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Civiliszka
Isz Amerikos! Jauniausias

Cziampijonas
Vengrai Nenori Stalino Amerikiecziai Nemoka!

Rojous Valdyti, Sako Sovietai! Straikos T esasi
Automobiliu Darbinin- 
s kai Balsuoja Del 
į ■ Straiku

DETROIT, MICH. — 325,- 
000 darbininku dabar balsuoja 
ar iszeiti ant straiku ar ne. Isz 
viso to kas dabar galima matyti 
ir pasakyti, tai darbininkai 
balsuos del straiku. Darbinin
kai ir j u unijos sako kad kom
panijos szitas straikas paczios 
rengia ir darbininkus kursto ir 
pjudo. Taip ir gali būti. Gali
ma laukti ir tikėtis kad dau
giau straiku bus pirm negu vi
si susitaikins.

BUDAPEST. — Kai tik Ven-

Gale Mikles, 17 metu am
žiaus ristininkas yra leng
vesniu ristininku cziampijo
nas. Jis eina imtis su visais

grai gavo proga laisvai balsuo
ti, jie vieszai parode ir pasakė 
kad jie nenori nei Komunistu1 
nei ju rojaus, nei ju pagelbos.l 
Per balsavimus Vengrai parode 
savo nepasitenkinimą su Ko
munistais ir drąsiai pasakė kad 
jie nori laisves ir nepriklauso
mybes.

Dabar Vengrijoje randasi 
apie 8000,000 Sovietu kariuo
menes. Szita didele kariuomene 
Vengrai turi užlaikyti ir szerti. 
Komunistai pareikalavo kad j 
Vengrai pristatytu 60,000 tonu 
kviecziu. O Vengrai patys ba
dauja.

MOSKVOS, RUSIJA. — 
Sovietai nepatenkinti su Ame
rikos valdymu Japonijoje. Jie
sako, kad, Amerikiecziai nemo
ka valdyti ir jie nepažinsta Fa- 
szisto nuo gero žmogaus. Jie 
taipgi labai rūpinasi kas daro
si Japonijoje, už tai, kad, ju 
uostas Vladivostok yra labai 
arti Japonijos, bet jie to vieszai 
neprisipažinsta.

Vaitos Konferencijoje buvo 
nutarta Korėjos žmones pada
linti Rusams ir Amerikie- 
cziams valdyti. Bet dabar iszki- 
lo visokie nesusipratimai isz to 
pasidalinimo ir užkariautojai 
dabar tarp saves nesutinka.

Visur
Amerikos Generolu Darbas 
Baigtas; Suv. Vals. 8-tas Bonu 
I Vajus Prasidėjo; Lenkai Neno
ri Sovietu Valdžia; Kinu Kom
unistai Karauja Priesz Savo 
Valdžia, Daug Likos Užmuszti

Kongresas Nesutinka
Su Prezidentu

____ - /
WASHINGTON, D. C. —

Kai Prezidentas Trumanas 
pats atėjo pas Kongresmenus ir 
prasze kad jie priimtu jo pasiu- 
lyjima imti visus jaunus vyru
kus in karo musztro mokslą del 
vienu metu, visas kongresas pa
sidalino in partijas ir suskilo in 
grupes. Vieni Prezidentui pri
tarė, kiti stacziai prieszinosi.

Aiszkus dalykas, kongresmo- 
nams rupi votai, baisai, jie nori 
savo žmonėms intikti ir paro
dyti kad jie jais rūpinasi. Už

savo svorio ristininkais. Jis 
pareina isz Tulsa Oklahoma. 
Sportininkai tikisi daug dau
giau isz jo iszgirsti kai jis su
augs ir subręs.

Sovietas Zhukov Ne
atvažiuos In Sveczius

WASHINGTON, D. C. —
Marshal Georgi Zhukov buvo 
pasirengęs atvažiuoti in Ame
rika pasisvecziuoti ir pasitarti. 
Pirmiau buvo praneszama, kad 
jo sveikata ne per geriausia Ir 
už tai jis turi atidėti savo atsi- 
lankyma.

Užmusze Meiluže

tai jie dabar taip susiskaldę.
Kiek dabar matyti tai Kon

gresas nepriims Prezidento pa- 
siulyjima bet patys kongresmo- 
nai kita sudarys ir Prezidentui 
pasiūlys. Bet dar per anksti 
tikrai pasakyti kaip ten bus.

! Taksos Sumažintos
WASHINGTON, D. C. — 

Kaip buvo raszyta ežia kelios 
sanvaites atgal, kad taksos bus 
sumažintos, taip ir atsitiko. Se
natas priėmė ir užtvirtino in- 
neszima sumažinti kelias bili
jonais taksas. Bet ežia nieko 
gero darbo žmogeliui. Tos tak
sos bus sumažintos ne darbinin
kams bet didėlėms kompani
joms. Paprastas žmogelis turės 
savo taksu naszta neszti ir vilk
ti.

Kareiviai Žuvo
Eroplano Nelaimėje

ANCHORAGE, ALASKA.
•—Armijos Sztabas Alaskoje 
pranesza kad septyniolika ka
reiviu ir penki oficieriai žuvo 
kai j u eroplanas nukrito ir su
sidaužė pelkese. Visi kareiviai 
ir karininkai važiavo namo nes 
visi turėjo gana pointu būti pa
leisti isz kariuomenes. Priežas
tis szitos nelaimes neisztirta ir 
Armijos Sztabas neiszduoda 
vardu pakol visu žuvusiu gimi
nėms bus praneszta.

Tie kurie seka tokius daly
kus tuojaus spėjo, kad ežia ne 
sveikata sustabdė, bet Stalinui 
kas nors nepatiko. Dabar atei
na žinios kad Ponas Marshal 
Zhukov visai sziais metais ne
atvažiuos. Reiszkia, Stalinas 
pyksta ir negauna ko nori, tai 
jo bernas negali in sveczius va
žiuoti. į

-----------□-----------

12 Metu Vaikas
Žmogžudys

VANCOUVER, B. C. —Dvy- 
likos metu vaikas yra policijos 
suimtas ir tyrinėjimas del 
žmogžudystes. Policija sako, 
kad jis užmusze keturiu metu' 
amžiaus mergaite, Dianne 
Blunt, kurios apdaužyta lavo
ną policija rado netoli jos na
mu Rugsėjo menesyje.

Anglija Taksas 
Sumažins

LONDON.— Anglijos Dar
bininku valdžia pranesza, kad 
su ateinaneziais metais, taksos 
visiems kurie mažiau uždirba, 
bus sumažintos ar visai panai
kintos. Tie kurie daug uždir
ba turės mokėti dideles taksas.

RIO DE JANEIRO.—
Antonio Soares Bento, 25 

metu amžiaus, dykaduonis mi
lijonierius, užmusze savo mei
luže ir su pagelta antro savo 
meilužes jis supjaustė lavona 
ir; szmotelius ir paslėpė po I 
žeme.

Nespėjo pirma savo mylima 
nudėti, jam jau insipyko ir an-j 
troji, tai jis eme seilintis ir! 
prie treczios. Bet trecziaja' 

antroji lodins ir ji to 
duonio nedasileido.

Dabar Eento ir jo antra mei
lužiu randasi kalėjimą, polici
ja mansto, kad jis ir daugiau 
meilužiu taip pat užmusze. Vi
si žmones baisiai pasipiktino 
isz to atsitikimo. Dabar visas 
kalėjimas apsuptas piktais 
žmonėmis ir policija bijosi kad 
žmones inpyke neingriautu ka
lėjimo duris ir ta milijonierių 
patys nepakartu.

Komunistai Prie
Graikijos Rubežiaus
LONDON, ANGLIJA. — 

Leitenantas Voyislav Ilitsh, 
Yugoslavas lakūnas, iszspruko 
isz Komunisto Tito armijos ir 
dabar nenori gristi; Jis dabar 
gyvena Londone. Jis sako, kad, 
tenai Yugoslavijoje dabar tik
ros skerdynes, szimtai žmonių 
yra suszaudomi be jokio teis
mo, slaptoji policija visur len
da ir sznipineja, kareiviai yra 
laitai! nelaisvėje ir visi žmo
nes yra varžomi.

Jis toliau aiszkina, kad Ko
munistu armijos dabar artina
si prie Graikijos rubežiaus ir
ten gabena didžiausius armo- 
tas.

Anglija stacziai pranesze 
Rusijai, kad ji nesikisztu in 
Graikijos reikalus. Už tai, da
bar Generolas Tito isz kitos pu
ses artinasi prie Graikijos. Gal 
neužilgo ateis laikas, kada ir

Skaitykite “Saule”

Generolui Tito Anglija aplau
žys ragus.

169,940 Lenku Priesz 
Savo Teviszke

LONDON, ANGLIJA. — Isz 
207,000 Lenku kurie dabar gy
vena Anglijoje, apie 37,060 su
tinka grįžti in Lenkija, kol ta 
Komunistu valdžia ten valdys. 
Visi kiti Lenkai net savo te- 
viszkes iszsižada ir nori pasi-į 
likti isztremime. Ta valdžia 
Lenkijoje isz tikro negali būti 
tikrai Lenku valdžia, jeigu 
tiek Lenku visai nenori į

WASHINGTON, D. C. — Turbut niekas 
del musu generolams ir straksojantiems ofi- 
cierpalaikiams nepranesze, kad “karas jau užsi
baigė ir kad ju darbas baigtas!” Kai karas bu
vo, visi mes klausėme ir lenkemies priesz oficie- 
rius. O jie kaip povai sau straksėjo ir visus 
stramužino. Dabar, jie nori savo sziltas vietas 
pasilaikyti ir “už tai nenori kareiviu, musu vai
ku isz vaisko paleisti!” Nes kai kareiviu ma
žiau bus, mažiau ir oficieriu reikes. Jie be 
savo straipsniu ir be savo kariszku drabužiu gal 

grižą! niekam netike. Kongresas dabar reikalauja,
Anglijos Karo Sztabas arba 
valdyba dabar turi painu dar
bą szita savanoriu tremtiniu' 
klausima iszriszti. Tie Len
kai nepaiso kur juos siuns ar 
ka su jais darys, bile tik juos 
negražins in Lenkija, in Ko- 
munistuu nagus.

Jureiviai Gerai Prižiūrami

Laivyno gydytojai labai g?rai prižiūri visus jūreivius ir j i sveika rūpinasi. Czia matyti 
kai gydytojai daro vienam jūreiviui operacija del appendicitis, dantis taiso, o* ki
tam plaukus barberys kerpa. Laivyno Sztabas visados savo jūreiviais labai rūpinasi ir 
viską taip tvarko kad jūreiviui butu gera, saugu ir smagu ne tik ant laivo, bet ir uoste kai 
laivas inplaukia ir jūreiviai gali biski pasilinksminti ir pasilsėti.

kad Armija paleistu visus tuos kareivius, kurie 
armijai nereikalingi. Bet kas pasakys armija, 
kuris kareivis yra nereikalingas. Karininkai 
visus kareivius nori pasilaikyti, kad jiems tos 
ju sziltos vietos butu užtikrintos, jie nori isz ka
reiviu dabar sau tarnus pasidaryti. “Butu vi-
siems geriau, kad kas nors jiems prariesztu, kad
kara jau užsibaigė, ir kad su karo pabaiga, ir ju 
darbas dingo!”

STRAIKOS IR ALGOS

NEW YORK. — Darbo klausimas da
bar prastai stovi, bet bus praseziau. Už keliu 
sanvaieziu galime tikėtis, kad bus daugiau ne
susipratimu ir daugiau visokiu straiku. Au
tomobiliu darbininku straikos nesusigadins iki 
vidurio ateinanezio menesio. Kai szitie dar
bininkai susigadins, tai visos kitos straikos ne
užilgo dings. Kol kas, valdžia nežino ir ne
moka kaip darbininkus su kompanijomis sutai
kinti, nes neturi jokio plano, jokios tvarkos. 
Bet matyti, kad valdžia greieziausia užtars dar
bininkus, o ne kompanijas. Ir aiszkus dalykas, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)-
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Kas Girdėt
sisuko i» Korea ir Manchuria1 

' ir ten žmones apiplesze apvogė ■ 
ir isznaikino. j

Bet, dabar, Amerikos valdžia' 
in protą ateina ir ima susipras
ti. Už tai dabar Amerika sta- 
cziai pasakė, kad ta “sprogs
tanti bomba” pasiliks Ameri- 

: koje ir nei vienas kitas krasztas

“CZIA ILSISI”

Vienas žmogelis diena nakti 
dirbo, skatiką taupino, cziedi- 
no ir dirbo. Jo draugas ji ant 
ulyczios susitiko ir užklausė
“Kam tu taip sunkiai ir ilgai j°s isz musu negaus. Czia ir Ru
el irbi ir cziedini? Ar tu nori sijai buvo per nosi. Ir Stalinui 
tapti bagoeziausias lavonas ant nepatiko, bet jis tylėjo, 
kapiniu ?

! Kai Jonas Deltuva pasimetė 
su savo žmona, Olga ir ja pali
ko, ji iszvažiavo isz musu mies
telio ir apsigyveno Philadel- 
fijoje. Ten ji susinesze su vieno 
fabriko boseliu, kurio tėvas bu
vo ka tik mires ir jam visa savo 
turteli palikes. Olga ji sau nu-

VETERANAMS
PAGELBA

Kelias Iszkirstas In Kinija

Klausimas: Veterans po pa- 
Imosavimu isz karo tarnybos 
atidaro savo bizni ir prariesze 
kad nelabai pasekimingas ir jis Į 
.Gausia apie valdžios pagelba1 
veteranams, kurie valdo sa
vo bizni ir kuriu ineigos perma- 
žos pragyvenimui.

Atsakymas: GI Bilius parū
pina, kad veteranai valdami sa
vo niznelius gali, jeigu ju inei
gos yra mažiau $100 per menesi 
paduoti aplikacija del page!-, 
bos. Tokiose atsitikimuose val
džia paskiria skirtumą tarpe' 
ineigu ir $100 per menesi.

Kt.: Szis veteranas ketina' 
pradėti bizneli, bet jam dabar 

‘ ■ kainu 
kontrole, jis praszo kur gali 
gauti patarimu.

Ats.: Office of Price Admi-
Olga sugrįžo in musu mieste- uistration OPA, dabartiniu mė

li ir nusipirko Kongresmono tu turl sav0 Sztaba Veteranu 
Baukszo narna ant to kalno, kur Santrkiu Patarėju, kurie viską 
ji balius, szdkius ir vakarusz-1 Pa^zkms. OPA taipgi turi 

p kas renge ir tvarkė ir viso mies-! kll^’ele the Vete-
telio gyventojus piktino. Jai ran” mes Paai™teme Tamstai 
patiko vienas ūkininko bernas. Kltl skaitytojai gali
Ji su juo susidėjo ir už keliu 1 gauti kopija pasiųsdami mums 

o .t i praszyma.sanvaicziu apsizemjo. Szliuba 1 J x •
.i • i Kl.: Žmona pranesza, kadpas skvaira paėmė. Žmones pa-' . 1 , ’

! karas baigtas ir ji tikėjo kad 
jos vyras buvo paimtas in ka
riuomene ligi karo pabaigos ir 

jszesziems menesiams. Ji klau
sia ar tas reiszkia kad visi vy
rai tarnyboje bus gražinami 
namon in szeszius menesius po 
karo su Japonija.

Ats.: Nors musziai terminuo
ti, Kongresas da oficialiai ne- 
pas'kelbe karo pabaiga. Ir sze- 
sziu menesiu laikas da nieko 
nereiszkia. Tikima kad Kon
gresas tuoj paskelbs karo pa
baiga.

Kl.: Žmona kareivio raszo 
kad jie laukia savo vyro sugry- 
žima. Bet draugas jos vyro nu
vyko in senąją biznio vieta kur 
prieszkaro dirbo, ir jam ten bu- 
vo pasakyta kad kitas jau dir
ba, jam nėr vietos. Ar darbai 
negražinami vyrams tarnybo
je?

Ats.: Grižes kareivis turi in 
90 dienu praszyti savo seno 
darbo. Selective Service Insta- 
tymas apsaugoja jo darba. Jei
gu tamstos vyras, arba szis 
draugas negauna savo sena

'juodu nesugyveno. Nei metai 
nepraslinko kai jis staigai pasi
mirė. Olga liko turtinga.

Paskui ji nusitrauko in Chi- 
čaga, kur patraukė žilaplaukio 
milionieriaus akis ir geismus. 
Jis iu Olga insimylejo, Olgai jo 
turtelis patiko. Taip ir apsiže- 
nijo. Viena nakti senis pasimi
rė Olgos glėbyje. Žmones putas 
plake, teismas Olga intarinejo, 
bet geras i

T . . , r, t tasir'karcziosOlgosasz.fds sii-Isz viso to matyti, kad Stati-i . „ . . .....jminksztino teisėjo szirdi ir 01- 
ga vėl buvo liuosa ir laisva.

Už tai, Generolas Eisenho
wer dabar vieszai pranesza, 

' kad per ateinanezius Berlyne 
rinkimus Komunistai szpyga 
gaus. Stalinui nepatiko, bet jis 
nedryso iszsižioti.

Už tai, Generolas Marshall 
kad mes turi- 

| me ginkluotis, vyrus in vaisku

Politikieriai, dipliomatai ir 
taip augszti valdininkai ima 
jau biski in proto ateiti ir prisi
pažinti, kad jie baisiai daug 
klaidu padare. Tos klaidos bai- staeziai pasakė, 
šiai brangiai atsėjo.

Kaip Valdžios Sekretorius imti, karui būti prisirengė pa- 
Byrnes parvažiavo isz Londono kol visi kiti su mumis sutiks ir 
Konferencijos, ir senatoriai, visi apsispakajins. 
pargryžo isz savo kelionių po 
karo nukentėjusius krasztus,'no sauvaliavimo dienos praėjo, 
jie visi daug pamate ir kitiems kad Amerika jau ant savu ko

jų stovi, kad Amerikos mokyti

ir apsukrus ac/oka- ™Pi raeijoiiavimas ir

papasakojo.
Dabar jie visi in protą atėjo 

ir susiprato. Bet jau beveik per 
vėlu. Jie dabar mato kokias 
baisias skerdynes mes padarė
me ar pavėlinome kituose 
krasztuose. Tu baisenybių lita
nija yra ilga ir sziurkszti:

Musu armijos panevalia pri
verto pabėgėlius grižti in savo 
kraszta kur ju lauke kankini
mai ir baisi mirtis. Lietuvius ir 
įlenkus musu kareiviai po prie
varta vare ir privertė grižti in 
savo tėvynės kur Sovietai j u 
lauke su atprovintais karabi
nais ir parengtais pancziais ar 
grabais.

Mes pritarėme ir pavėlinome 
Komunistams pavergti visa 
Lenkija, kur jie visus vadus ir 
Lenkijos patrijotus tuojau nu
dėjo.

Mes akis užsimerkeme ir au
sis iižsikimszome kaip Rusija 
pasiglemžė Pabaltijos tautas, 
Latvija, Estonija ir Lietuva, 
kur jie visus po savo botagu pa
klupdė ir visus vadus iszžude 
ar in Siberija isztreme. Mes nie
ko nesakome kaip Sovietai isz- 
gujo taikingus ir demokratin- 
gus Czekoslovakijos gyvento
jus. Mes ar nežinojome ar nesu
pratome ar 'bijojome suprasti 
kas darosi kai net ir geri Vo- 
kiecziai, net ir tie kurie Hitle
riui prieszinosi ir mums padė
jo, isztremti, iszvaikyti ir isz- 
tžudyti.

Sovietai kareiviai Vengrijo
je iszniekino apie 100,000 mote
rų ir mergaicziu, tarp kuriu bu- 
Vo ir daug seselių vienuoliu. 
Taip pat jie pasielgė ir Rytu- 
Vo'kietijoje, kaip Vyskupai 
mums dabar pranesza. Maistas, 
drabužiai ir kiti paszelpiniai 
dalykai pavogti Dalmatijoje, 
Yugoslav!joje ir Lenkijoje ir 
del politikos isznaudoti.

Da ir to negana: Amerikos 
valdžia pritaria ir pataikauja 
Komunistams Italijoje ir Ba
varijoje, Amerikos valdžia nie
ko nesake kai Komunistai in-

žmones bis'ki proto gavo.

Strai'kos Kompanijoms 
tinka. Visos szitos straikos at
eina kaip tik in patogu ir gera 
laika didėlėms kompanijoms. 
Jos džiaugiasi, kad darbininkai 

I dabar straikuoja, nes joms rei
kės mažiau ta'kszu mokėti.

Mat, pradžioje szitu metu be
veik visos dideles kompanijos 
tiek daug užsidirbo isz karo 
kontraktu, kad dabar jos neno
ri daugiau szimet uždirbti, nes 
taksos baisiai pakiltu. Tai joms 
daug geriau dabar kad darbi
ninkai straikuoja.

Ir isz kitos puses, kompani- 
\ jos dabar nelabai nori daryti ir 

gaminti daigtus ir rakandus, 
nes valdžia insako kiek jos gali 
už tuos daigtus imti. Kompani
jos laukia pakol valdžia at- 
szau'ks savo prekių ir kasztu I 
nusistatymus ir tik tada pradės 
isz tikro dirbti ir gaminti. Nes 
tada jos gales ant visko pakelti 
kasztus ir sau turteli susikrau
ti.

Už tai, visos szitos straikos 
tik džiugina kompanijas ir mi
lijonierius. O darbo žmogelis 
muczinasi ir su savo draugais 
peszasi!

sipiktinio, moterėlės liežuvius 
lazgeno ir plepėjo.

Už dvieju menesiu Olga stai- 
gai mirė. Miestelio policijantai 
paaiszkino, kad Olga netyczia 
nuo trepu nupuolė ir užsimusze. 
Kiti sako, 'kad tas bernas, jos 
meilužis ir vyras ja nustūmė, 

i Ji dabar ežia aut 'kapiniu il
sisi. Žmones sako'kad mirtis vi - 

i sus sulygina, bet matyti 'kad, 
Į ežia mirtis ir atlygino.

Skaitykite “Saule”

SAULE” YRA'
GERIAUSIA 1

DOVANA!

Didžiausias darbas atlikta ■_ Szitas kelias per Burma in K:mja buvo painiausias ir pa
vojingiausias ir sunkiausias darbas. Inžinieriai turėjo kelia kirsti per pelkes, kalnus ir 
damblynus kur laukiniai žvei‘yS> gyvates ir visokios sziitu krasztu ligos pastojo kelta ir 
trukdė darba. Generolas Lewi3 peck su savo kareiviais kirto ir tiese szita kelia, kuris su
trumpino visa kara.

Mokslaineje Sunki Liga j Andrius J. Recklitis
MAHANOY CITY, PA.

Profesoris in Mokytini — 
Jeigu asz neturecsia akiu, 
negaleczia matyt; jeigu ne- 
tureczia ausiu, negirdeczia; 
o pasakykie man, kas butu 
jeigu asz netureczia nosies?

Mokytinis — Tada ponas 
profesorius negalėtu taboko 
vuostyt.

Baltruviene — O-gi kūmu
te, kas jusu vyrui kenke?

Juodiene — O, jisai tur la
kai sunkė liga, užvakar nu 
puolė jam ant galvos daug 
geležies.

PIRMOS KLIASOS SALUNAS
206 West Centre Street

Einu 
tenai

Skaitykite “Saule

Jonai kur taip skubiniesi? 
pas p. Andriu Reckliti. Kas 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianczius 

; cigarus. Visi pas p. Reckliti. 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

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

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

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

ISTORIJEapi8 Ea 132 
-----------------  iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ką negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos., 15£. 
••3AU1-E” - MAHANOY CITY, PA.

Karo pabaiga tai ne visiems 
džiaugsma atnesze. Vienas 
žmogelis taupino savo “poin- 
tus” ar “kuponus” del gazoli
no, kad galėtu ant vakacijos 
iszvažiuoti. Ne tik taupino, 
cziedino, bet ir pirko isz 
“Black Market. ” Kai jis jau j 
net už $50.00 buvo tu pointu ar 
kuponu prisipirkęs, ir turėjo 
gana del savo vakacijos, ka
ras pasibaigė ir tu pointu dd 
gazolino jau nereikejo. Da ir 
to negana; nabagas ir savo dar- ■ 
ha pątrotino. Dabar jam nei tu 
kuponu nei vakacijos nereikia.1

Kita moterele prisipirko tuk-1 
stanezius pakeliu cigaretu, kai 
buvo sunku gauti. Ji dvigubai: 
ir trigubai už juos mokėjo. Da
bar ji nori juos parduoti, bet 
niekas neperka. Ji gal dabar 
pati juos visus susirukys pakol 
prasmirs.

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

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00

SAULE PUBLISHING 00
Mahanoy City, Pa. - U.S J

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta- < 
vo dovanos! Prenu-i 
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.

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus

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

No. 102 
mlnaliszka 

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104
I valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
' bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e 
Į No. 106 Penkios istorijos, apie 
Į Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 

•• , • i • • • (Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;dauba, jie turi kreiptis prie vie-; „ K . m ,’ d 1 1 sos bobos. Teip-įn juokai, Rodos,
tillio Selective Service Ofiso, trumpi pasakaitymai ir t. t. 52

I puslapiu, ......................................  15c
No. 112 Trys apisakos apie pini

gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi-

I liukninal einiki ir kiti szposelei. 20c 
No. 116 Istorija apie Sierata, 

puikus apraszymas. 119 pus. ... 15c 
No. 119 Keturios istorijos apie 

Garžia Haremo nevalninke: Tj»ioszis:
i 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 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus.

| No.

OWV padės kareiviams taipgi.
— Nat. Dept. Catli. W. Vet.

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.
31 d., F1 iki Kl geros lyg Nov. 
30 d.

Cukrus: Ženklelis Nr. 38 
cukraus lyg
knygutėje Nr. 4 del 5 svaru 
30 d., Racionąvimo valdyba da-

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

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

Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 

Rugsėjo (Sept.) užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
- - - kuris buvo protingesnis už savo poną

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

bar priima aplikacijas del su-!tp peštynių: Peleniute: Du brolei 
-. .. ...... ..(Vargutis ir Skudutis. 60 pus...15cdėjimo vaisiu ir bonkas gauti j 

cukiaus.
Czverykai: Ženklelis (ero- 

planinis) Nis. 1. 2, 3 ir •' kny
gutėje Nr. 3, kožnas ženklelis 
geras del vienos poros czvery- 
ku.

SKAITYKIT

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

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

ISTORIJE apie Gregonua
-----------------  Isz Numinisiv
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25< ::

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

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

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

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

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos anie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasako jimi; 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 apvaizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu.........................15c

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

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

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

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu .......................  15c
. No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara: Nuspręsta
sis; A’/t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 •' puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu................ 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu........................................   15c

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

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

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

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

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; 
Iszrėiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c,

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

No. 170 Asztuonios istorijos api® 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa; 
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisiau prasi- 
ženeelis; Duktė malkakerczio. 121 
nu slapiu .........................................2R«|

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musui 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiai 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsi 100 puslapiu...........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 isz-i 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15^

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piamenlis; Isz ko susidarė Anglia 
(pu paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke .............................................

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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| kejimas Kalviniszkiu likosi pa
ir kur suokalbis 

“Keturiu Szeržentu“ užgimė.
“Basivaikszcziojes per neku- 

cziaves drauge su savo senu' ri laika po szitas akyvas uly- 
bendru Jurgiu Garin’u, kad ežias, asz sėdau in juoda, rie- 
slugine atnesze del jo laiszka, biapilyi maža garlaiveli va- 
apraibinta peczvietemis ir sve- žinoti in sala Re. Jisai vadinosi 
timos szalies markomis. I vardu Jean Guiton. Laivelis I

Jurgis tarė: “Ar tamista ne- eme krutėti apmaudingai 
pukszcziodamas, praplaukė 
pro du senu boksztu, ka saugo 
uosta, ir skersai prieplauka jis1

TAI buvo vakar, 31 diena gaivintas, 
Gruodžio menesio.

Asz tiktai ka buvau papusry-
ii

Jurgiu Garin’u,

Jis skaitė palengva, 
temydainas, 'kaip mes juk daro
me, kada dalykai griebia mums 
už szirdies.

Po tam jis padėjo laiszka ant 
kampo lentynos, ir praszneko:

“Tai buvo akyvas dalykas! 
Asz niekados apie tai nepasa
kojau tamistai, man rodosi. 
Vienok tai buvo sziurpulingas 
atsitikimas, ir tai su manimi 
paežiu. A-a! Tai buvo isz tikro 
navatna Nauju Metu diena! 
Turi jau būti kokia dvideszim- 
tis metu suėjo, nes tuomet asz 
turėjau trisdeszimts 
dabar jau susilaukiau 
deszimcziu metu.

“Tuomet asz'buvau

motu, ir 
penkių

užpyks i ? ’ ’
“Žinoma,kad ne.“
Ir taip jis eme skaityti asz- 

tuonis lapelius, stambiai Ang-j iszlindo per akmenini pylima,’
liszkoje kalboje priraszytus,1 pastatydinta per Richelieu, di-; 
perbraukytus in visas puses, deli akmenis kuriomatosi lyg-1 

ruseziai.1 maliai su vandeniu ir apsiau- 
czia miestą lyg kad nemieruota 
juosta. Po tam garlaivelis pasi
kreipė po deszinei.

“Tai buvo viena isz anų liūd
nu dienu, kurios slogina ir 
traiszko mintis, veržia szirdi, ir 
užgesina mūšyje visa energija 
ir pajiega, pilka, ledine diena 
apsūdyta sunkia migla, kuri 
buvo szlapia kaip lietus, szalta 
kaip szalna, netikusi kvėpavi
mui kaip szarmas žlugtines 
reczkos.

“Po szituomi žiamu dangalu 
vyliugingo ruko, lekszta, gelto
na, smiltinga mare nuo visu pa- 
maželi atsitolinaneziu krasztu

inspek- klaksojo be rukszlies, be jokio 
toriumi Marines Apsergėjimo pajudėjimo, 
Draugystes, kurios dabar esmi 
direktoriumi. Asz 'buvau pasi
rengęs perleisti Nauju Metu 
szvente Paryžiuje, nesą yra pri
imta ta diena szventinti, kaip 
sztai gavau laiszka nuo perde- 
tinio, reikalaujanczio, kad asz 
tuojau vvkcziau ant salos Re, 
kur tristiebis laivas isz Saint 
Nazaire, per mus apsergetas, 
buvo tik ka užbėgės ant krasz- 
,to. Tada buvo lygiai asztuonias 
musze rytmetyje. Asz pribuvau 
in draugystbuti ant deszimties 
laikrodžiaus, kad gauti patari
mą del saves, ir ta pati vakara 
asz sedan in greitąjį geležinikel- 
truki, kuris mane nuveže in La 
Rochelle ant rytojaus, Gruo
džio 3T diena.

Asz turėjau dvi adynas laiko, 
iki reikėjo sesti in valti, plauk- 
sianezia ant salos Re. Užtai asz 
ėjau pasivaikszczioti in miestą. 
Be abejones tai yra svainus 
miestas, La Rochelle, turintis 
ypatinga savo būda, ulyczios 
supainiotos kaip kokiame la'by- 
rinte, szalikeles eina po begali
niu suskliaustu galerijų, lygi
nai kaip ana ulyezioje Rue de 
Rivoli, bet žiamu, paslaptingu, 
pastatytu lyg tyczia del sienų 
suokalbininkams; tai vis turi 
senoviszka iszžiura ir suteikia 
aky va atlusza del anų pereitga- 
dyniniu ikaru, žiauriu karžy- 
gisziku karu už tikėjimą. Isztie- 
su tai yra pavydalas senas Hu- 
guenotu miestas, rustus, rok- 
monus, neturintis puikiu dailu 
del parodymo, nei stebėtinų pa
minklu, kurie taip dabina mies
tą Rouen; už tai jis pažymus sa
vo žiauria,- beveik lavia iszžiu
ra ; tai yra miestas atkakliu ka
riautoju, miestas, kur fanatiz
mai gali veszliai žydėti, kur ti-

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

:: Tiktai 15^ ::

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

t Skaitykite “Saule”

be gy vy'bes, mare 
drumzdino vandens, taukino 
vandens, stovinezio vandens. 
Jean Guiton plauke virsz jos, 
truputi svyruodamas isz papra
timo, dalino lygu, tanku pa- 
virszi, palikinąs savo užpaka
lyje keletą bangu, truputi in- 
s'kelta mare, keletą vilniu, ku
rios veikiai nurimo.

“Asz ėmiau sznekinti kapi
toną, nediduoti žmogų, beveik 
bekoji, apskritu ir siūbuojanti 
kaip kad jo laivas. Man reikėjo 
tulu iszgaliu apie nelaime, apie 
kuria asz turėjau patiekti pra- 
neszima. Didelis tri-stie'bis žėg
li uotas laivas, vardu Marie Jo
seph, isz Saint Nazaire, pateko 
pakrasztyn viena na'kti audro
je ant smiltynu salos Re.

“Savininkas laivo rasze 
mums, jog audra buvo užvariu
si laiva taip arti kraszto, jog 
negalima tape ji paplukinti, ir 
reikeja iszgabenti viską, ka ga
lima buvo paglemžti, su di
džiausia suskuba. Vienok man 
prisiėjo apžiūrėti padėjimą su
daužytojo laivo, apsvarstyti, 
kokiose jis buvo iszlygose 
priesz nelaime, ir nusprensti, 
ar visos pastangos buvo panau
dotos, kad ji vėl paplukinti. At
kakau kaipo agentas draugys
tes, kad duoti priesztaringa pa- 
liudyjima jeigu reikėtų, sude.

“Gavės mano praneszima, 
perdetinis pagal savo matyma 
rižtusi apgynėti musu,reikalus.

“Kapitonas laivelio Jean 
Guiton viską žinojo apie ta da
lyką, kadangi 'jis buvo buvęs 
pakviestas su savu laiveliu gel
bėti iszkraustant laiva.

“Jis papasakojo man begi 
nelaimes, ir labai prastai taip
gi. Laivas Marie Joseph, varo
mas intužusiu szturmu, pakly
do isz kelio pilningai nakties 
mete, ir plaukdamas ant žūt
būt per biauriai putojanezia 
mare, ‘ ‘ per piensriube mare, ’ ’ 
sake kapitonas, prisiplakė pa- 
krasztpn ant tu nemieruotu 
smiltiniu krantu, kurie adyno- 
se, kada mare nusenka, toje 
szalyje iszsižiuri 
tos Saharos pusezios.

‘ ‘ Besznekdamas asz

Kareivis G. A. McCrary isz Centralia, Ill., ir Carol Ha- 
gerniann isz Kansas City, Mo., Raudonojo Kryžiaus darbi
ninke, rodo laukini tigrą, (laukine kate) kuria jiedu nuszo- 
ve Burmos džiungele, pelkese. Szitokie laukiniai tigrai ant 
žmogaus puola ir sudrasko. Musu kareiviai daug tokiu lau
kiniu kacziu nuszove tenai.

g.iausi aplinkui ir prieszakyn. 
Tarpe didžiamario ir nusilei- 
džianezio pažiaipen dangaus 
gulėjo valnas tarpas, kur akys 
galėjo toli toli regėti. Mes va
žiavome iszlig pakraszczio. Asz 
pasiklausiau:

“Ar tai ežia yra sala Re ? “
‘‘Tas yr’ tamista.“
“Ir staiga kapitonas isztiese 

savo deszine ranka priesz mus,! 
pamojo in kas-žin-ka beveik1 
nematytinta viduryje mares, ir 
tarė:

“Tenai stimpso tamistos lai
vas!“

“Ar tai Marie Joseph?”

kaip visi mažiukai uostai, ka 
yra lyg sostapyles del nevaisin
gu salų, iszbarsįytu iszilgui pa
mario; diktas žveju miestukas, 
viena pėda mareje ir viena ant

“Asz nusistebėjau. Ans juo
das, beveik neinžiurimas tasz- 
kas, kuri asz bueziau gan greit 
priemes už uola, rodėsi mažu 
mažiausiai tris mylias atstu 
nuo. žemes. Asz tolinus tariau:

“Bet kapitone, ten turi 'būtij 
szimtas sieksniu vandens ana-, 
me daigte ? ’ ’

Jis eme juoktis.
‘ ‘ Szimtas sieksniu, vaike! 

Tegul, asz sakycziau apie du!“
Jis eme juoktis.
“Szimtas sieksniu, vaike! 

Tegul, asz sakycziau apie du!“
Jis buvo isz Bordeaux. Jis tę

sę toliaus:
“Dabar yra tiesiog po devy

nių keturesdeszimtys miliutu, 
beje augsztas priepludys. Isz
ilgui nusekusio pakraszczio, 
rankas susi'kiszes in kiszene, 
eik po užkandžio kotelyje D a 
Dauphin, ir asz eieziau laižybo- 
mis, kad in deszimti miliutu 
priesz tris, ar ant trijų tamista 
pasiekęs busi sudaužtaji laiva, 
savo kojų nesuszlapindamas, ir 
turėsi da adyna ir tris ketvir- 
czius iki dvieju adynu pasilikti 
ant laivo; bet ne dauginus, ki
taip busi pagautas. Kuomi to-
liaus mare atsitraukia, tuomi 
greieziaus ji atgal sugryžta. 
Szitas pamarys yra leksztas 
lyg blake! Bet iszeik atgal de
szimti minutu priesz penkias, 
kaip asz sakau tamistai, ir ant 
puses po septynių vėl pribusi 
ant laivo Jean Guiton, kuris 
nugabens tamista szi vakara in 
prieplauka La Rochelle.”

Asz pasidekavojau kapito
nui, ir nuėjus atsisėdau laiva- 
galyje, kad geriaus matyti ma
ža miesteli Saint-Martin, kurio-

lyg bekrasz- mi mes dabar greitai artinome- 
si.

“Tai buvo visiszkai toks,
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sausumos, kuris mito žuvimis jau in pakrasztyn. iszniestajil*XXX3CS£XXXXXXXXX,£XXXXXXXXXX^ 
ir lauko paukszcziais, žaliso-j sukiužusi laiva, kuris augo ape-^ 
mis ir sraigėmis, ridikais ir,myje, man prisiartinant, ir da-j* 
varlakausziais. Sala yra labai bar iszsižiurejo lyg milžiniszka £ 
žema,* ir mažai apdirbinejama sudaužytabangžuve.

i vienok-gi rodėsi esanti apgy-1 “Laivas rodosi augo isz že 
venta žmonių.
lindau in jos viduri.

I “ Papustycziaves, asz kopiau 
skersai maža salava, ir tada

i priepludžiui greitai puolant, 
! asz patraukiau skersai smilty- 
Ineslinkoji juosva uola, kuria 
' asz galėjau matyti kyszant aut 
pavirszio vandens, toli-toli.

“Asz žengiau greitai per gel
tonąją platuma; ji buvo teži ‘r 
minkszta, kaip mėsa, ir rodėsi 
prakaitavo po mano kojų. Ma
re'czion tiktai ka buvo buvusi; 
dabar asz ja regėjau tolumoje į .....i . . Ivo gduu insmeiges mprapuolanczia isz akiu, ir asz

: nebeatskyriau linijos dalinan- 
czios smiltis nuo didžiamario. 
Asz jaueziausi, lyg kad asz bu
eziau pagelbos beesąs prie mil- 
žiniszko virszgamtiszko darbo 
kerėjimu. Atlantis tiktai ka bu
vo priesz mane buvęs, po tam 
jis nuseko nuo kraszto, lyg kad 
prapuola scenerija per spaus
tus: ir dabar asz ėjau per pus- 
tyne. Tiktai jautimas, kvapas 
suraus vandens, pasiliko many
je. Asz patemyjau'kvapa pama
riu. Asz skubinausi eiti; man 
jau nebebuvo szalta; asz žiūre-

rodėsi esanti apgy-1 “Laivas rodosi augo isz že-’* 
Vienok asz ne- mes, ir ant tos dideles, leksztos,' J 

J geltonos plešku klotves ingyje 
temytinas proporcijas. Ėjas ly
giai adyna galiaus asz ji pri
ėjau. Atslkiszes ir sukrauszy- 
tas, jis gulėjo ant szono, kuris, 
kaili ir gyvuliu szonai, turėjo 
sulaužytus kaulus, kaulus isz 
smaluoto medžio, perskersuo- 
tas didėlėmis sijomis.' Smiltys 
jau insiverže in ji, smeikesi in 
ji per visas plyszes, ir laike ji, 

’valde ji, neleido jam pasitrauk-

* * * * ** *
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“Vale!”
“Po tam jis pasznekejo ilga 

sakini Angliszkoje kalboje, kur 
asz supratau tik viena žodi 
‘ gracious ’ (mylistingas), 
kartota keletą sykiu.

ti. Rodėsi lyg jos ten savo szak- i ” Kada-gi jis žiūrinėjo vietos 
uis inleide. Laivo pirmgalis bu- kur galėtu augsztyn užlipti, asz 

szita !
minkszta, grėsminga pieskyną;,viau Jam ranlka.

at-

Vestuose vienas gyventi 
nenorėjo,

Virve ant kaklo užsidėjo, 
Ta svietą paliko, ir atliko.

Buvo tai priesz Visu Szventuju v 1
Geras žmogelis to nedarys, 

Ant virves nesi'kabys.
Kitas vela nusilakias važiavo, 
Karuka iszvirto ir gala gavo.
Kaip ten pagal geležinkeli 

, užsuko, 
Ir sprandą nusisuko.

* * *
Szenadori yra tokiu bobelku, 

Labai nelabu,
Jog sako: Mes be laikraszcziu 

daugiau žinome, 
Ba paezios naujienos 

nesziojame, 
Gerai bobeles, žinokite, 

Tai gal mane kada užvaduosite.
* * *

Pennsylvanijoj vienas žmoge
lis paezia norėjo nuszaut, 

Tiktai negalėjo niekur szautu- 
vio gaut, 

O kad szautuvio neturėjo, 
Badai szaut nemokėjo.

Kad nebūtu girtas, 
Tai kas kitas,

Girtas niekad proto neturės, 
Ir in szantes duris pataikinti 

negales.
Kad jis prasmeigtu.

* * *
Kaip tasai Dievulis gerai daro, 

Jog niekszus in tolima vieta 
iszvaro, 

Ir tankiausia ten apsistoja,
Kur nei paukszcziai nelekioja. 
Nukeliauna in laukinia szali, 

Kur nei žverei gyventi negali, 
Ten Dievnamu niekas nestato, 

Kunigo niekad nemato.
Nuo Dievo atvirsta, 

In laukinius pavirsta.

O jau k a bobos,
Ne blaivio niekados, 
Negali iszsipagyriot, 

'Nei lemtai iszsimiegot, 
Nežino kada diena, ar naktis, 

Ba girtos vis.
Kitos sėdi saliunbje, 
Apie namus nepaiso, 

Vyrai isz darbu pareina, 
Turi peczius kurt, vandeni 

szildyti, 
Nusipraust ir valgi gamyti.

O kad ir in saliuna nueina, 
Girta boba parsiveda, 

Tuojaus in lova nuveda.
Mat neturi kada valgi 

padaryt, 
Nes neturi 'kada gerai valgi 

_ prirengiot,
Ba turi viena pas kita 

liežuvius nesziot.
Ir tiktai tada buna gana, 

Kada vakaras prisiartina.

JUOKAI

Godi
Neintikesi koki asz turiu 

rūpesti su tuom mylimu, tė
vas nor sau, kad iszeiczia už 
Jono, o mama vėlina sau kad 
imczia Petra.

— O tu koki!
— Asz paimczia abudu.

Jis Lauktu
da— Ar žinai ka Jonuti, 

mes Onutės neleisme szimet. 
Turi palaukt kito meto.

— Asz noringai laukczia, 
man vis tiek, nes mano skoli
ninkai nenori laukt.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

o užpakalis, augsztai in ora pa
kilęs rodėsi jog meta dangun, 
lyg szauksma abejones, du žo
džiu, baltai iszraszytu ant juo
dos lentos, Marie Joseph.

“Asz užsikabinau ant grob
iu laivo per žemiausia puse; ta
da, pasiekęs deni, asz ėjau že
myn. Dienine szviesa, puolanti 
per pradaras ir plyszes szonuo- 
se, apszvietb gana ruseziai ilga 
szmurgnu kambarį, pilna suar
dytu pa'bukliu. Czion nieko 
dauginus nebuvo, kaip smiltys, 
kurios tarnavo asla tame urve 
balanų (?).

“Asz pradėjau szi be ta už- 
sipieszti apie laivo padėjimu. 
Asz buvau atsisėdės ant sulū
žusios tuszczios verpeles, ir ra- 
sziau prie szviesos dideles ply
szes, per kuria asz galėjau ma
tyti nemieruota plota pamario. 
Navatnas sziurpulys szalczio ir 
vienumo perbėgo per mano kai
li laikas 'nuolaikoj ir tanikiai 
asz sustojęs raszyti ant valan
dos klausiausi anų dimnu tam 
tikru bildesiu sudužusiame lai
ve : grekszejimu vėžiu, graižan- 
cziu balanas savo sukumpusio
mis replėmis; garsu tukstan- 
czio mažu sutvėrimėliu mares, 
jau apsibuvusiu tame lavone; 
truszkejimo, taip inlaidaus ir 
tvarko, kirminu, kurie, grežda- 
mi, maldami, kramto be palio
vos sena padarga, kuria jie isz- 
kirmyvarpoja ir praryja.

‘‘Ir, staigai, labai arti manes, 
asz iszgirdau žmonių baisa; asz 
krupterejau, lyg kad pamatęs 
szmekla. Ant valandos asz 
manstinau, jog pareis man pa
matyti du prigereliu pasike- 
liant isz nelabu gilmių vidu
riuose laivo, kurie man papasa
kotu apie savo myri. Sziaip ar 
taip, neilgai truko, iki asz užko
piau ant denio su visomis pa jie- 
gomis mano ranku. Tenai že
mai prieszakyje laivo, asz ra
dau stovint augalota žmogų su 
trimis jaunomis dukterimis, ar
ba geriaus sakant augalota 
augia su trimis jaunomis mer
gomis. Be abejones, jie daug 
daugiaus buvo nusigandę, kada 
iszvydo mane staigai priesz sa
ve tame apleistame tristieblai- 
vyje, neigu asz pamatęs juos. 
Jauniausioji mergina apsisuko 
bėgti; kitos dvi pasigriebė tęva 
už ranku; o jisai pats, jis iszžo- 
dino savo burna, tai 'buvo vie- 
piintelis ženlklas jo krustereji- 
mo. Po tam, in keletą valandų, 
jisai tarė:

'“O, mosieu, ar tamista val
donas szito laivo?”

“Laivas man priklauso!”
“Ar vale man pereiti per
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parodžiau geriausia, ir pada- 
Jisai užkopė.

Tada mes pagelbejome trims 
merginoms užsikarti augsztyn, 
kurios dabar vėl apsidrąsino. 
Jos buvo grakszczios, ypaeziai 
vyresnieji, geltonplauke asz- 
tuoniolikmete, szvieži kaip gė
lė, ir taip puiki, taip daili! Na- 
je! gražiosios Angles isz tiesu 
iszsižiuri kaip szvelnus vaisiai 
mares. Butu galima buvę ta 
viena pasakyti, kad ji buvo tik 
ka pakilusi isz smileziu ir kad 
.jos plaukai persieme ano spal
va. Visos jos, su ju pajieszkotu 
szviežumu, priverezia maustyti 
apie delikatnas dažyves rausvu 
mares dėžių, ir apie szvieczian- 
czius perlus retus ir paslaptin
gus, pagramzdintus nežinomo
se gilmėse didžiamario.

“Ji Francuziszkai sznekejo 
truputi geriaus už savo tęva, ir 
musu tarpe ji buvo tulku. Asz 
turėjau apsakyti viską apie lai- 
vokruszi, su mažiausiomis isz- 
galemis, ir asz pasakojau, lyg 
kad bueziau buvęs ten isztikus 
nelaimei. Po tam visa gimine 
nulipo žemyn in vidų sukiuže- 
jusio laivo. Kaip tiktai jie pate
ko in szmurgna, apitamsia ga
lerija, jie szukterejo isz nuoste- 
bos ir padyvu. Ir staigai tėvas 
be jo trys dukteres laike paiszi- 
niu knygeles savo rankose, ku
rias jie be abejos buvo neszio- 
jesi už'sikisze po sunkia neper
lyjama drapana, ir visi buvo 
bepradedą su sykiu pieszti ala- 
veliais peszatus tos melancho- 
liszkos ir fantastiszkos vietos.

“ Jie buvo susede szaligrete 
ant atsikiszusios sijos, ir ketu
rios piesziniu knygeles greitai 
buvo beapsidengianezios ma
žytėmis juodomis linijomis, ku
rios turėjo perstatyti pusiau at
vira skilvi Marijos Joseph.

“Asz toliaus apžiurinejau 
grobius laivo, ir seniausioji 
mergina sznekejo su manimi 
pieszdama.

“Asz dasižinojau, kad jie 
žiemavoja Biarritž’e ir kad jie 
atvykę ant salos Re ypatingai 
del to, kad pamatyti priplukin- 
ta pakrasztyn tristiebi laiva. 
Jis neturėjo paprasto Anglisz- 
ko iszdidumo; jie buvo žmones 
prastos mandagios szirdies isz 
eiles anų vienvaliniu keleiviu, 
kuriais Anglija apdengia visa 
žeme (gliobu). Tėvas buvo il
gas ir riebus, raudonas veidas 
jo buvo apriestas žiliais pava- 
ritais, ir iszsižiurejo lyg gyvas 
užkandys, szmotas kumpio, su
pjaustytas pavidale galvos, 'ku
ri isz abieju pusiu turi po skilti 
plauku. Dukters, lyg mažytes 
bradžios paukszteles gemale, 
buvo ilgakojos ir taip-gi plo
nos, atskyrus vyriausiąja. Vi
sos trys buvo gražios, labiau
siai augalotoji. .

—BUS DAUGIAU—
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Žinios Vietines
! — Kareivis Cpl. Albertas 
Kulinskas, sūnūs ponios Mari
jonos Kulinskienes nuo 85 So. 
B uly., likos paleistas nuo tar
nystes. Kareivis Albertas tar
navo ant kares lauko Europoje.

— Suv. Valstijos 8-tas Bo
nu Vajus prasidėjo Panedely- 
je.

— Utarninke pripuola Szv.( 
Alfonso.

— Seredoje Szv. Vitalio ir 
Agrikojo (pasninkas priesz Vi
sus Szventuju.)

— Ketverge 1-ma diena 
Lapkriczio (Nov.) taipgi Visu 
Szventuju. Petnyczioje Uždu- 
szines; bus tai labai liūdnos 
JJžduszines daugeliuosia szei- 
mynuosia.

— Ponstva Clement Huot 
isz Frackvilles, motoravo in 
miestą su reikalais, taipgi at
lankė ir “Saules” redakcija, 
atnaujinti prenumerata del sa- 
yo motinelia ponie V. Kunigo- 
niene. Acziu už atsilankyma.

— Vincas Jenaviczia, sū
nūs p. J. Janavicziu nuo 611 W. 
Mahanoy Avė., ir pana Teofilių 
Bubniute, duktė p. S. Bubniu, 
nuo 329 E. Pine uly., eme szliu- 
Įba 9 vai., ryte Sukatoje, Szv. 
Juozapo 'bažnyczioje. Svotais 
.buvo; And. Gabliik ir Helena 
Szukauskiute. Szliuba davė 
Jum. P. C. Czesna.
1 —< JJtarninke vakare, Pre
zidentas Trumanas kalbės per 
įeidijo.
■■ !—> Serž. Teofilia Boczkaus- 
kiute, duktė p. Suzanos Bocz- 
kauskienes, nuo 338 W. Maha- 
noy Avė., kuri turėjo užsiėmi
mą prie Moterų Marinu, kaipo 
komunikacijos operatorka, San 
Diego, Kalifornijoj, likos pa
leista isz tarnystes.

Frackville, Pa. — Kareivis 
Pfc. Antanas Kunigonis sūnūs 
p. Vine. Kunigoniu nuo 9 North 
Broad Mt. Ave., ana diena likos 
paleistas isz tarnystes. Karei
vis Antanas tarnavo Irlandijoj, 
Afrikoj, Italijoj, Francijoj ir 
[Vokietijoj. ♦ 

------ -----‘
Minersville, Pa. f Gerai žino

mas gyventojas Vincas J. Lu
cas, nuo 331 North uly., mirė 
Sukatoje, 9:15 vai., ryte namie. 
Gimęs Rusijoj, atvyko in Ame
rika 55 metai atgal in Shenąn- 
dori, o paskui persikėle in/Mi- 
nersville. Velionis kitados lai
ke valgomu daiktu krautuve. 
Prigulėjo prie Szv. Prancisz- 
kaus parapijos taipgi prie 
Elk’s draugystes. Paliko savo 
paczia Lottie, duktė p. J. Gil- 
bertiene isz Mount Carmel; 
broli ir sesute Lietuvoje. Lai
dotuves .atsibus Seredoje, isz 
Ritzel koplyczios, 428 Sunbury 
[Uly., su apiegomis Szv. Pran- 
ciszkaus bažnyczioje 9 vai., ry
te, kuna palaidos parapijos ka
puose.

Petrai, tu manai, jog Ang- 
liszkai gali geriau iszsitarti 
ne kaip Vokiszkai?

Žinoma Fricai kad leng
viau, nes jeigu Angliszkai 
pasakysiu jog einu in Pary
žių, tai sziur, kad in tenais 
nueisiu, o jeigu Vokietis pa
sakys, jog eina in Paryžių, 
tai gali beczyt, jog jisai in te
nais nesigaus.

— Anglijos ciesorysteje ran
dasi apie 1000 visokiu kalbu. 
Indijoj randasi apie 600 kalbu.

Lakūnas Iszgelbejo Savo Draugus

“Virsz Tokyo miesto, Japonai pataikė in eroplanu spar
nus ir inžina, ’ ’ pranesze lakunu vienas isz eroplano karei
viu. Leitentntas Alfred Stendahl, vairavo ta dideli bomberi. 
Jis davė insakyma gaisra užgesyti, bet tuojau pamate kad 
tai negalima. Tada jis pasuko savo bomberi namo ir lieps
nojanti jis gerai nuleido ant žemes ir palauke pakol visi jo 
draugai iszszoko, paskui ir jis apleido savo eroplana. Ero- 
planas už keliu minucziu susprogo, bet visi iszliko sveiki ir 
gyvi.

Intarineja Lietuvius STRAIKOS
FRANTFORT ON THE 

MAIN, VOKIETIJOJE, —Ar
mijos Užkariavimo Sztabas 
intarineti Pabaltijos žmones, 
kurie dabar randasi Amerikos 
užkariautame kraszte.

Tie kurie szita klausima ti
ria, sako, kad, mažiausia koks 
trecz-dalis szitu žmonių buvo 
Faszistai ir baisiai prieszihosi 
Sovietams.

Jie sako, kad, Vokiecziai szi- 
tus žmones suorganizavo ka
riautu priesz Sovietus.

Po Amerikos priežiūra, ran
dasi apie 75,000 Lietuviu, Lat
viu ir Estu, po Anglijos ir 
Franncuzijos priežiūra randasi 
apie 54,000.

Kol kas Karo Sztabas paliko 
visus szitus žmones ramybėje, 
juos maitino isz Armijos pa
skirtu maistu. UNRRA szi- 
tiems žmoniems iki sziol nieko 
neduoda. Reiszkia, ir musu 
Lietuviu tas Bendras Amerikos 
Lietuviu Fondas nieko gero 
ežia da nenuveike, nes jis yra 
szaka tos Suvienytu Tautu Pa- 
szelpos Organizacijos.

Toliau jie aiszkina, kad daug 
Lietuviu, Latviu ir Estu nori 
grižti in savo namus, bet j u va
dai jiems uždraudžia.

Rusija reikalauja, kad visi 
jos “Piliecziai” butu sugražin
ti, bet iki sziol Amerika ir Ang
lija nepripažinsta Rusijos už
kariavimo Pabaltijos tautu ir 
už tai nieko nedaro.

Toliau aiszkina, kad daugu
ma Lietuviu moka gerai An- 
gelskai kalbėti ir taip susi
draugauja su Amerikos karin
inkais, kad juos gražiai pri
gauna.

Czia matyti Rusijos propa
ganda. Komunistai nori visus 
Lietuvius pavergti ir reikalau
ja, kad jie visi butu gražinami. 
Rusija dabar aiszkina, kad Pa
baltijos žmones isztremime su
daro jai baisu pavoju, kaip Gu
dai sudarė po pereito karo,

Szita propaganda yra mums 
pavojinga, nes jeigu Sovietai 
Amerikieczius intikins, tai vi
siems Lietuviams bus riestai.

•IR ALGOS

— Verbludas gali paneszti 
keturis kartus sunkenybes dau
giau ant savo pecziu ne kaip 
arklys. 1
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Amerika Ir Anglija 
Pataikauja

ATHENS, GRAIKIJA. —
Nors dauguma Graiku nori, 

kad j u karalius grįžtu, vienok, 
Amerika ir Anglija visai ran
kas nusimazgoja ir nieko neda
ro, nes nori Stalinui pataikauti.

Rusija nenori karaliaus Grai
kijoje nes tenai Komunistai da
bar insigaleje. Jeigu Stalinas 
nenori karaliaus, tai Angliija ir 
Amerika nusilenkia ir nieko 
nesako.

Rinkimai Graikijoje bus ati
dėti pakol Anglija ir Amerika 
gales iszgalvoti kokia iszeiti, į 
kad patenkinus ir Graikus ir 
Stalina neinžeidus.

Eina gandai, kad Komunis
tai riktuojasi dideles armijas 
Yugoslavijoje prie pat Mace- 
donijos. Graikai in tuos Ko
munistu žygius žiuri su iszgas- 
timi, nes ežia visiems gresia1 
pavojus.

Graikijoje vis maisto trumpa 
ir trūksta, nors daug girdime 
apie pagelba isz Amerikos. 
Dauguma Amerikiečiu atj.au- 
czia Graikus ir su jais nori kad 
karalius grįžtu ant sosto. Bet 
Stalinas nenori.

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

kad valdžia susidaro ir politi
kierių, o politikieriams votai, 
balsai rupi.

Valdžia privers kompanijas 
daugiau mokėti, ir paskui, nie
kam nieko nesakius kompani
joms pavėlins pakelti kasztus 
visokiu daigtu. Taip ir vėl dar
bo žmogelis už viską isz savo 
kiszeniaus užmokės.

Valdžia taip darys kaip dar
bo unijos norės, kad ji darytu, 
nes negaliae pamirszti kad 
sziandien darbininku unijos be
veik valdo paczia valdžia. Visi 
valdininkai, nuo didžiausio lyg 
praseziausio klauso unijos bosu 
ir boseliu, ir czia jokios iszim- 
ties nedaroma del Prezidento 
Trumano ir visu jo paskirtu 
valdininku.

Unijos prezidentai ir vadai 
jau nekarta buvo pasitarti su 
Prez. Trumanu, Snydes, Sch- 
wellenbach, Wallace, Hanne- 
gan ir kitais augsztais valdžios 
vadais.

Darbininku unijos vadai no
ri kad valdžia paskirtu darbi
ninko mokestis, ir jie reikalau
ja kad beveik visur tos algos, 
tos mokestys butu pakeltos. 
Patys darbininku vadai nori 
kad valdžia jiems padėtu su
valdyti paežius darbininkus, 
nes kai kurios darbininku uniju 
kuopos savotiszkai dabar szei- 
mininkauja.

Darbininku vadai, po tikro
vei nenori ir nemyli szitu strai- 
ku, bet jie negali nieko padary
ti. Nors jie vieszai remia darbi
ninkus, bet kai su jais taip sau 
pasiszneki tai jie pasmerkia] 
straikas dabar.

Jie paaiszkina kad szitos 
straikos per greitai atėjo; jie] 
norėjo palaukti pakol darbinin
ku algos savaimi pakils ir pas
kui da daugiau reikalauti.

Mainieriu bosas, John Lewis’ i
taip pat mansto. Uz tai, jie su
stabdė minksztos anglies strai
kas, bet prižadėjo, kad neužilgo 
kils svarbesnis klausimas ir ta
da visi mainieriai sukils.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Lenkai Nenori Sovietu 
Valdžios

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Ateina tikros žinios isz Lenki
jos, kur Sovietai sau savotisz
kai vieszpatauja. Dabar Len
kai jau vis drąsiau ima teisybe 
sakyti ir pradeda klausti, kada 
Amerikiecziai ateis juos isz- 
laisvinti isz Stalino laisves.

Moskvos sutverta ir investa 
Varszavoje valdžia pripažinsta 
kad Lenkai nepatenkinti, kad 
jie Sovietu nemyli, kad jiems 
Komunizmas ir nepriimamas 
daigtas. Bet jie sako ir aisz
kina, kad tokia kalbas pradeda 
ir sukelia tie kurie ir sukelia tie kurie neuzgane 
dinti ar kurie nori patps in val
džia ineiti. 

f
Bet, kaip ten nebutu, Lenkai 

nepatenkinti ir nori Rusijos 
nusikratyti.

Negalima pamirszti, kad 
Lenkai su Rusais niekados ne
sugyveno, bet visados kariavo 
ar viens in kita žvairai žiurėjo.

Paskui Lenkai negali pa- 
mirzsti, kad Komunistai padė
jo Hitleriui suskaldyti Lenkija 
1939 metuose. Tai buvo ket
virtas Lenkijos suskaldymas in 
250 metus. Dabar Sovietai, 
Komunistai vėl insilauže in 
Lenkija kaipo iszganytojai ir 
užėmė daug Lenkijos žemes ir 
miestu, ir pasisavino derlin
giausius ukius ir didžiausius 
fabrikus.

Bet ir to negana: Rusija rei
kalauja beveik visas anglis, 
kurias Lenkai iszkasa, nors pa
tys Lenkai szia žiema szalti tu
rės kęsti.

Sovietai naikina Lenku drau
gystes ir tveria savo Komunis- 
tiszkas, ir stengiasi jaunimą 
patraukti in Komunizmą.

Lenkai vis žiurėjo in Vokie- 
czius, ne in Komunistus kaipo 
draugus. Kaip Vokiecziai at-' 
sisuko ant Lenku ir juos užpuo
lė, Lenkai likosi be draugo. 
Dabar tas kuris buvo visu Len
ku prieszas per amžius per koki 
ten stebuklą ar per kokius me
nus tapo draugas ir iszganyto- 
jas. Lenkai nesupranta ir ne
myli. Jie dabar žiuri in Ame
rikieczius, kad jie juos isz szi 
tos namalonios padėties iszgel- 
betu. i

Amerika Ir Anglija 
Protestuoja

LONDON. — Amerikos ir 
Anglijos valdžios labai pikti
nasi ir protestuoja, kad Rusija 
daro taikos sutarti su Vengrais 
visai nieko nesakius ir nepasi- 
tarius su savo draugais Alijen- 
tais.

Potsdam Konferencijoje visi 
vienbalsiai nutarė, kad nei vie
na szalis nedarys jokios sutar
ties su prieszais sau viena, bet

Adv. K. J. Kalinauskas 
Paskirtas Massachu
setts Distrikto Suvien.

Valstijų Advokato
Asistentas

(Assistant U. S. Attorney)

BOSTON, MASS. — Pane- 
delyje, Spalio 22, 1945, Su
vienytu Valstijų advokatas 
del Massachusetts Distrikto, 
Gerb. Edmund J. Brandon, pa-

visos sykiu viską darys. Ang
lija ir Amerika szito nusistaty
mo ir laikosi. Bet Stalinas la
bai greitai ir patogiai visai a- 
pie tai pamirszo.

Vengrai kariavo sykiu su 
Vokiecziais priesz mus. Dabar 
Rusija daro taikos sutarti su 
musu prieszais, visai musu ne
siklausius.

Jau keli menesiai kaip dary
bos tarp Rusijos ir Vengrijos 
eina. Sulyg szitos sutarties 
Rusija gaus beveik visus fabri
kus, kurie prie rubežiaus rau
dasi.

Balkanuose politikos puodas 
ne tiktai verda, bet ir ir kunku
liuoja. Rusija visur savo na
gus kisza, visur lenda. Tas 
Anglijai baisiai nepatinka.
Czia Balkanuose gali būti kru
vino susikirtimo pradžia ar 
nors priežastis.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

knygele, 75 Centai.
Rodykle:

Bažnytini* metu padalinima*.
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetine*.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimą*.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* ir 
Gailesio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Miežiu.
Misziu Maldo*.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažintie*.
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 Szvencziausio*. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiaus atiduodama* Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po
\ Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento- 
Malda Szv. Tamosziau*.
Malda prie Vieszpaties Jėzau*.
Malda prie Panos Szvencziausio*.
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt. 
Ministrantura*.
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krikšztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
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Advokatas K. J. Kalinauskas

nauska kaipo asistentu. Ta pa
czia diena Adv. Kalinauskas 
buvo prisiegdintas, ir dabar
ties eina pareigas kaipo Su
vien. Valstijų Advokato Asis
tentas.

Adv. Kalinauskas yra baigės 
pradines mokyklas Boston, 
Mass., tarp kuriu Boston Latin 
School, kuri seniausia mokykla 
visoje Amerikoje. Po tam ji
sai 'baigė Harvardo Universite
tą su A. B. laipsniu, pasižym■> 
darnas generaliam moksle, gau
damas stipendija (scholarship) 
ir atlikdamas beturiu metu 
kursą in tris metus. Advoka
tūros mokslą baigė su L. L. B. 
laipsniu isz Harvardo Teisia 
Mokyklos 1927 metais, tenai ir 
laimėdamas stipendija atsižy- 
niejimo mokslo. Tais paezais 
metais instojo in advokatūros 
praktika Bostone, kuria jisai 
pasekmingai seke be sustojimo 
Ivg szios dienos.

Viešame gyvenime Adv. Ka- 
linascas visados buvo energin
gas ir rūpestingas. Visame 
Lietuviszkam veikime jisai dė
jo visas savo pastangas kur tik 
ir kada jos buvo reikalaujamos.
Nuo studentijos dienu, kada 
jisai buvo vienas isz veikliau
siu nariu Lietuviu Kataliku 
Moksleiviu organazacijos prie 
Szv. Petro Lietuviu parapijos 
Bostone, lyg szios dienos , jisai 
loszia svarbia role organizuoto 
Lietuviu veikime. Šzio laiku 
jisai esą pirimininkas Suvien
ytu Lietuviu Pilieczio; taipgi 
direktorius South Bostono Lie
tuviu Piliecziu Kliubo, ir narys 
SLA Centro Kontroles Komisi
jos. Taipgi jisai yra rasztinin- 
kas B ALF 17-toš Skyriaus, ku
ris yra didžiausias visoje Ame
rikoje nariu skaitluje, ir da- 
Vaju prisziuncziant apie 11 to- 
barties ka tik užbaigė Drabužu 
nu drabužiu in New Yorka. Ji
sai buvęs piirmininkas Dor- 
chesterio Lietuviu Piliecziu 
Kliubo, ir buvęs pirmininkas 
Boston Skyriaus, A. L. R. K. 
Federacijos.

Kitataueziu organizuotame 
veikime, Adv. Kalinauskas yra 
narys American Bar Assoc., 
Boston Latin School Assoc., 
Cath. Alumni Sodalitv, Har- 
vard Law School Alumni As
soc. Jisai pirmininkavo Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus Va
jui, So. Bostono Distrikte 1944

metais, papildant $4,000 kvota 
su kaupu.

Juo profesijos reikaluose 
Adv. Kalinauskas atstovavo 
Alien Property Custodian Bos
tone karo laiku, gavės paskyri
mą tame isz Washingtono; 
taipgi teisiuose atstovavo Li
berty Mutual Insurance Co., 
nuolatos loszdamaš bilas apgy
nimui tos apdraudos kompani
jos klientu; ir nuo 1939 metu 
užlaikė paskyrima nuo Teisėjo 
Fenton kaipo nejudamos nuo
savybes egzaminoris kaipo: 
Examiner of Titles.

1937 metais Advokatas Kali
nauskas apsivedė su Bostoniete 
Ona Gabrunaite, ir susilaukė 
du sūnūs, Kazimiera ir Pilypą, 
ir viena dukterį Elzbieta.

B5EV Tie kurie prisiunezia 
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!

arba pradžia
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO

į 64 pus., Did. 5x7col

i
 Tiktai, 10c.

"SAŪLM” 
MAHANOY CITY, PA.
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Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojo!, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziadien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laisžka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau-* 
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules Redyste.

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa-

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

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




