio,” sako p. Green. “Nepasi
duokite. Turime kovoti ir už
laikyti Amerikos pamatus ir

Gen. Patton Nubaustas

ISZ VOKIETIJOS. — Gene- 
rolas Patton jau kelis sykius 
prasiszoko ir vis kaip koks 
strakalas visur savo oži varinė
jo. Jau nekarta buvo ir “Sau
lėje” raszyta apie szita Genero
lą. Szitas paskutinis jo prasi- 
szokimas jam jo augszta vieta 
kasztavo. Generolas Eisenho
wer ji paszalino isz vadovystes 
ir kita generolą paskyrė in jo 
vieta.

statymo patvarkymu.
Kitas U. S. Aukszcz. Teismo 

nusprendimas vienbalsiai su
naikino kontraktus tarp pieti
niu geležinkeliu ir uniju pagal 
kuriu Negrai gaisragesiai buvo 
sulaikyti nuo “collective bar
gaining.”

Aukszcz. Teismas Californi- 
joj vienbalsiai nepripažino 
“closed shop” sutarti tarpe 
Boilermakers Union kol nebus 
Negrams balsavimo teise.

Ir p. Murray baigė savo pra- 
neszima, žodžiais — “Ateityje, 
CIO prižada visus savo rezur- 
sus ir jėgas ir gera valia G mili
jonu vyru ir moterų kovoti 
priesz skirtumą daryti. Musu 
nariai supranta kad kova yra 
netik del teisingumo, bet nau
dai savo socialiu ir ekonominiu 
interesu.

Szis abieju darbo vadu nusi
statymas lygiu teisiu visiems 
Amerikiecziams nepaisant ra
ses, tikybos arba rasines kil
mes, sutinka su Prezidento 
Trumano nusistatymu pareiksz 
tu jo praneszime Kongresu pra
džioje Rugsėjo (Sept.) men.

“Karo produkcijas metu 
daug nuveikėme isznaikinimo 
prietaru, kurie vede priesz 
skirtumą daryti mažumu gru
pių.

“Re-konversijos laiku pri
valome prisilaikyti prie szio 
budo. Privalo būti svarbi dalis 
musu ekonomijos.

“Fair Employment Practice 
Committee tęs savo darba per 
pakeitimo laika. Jau prasziau 
Kongreso kad jis priimtu szi 
Komitetą ant pastovaus pa
grindo. Asz vėl pakartoju ta 
patvirtinimą. — C. C. F. A. U.

ma Amerikiecziu dabar turi tik 
viena obalsi: “Priesz Nacius ir 
Priesz Faszistus!” Jeigu tu ne
apkenti Naciu ir esi nusistatęs 
priesz Faszistus, tu esi drau
gas. Jeigu ne tai tu esi iszdavi- 
kas ir paskutinio laipsnio skar
malas ir niekam nevertas.

Toks protavimas yra geras 
bet ne pilnas ir per trumpas. 
Kad asz vieno neapkeneziu, tai 
jau nereiszkia kad asz kita tu
riu mylėti. Asz gal rugsztaus 
pieno nenoriu ir negaliu valgy
ti. Gal ir tau rugsztus pienas 
nepatinka. Bet tai, toli gražu, 
nereiszkia kad mes jau esame 
szirdies draugai. Gal tau kuo
pusiai patinka, o man bulves.

Tas pats ir ežia su tais Na
ciais ir Faszistais. Kad mes ka
riavome priesz Hitlerį ir Mus
solini sykiu su Sovietais, tai 
dar nereiszkia kad mes jau tu
rime draugais skaitytis.

Ta pati protavima imant isz 
kitos puses: Jeigu asz su But
kum nesutinku, tai nereiszkia 
kad asz jau Sutkui cziabatus 
laižau. Gal man ir Butkus ir 
Sutkus nepatinka. Taip ir ežia 
su Stalinu ir su Generolu Fran
co. Jeigu Generolas Franco ne
sutinka su Stalinu tai jau ne
reiszkia kad jis yra Faszistas 
ar kad jis jau Nacius myli. Jie 
gali ir vieno ir kito neapkesti. 
Galima ir kartais reikia ir juo
do ir raudono velnio vengtis.

-----------□-----------

Kam Czia Rūpintis?

Oficierius in Kareivi — 
Jeigu sergetumai narna ku
riame sudėtas parakas, o tas 
užsidegtu, pas ka begtumai 
pasakyti?

Kareivis —Begtau kogrei- , 
cziausia in laukus!

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa. 1

Andrius J. Recklitis
MAHANOY CITY, PA.

PIRMOS KLIASOS SALONAS 
206 West Centre Street

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

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

Pirkie U. S. Bonus

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Atkerszino

Amerikos gyvenimo būda. Visi 
dirbantieji vyrai ir moterys 
privalo griežtai stoti priesz ra
sine ir tikybine skirtumą dary
ti. Turi remti laisve, lygybe ir 
demokratija. Neapykanta ir 
prietarai yra nusižengimai 
priesz demokratija.

Philip Murray jo pareiszki
me kreipia atyda in teisybia, 
kad CIO nekalba apie rasine ir 
tikybine kilme savo nariu, ir 
jis primina viena isz jo organi
zacijos aktyviausiu komitetu, 
National CIO Committee to 
Abolish Racial Discrimination

Szitasyki Generolas Patton’ kuris aiszklna ir užlaiko CIO 
prasiszoko kai jis pradėjo' vie-| 11Usistatyma. “CIO tiki, lygiai 
szai aiszkinti kad nėra jokio kaįp insteigejai szios respubli- 
skirtumo tarp Vokieeziu ir Na- kos tike]-0> kad visi vyrai su. 
ciu. Kad Vokietijoje tik toks tverlj jygįais ir kad ju teises 
akiitumas tarp Naciu ir kitu negajima kitiems perduoti,’’ 
žmonių, kai Amerikoje tarp Re- Eako p Murray. ..Mes taip nu. 
publikonu ir Demokratu. sistate netik> kad mes tikime in 

Jis buvo paskyręs ar palikes (teisingumą visiems žmonėms, 
augsztose vifetose daug visiems nors tai yra svarbi dalis musu 
gerai žinomu Naciu. Generolas kasdieninio gyvenimo, bet tas 
Eisenhower ji perspėjo keletą praktiszka ir kasdieninis gy-
kartu, bet, Generolas Patton’venimas to reikalauja. Skirtu- 
savo drožė ir gana. Dabar jis ma priesz viena grupe arba sek- 
paszalintas isz tos garbingos ei j a musu gyventoju — arba 
vietos. Jis turi isz ten iszsi- priesz skirtinga asmenį grasina
kraustyti ir kitam vieta užleis
ti. Tai baisiai didelis pažemini
mas, bet. Generolas Patton jau 
seniai užsitarnavo ka nors pa-

visu saugumą. Amatu unijos ta 
iszmo'ko. Paskaldyk ir valdyk 
yra sena pasaka. Nuo istorijos 
pradžios yra naudingas gink-

naszaus. las tironijos rankose. Unijos

Viena davatkėlė intarinejo 
savo kaimyną ir visiems eme 
plepėti, kad Butkus visa die
na praleidžia saliune. Už
klausta, kaip ji žino, kad jis 
visa diena saliune geria ir 
baliavuoja, ji atsake “Nugi 
jo automobilukas prie saliu- 
no visa diena stovi.”

Kai Butkui jo draugai pra- 
nesze kaip ta davatkėlė ple
pa, jis nieko nesake, bet ta 
vakara jis pastate savo auto- 
mobiluka prie tos davatkėlės 
duriu ir paliko ji ten visa 
nakti.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00

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

Isz tikro nėra reikalo rū
pintis. Tau arba pasiseks ar
ba nę. Jeigu pasiseks, nėra 
reikalo rūpintis. Jeigu nepa
siseks tai tu arba visai nepai
sysi arba isz rupesezio su
sirgsi. Jeigu nieko nepaisysi, 
viskas gerai; jeigu isz to ru
pesezio susirgsi, tai nėra rei
kalo rūpintis nes tu arba pa
sveiksi, arba ne. Jeigu pa
sveiksi, viskas kaip ant 
sviesto; jeigu nepasveiksi tai 
tu mirsi. Bet, ir czia maža be
da: tu arba eisi in dangų ar
ba ne. Jeigu in dangų eisi, 
tai ko daugiau tau reikia, o 
jeigu neeisi in dangų, tai vi
sus savo draugus susitiksi. 
Tai ko daugiau ir nori?

— Tamistai nieko neken
kia, nes tai yra tik mažas ne
smagumas. Ne sirupink tiek 
daug ir turėk linksmesni 
būda.

— Tai negalimas daigtas, 
ponas daktare.

— Kodėl?
— Ba asz esmių graborium.

Skaitykite “Saule”

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

— , iri'.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. Į
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