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Isz Amerikos
Molotovas

Stovi Ant Kelio

WASHINGTON, D. C. — 
Nesusipratimai tarp Rusijos ir 
Amerikos nemažėja. Kai ta ne
lemta Londono ‘ Konferencija 
suiro, niekas nieko nedare kad 
sutaikinus ar iszlyginus tuos 
nesusipratimus.

Dipliomatai dabar sako kad 
Prezidentas Trumams turės 
vėl su Stalinu sueiti ir pasitar ■ 
ti. Jie sako, kad jokiu budu ne-1 
galima su Molotovu susiszneke- 
ti; jis staržieviszkai užsispyrės 
dabar stovi ant kelio ir niekam 
nenusilenkia.

Prezidento Kalba 
Šukele Daugiau Straiku

WASHINGTON, D. C. — 
Kai Prezidentas Trumanas pa
skelbė kad darbininkams valia 
algas pakelti ir valia kompani
joms ir fabrikams daiktus pa
branginti jeigu pirmiau val
džios pasiklaus, tai jis davė pa- 
velinima visiems straikuoti Ir 
paskui kreiptis prie valdžios, 
kad valdžia užtartu.

Dabar darbininkai straikuo- 
ja, kompanijos in Washingtona 
bėga. Isz viso to nieko gero ne
bus, nes dabar ir kompanijos ir 
darbininkai žiuri in Washing
tona kaipo in patogia ir melžia
mąja karvute. Darbininkams 
algos bus pakeltos, bet viskas 
pabrangs, ir taip vėl visa nasz- 
ta puls ant darbo žmogaus jau 
ir taip prilenktu pecziu.

Kaip buvo “Saulėje” ana1 
menesi sakyta, per szita menesi 
bus daugiau visokiu straiku pa
kol automobiliams fabrikai-ir 
darbininkai susitaikins.

Japonai Badu Marino Nelaisvius

Czia Anglijos du kareiviai yra gydomi ir pamažu atgai
vinami. Jie pateko in Japonu nelaisve kur jis buvo badu ma
rinami. Tokiu kareiviu yra ne tik Anglijos, bet ir Amerikos. 
Kai Amerikiecziai kareiviai inejo in Japonija jie visus ne
laisvus greitai parsiuntė namo gydytis ir atsigauti. Toks 
Japonu pasielgimas, nelaisvius badu marinti, isz tikro ne- 
žmoniszkas.

AMERIKOS
NUSISTATYMAS

UNRRA Gavo 
p $550,000,000

WASHINGTON, D. C. —
Valdžia paskyrė $550,000,000 
del Suvienytu Tautu Paszelpos 
Administracijos, bet pasakė 
kad valdžia baisiai nepatenkin
ta su visa ta administracija. 
UNRRA per daug pinigu pra
leidžia del savo darbininku. Be
veik puse tu pinigu kuriuos 
valdžia paskiria del nukenteju; 
siu krasztu eina del algų tu ku
rie tas aukas ir paszelpa prižiu- 
rineja.

Kai kurie mielaszirdystes 
darba dirba ir tuo pat sykiu 
sau sziltas vietas pasirūpina ir 
turteli susikrauna.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidento Trumano kalba Lai
vyno szvente j e nieko naujo 
mums nepasake, nieko naujo 
mums ne prižadėjo, bet visam 
svietui pranesze kad Amerika 
baiku nekreczia ir kad nuo szioi 
laiko"Amerika ne tik yra, bet ir 
bus galingiausia. tauta visame 
pasaulyje.

Prezidentas prisipažino, kad 
mes daug klaidu padarėme, 
kad mes nebuvome prisirengė 
del karo, kad mums ilgai *eme 
prisirengti, bet nuo szio laiko 
Amerika tokiu klaidu nepada
rys.

Amerika pasilaikys galin
giausi ir didžiausi laivyną, sa-/ 
vo vaiska nesumažins, bet pa
silaikys ir padidins, jeigu Kon
gresas sutiks su Prezidentu 
imti visus jaunus vyrukus del 
vienu metu in vaiska.

Su visu tuo Anglija sutiko, 
bet kai Prezidentas Trumanas 
garsiai ir vieszai pasakė, kad 
ta baisi sprogstanti Atom Bom
ba pasiliks pas mus ir kad mes 
jos padarymo paslaptis nie
kam neiszduosim, Anglija su
pyko. Amerikos visi mokslin- 
cziai sako, kad negalima moks
le paslėpti ar pasisavinti. Jie 
aiszkina kad už meto kito visi 
krasztai tokios bombas darys 
jeigu da ne baisesnes. Anglija' 
aiszkina kad Anglai jau tokia 
bomba buvo prade j e gaminti 
kai Amerika da nieko nežino
jo apie ta. Paskui Anglijos ge-

riausi ir mokycziausi mokslin- 
cziai atvažiavo in Amerika mu
su mokslincziams in talka stoti. 
Dabar Amerika sako, kad, “tai 
vien tik Amerikos nuosavybe.”

Toliau Prezidentas paaiszki- 
no, kad Amerika rūpinasi ne 
vien tik savo krasztu ir savo pi- 
liecziais, bet prižiuręs kad vi
sos tautos gautu laisve ir nepri- 
klosomybe, kad nei viena tauta, 
nei vienas krasztas nebus kito 
kraszto pavergtas, kad visi 
žmones po visa svietą gales pa 
sirinkti sau valdžia.

Kinijoje Nesantaika

ISZ KINIJOS. — Anglija 
skubinasi atsiimti Hongkong 
miestą, kuri Japonai buvo už
ėmė. Ir gerai Anglija daro, nes 
patys Kiniecziai tarpu saves, 
nesutinka ir baisi nesantaika 
ten vieszpatauja. Anglija inves 
nors tvarka.

Kiniecziai tarpu saves pesza- 
si ir nesutinka. Jie jokios vie
nybes neturėjo ir nebeturi. Už 
tai Japonams taip lengva buvo 
Kinieczius pavergti.

Kai visi mes taip rupinomies 
Kiniecziams padėti ir jiems ar
mijas sutverti, Komunistai Ki
niecziai turėjo 1,200,000 karei
viu armija ir nei pirszto nepa-l 
kele priesz Japonus, už tai kad 
jie nesutiko su Chiang Kai- 
shek valdžia.

Kiriiecziu vadas Chiang Kai- 
shek yra savo žmonių neapken- 
cziams. Kiniecziai nei jo nei jo 
žmonos nemyli, už tai, kad jie 
yra baisiai puikus ir pasipūtė ir 
visus savo žmones vergijoje lai
ko. Jo žmona dar labiau yra 
neapkencziama už tai kad ji 
per daug su Amerikiecziais 
draugauja.

Kinijoje nėra tikros valdžios. 
Kiekvienas vadas ten valdo 
kur jo kareiviai ar razbainin- 
kai randasi.

Kinijoje nėra jokios laisves, 
nei spaudos laisves nei balsa
vimu bei rinkimu laisves. Ki
niecziai yra tikri vergai. Jie 
mums pavydi ir musu neapken- 
czia.

Kiniecziai biedni, sunkiai 
dirba, basi vaikszczioja, pras
tai valgo, ant kietos žemes mie
ga ir nemoka kaip save valdy
tis. Mums j u gaila, bet nematy
ti jokios vilties kad j u likimas 
kiek pagerės.

Amerikiecziai
Kariauj a Priesz

Kinu Komunistus
Arabai Nenori Žydu Palestin
oje; Rusija Nori Kelis Turkijos 
Miestus; Lietuvoje Badas; Ang
lija Stengėsi Susitaikinti Su 
Rusija Kaslink Rytu Klausimo; 
Rusai Nepaiso Liet. Gyventoju 

» --------------------------------

Į CHUNGKING, KINIJA. — Ateina tik- 
iros žinios isz Kinijos, kad valdžia susikir
to su Komunistais ir dabar prasidėjo tikras 
karas tarp Komunistu ir Kinijos valdžios. 
Kiek dabar galima sužinoti, tai valdžia pa
siuntė daugiau apie 800,000 kariuomenes nn- 
malszinti Komunistus. Czia ir Amerika grei- 
CziatiSia insimaiszins, rtes czia randasi ir Ame- 
rikas. Amerikos kareiviai negales stovėti 
nuoszaliai, bet turės ar viena ar kita užtarti. Ir 
vien tik žodžiu neužteks, reikesj iegos irkara- 
binu. Amerika laikys viena ranka su Kinijos 
valdžia, su Generalissimo Chiang Kai-shek. 
Reiszkia, priesz Komunistus. Jau ana sanvai-

KarasPasibai- 
ge, Bet Taikos 

Nėra

armijas stoja ir kariauja. Kad 
kokios tai dar ir Amerika inši- 
kisz. Arabai nenori daugiau 
Žydu Palestinoje, kaip tik ten 
ir mes norime Žydus siunsti.

Kinijoje Komunistai ir esa
moji valdžia kariauja, kai 
“Saulėje” buvo jau isz anksto 

tai kaip dabar bus su Pabalti- J0Je- priezastis tos nelaimes ne- praneszta kad kariaus. Komu- 
jos krasztais, su Latvija, su Es- ir Karo Sztabas neisz-į nistai nenori pasiduoti i r net
tonija, ir su Lietuva. Ne vienas'leidžia vardus žuvusiu pakol patys užėmė kelis miestus. 

' krasztas kito kraszto nepa- giminėms bus praneszta.
vergs. Rusija ploja ir giria szi
ta nusistatymą, Lietuviai 
vargsta, mirszta vergais.

Už dienos kitos Lietuviai va
žiuoja in Washingtona vėl pra- 
szyti, kad Amerikos valdžia už
tartu Lietuva. Ar Prezidentas; WASHINGTON, D.C. — 
Trumanas atsimins ka jis taip; Amerikos Užsienio valdžia vie- 
drasiai ir taip garbingai sake. szai pranesza kad Amerika už- 

jq-eiStars Turkus ir neleis Rusijai

Tai drąsus žodžiai, bet var
giai kas pasakys ka jie reiszkia. 
Rusijos laikraszcziai lig pa
dangių iszgyre szita Preziden
to Trumano nusistatymą. Bet

21 Kareiviu Žuvo

WIESBADEN, VOKIETI
JA. — Amerikos kariszkas ero- 

jeigu jie žino ir supranta tuos'Planas nukrit° ir 21 kareiviai 
žodžius kaip mes suprantame, ZTlV0 netoli Karlsruhe, Vokieti-

per Laivyno Szvente: 
viena tauta nebus pavergta.” 
Prižadėti lengva ir pigu, bet 
iszpildyti tai visai kas kita.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Skaitykite “Saule”

WASHINGTON, D. C. —
Nors visi szneka apie taika, ir 
valdžia rengia visokius susi
rinkimus, bet tos taikos niekur 
nematyti.

Egypte siaubia karas ir 
kraujas liejasi kai Arabai mu- 
sza ir kulia Žydus, ir Žydai ne
pasiduoda ir atsikerta. Angli 
ja insimaisze ir dabar Žyrus už
taria, tai Arabai ir Anglams 
grumuoja. Czia ne vien tik žod
žiais peszasi, bet armijos priesz' te pasirodė kaip Komunistai žiuri in Amerikos 

TZn/i ■ .

Eina gandai kad Chungking 
mieste Kiniecziai samdo Ame- 

! rikieczius kareivius kariauti.
i Karo Sztdbas ginasi ir sako 
kad neteisybe, bet gandai vis 
ateina kad ir Amerikiecziai jau 
insimaisze in tas pesztynes. Sa
ko kad Amerikos lakūnai ir 
Amerikos bomberiai dabar yra

I samdomi, randojami del vai- OS 
nos.

. .. m i •• 3 * • ! Indonisiioie 100,000 kareiviupasisavinti Turkijos miestu ir J J vlui

HONOLULU. — Kariszkas 
croplanas su 27 kareiviais krito 
in Pacifiko mares. 7 žuvo, kiti 
iszgelbeti.

kariuomene: Jie pradėjo szaudyti in viena mu
su laiva, kuris artinosi prie kraszto. Rusijos ar 
tikriau sakant, Komunistu valdžia labai greitai 
atsiprasze ir pasiaiszkino, kad taip atsitik per 
klaida. Bet tokiu klaidu vis daugiau pasitaiko. 
Galima czia visko susilaukti., nes Kinijoje da
bar labai nespakaina, už kad Komunistai nenori 
pripažinti esamosios valdžios ir nori pati Chiang 
kai-shek

SVARBIAUSIAS KLAUSIMAS
APSISAUGOJIMAS

WASHINGTON. — Prezidentas Truman- 
savo kalboje in Kongresą, iszkele baisiai

svarbu klosima: “Ar mes galime save apsisau-
p CtblOCV V Uiti ± U.1IX1JUD lillUOLU H . i • • •• ••• • • •

uostu. Bet kai Amerikos Sekre- sn JaPonu ■ Pa«elba suki! o goti IT S3VC apsiginti, JClgU neiTOSUne jaiMlUS VJT- 
torius buvo užklaustas ka jis ^ba^akokadtriadar rtsko !1!kllS vaiska, kad IT taikos laiku? Af Ililisil 
mausto apie szita klausima jis v o, ± v . .
nieko neatsake. Amerikos val
džia dar vis nenori Rusijos už
gauti.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

krasztas gali ir vis būti galingas ir didingas bebus.
Japonai dar vis geriau klau- .. .. i j* i i .. . .

so savo Imperatoriaus Hirohitp( GKlin^ilS DC dluClCS OlUlijOS 11 bC ^CFiaUSlU t VU*- 
negu Amerikiecziu ir žiuri in jij tovju ant rUĮ)ežiauS?”

(Tasa Ant 4 Puslapio) i (Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
mantinejo, kaip jis drįsta pra- ~ 
szyti rasztu to, kurs jau likvi

duotas, ir kodėl jis nori skaity
ti in kontrevoliuėini sanrasza — 

--------  nutrauktus rasztus, Isz Ameri-j 
'Žinios pranesza, kad Londo- koje leidžiamu laikraszcziu Ko-| 

no Lietuviai Rugsėjo 9 d., ap- munistams saugu skaityti yiENAME 
vaikszcziojo Tautos D i e n a.I “Russikii Golos,” “ Daily Wor- 
Bažnycziojo buvo suma už Lie- ker” ir New Yorko PM.
tuva. Pamaldose dalyvavo min., Sovietu diplomatas turi pra-! buvo darbsztus žmogus, jo n
3. K. Balutis, atstovybes pata-(nesztuoii apie kiekviena savopnai atrodė visuomet gražus J niu, 
rėjas V. Balickas, daug svecziu nauja pažystama
ir daug Lietuviu. Po to, Sz/. Santykius palaikyti leidžiama pro szali aki patraukdavo in ta tu tinkama sunui, ir gera szei-' įr neį nebuvo 
Monikos parapijos saleje buvo tik su sanlyga jei bus praneszi-Į puse, kur gyveno Kuklys. mininke. ' savo Antanu
politinis susirinkimas ir kon- nejama apie ka kalbama ben-. Kaimynai ji labai mylėjo,! Antanas jau nuo senai buvo; 
certas. Kalbas pasakė Ministe-. draujaut. Jie turi praneszti nes jis buvo visiems prielan- insimylejas in viena mergina, 
ris Balutis, Atstovybes atache vardus tarnu, skalbėju, Anglu bus: jei kam ko pritrukdavo, turtingo ukiniriko dukterį. Ji 

•gi buvo auklėjama panasziai' 
ar sekios, kaip ir jos mylimas Antanas, j 

visi kreipeR ’ Marcziai atėjus, senoji Kuklie- 
ne pavedė jaunajai pilnos szei- 
mininkystes teise. Suims taip
pat tapo szeimininku, ir jau 
jaunieji Kukliai elgesį savo
tį sz'kai.

Tėvas ir motina tuojau pa
mate, kad sumins namai neilai- 
kys panasziai gyvenant. Tėvai 
mėgino duoti patarimus, per
spėti, bet tas visikas 'buvo vel
tui. Motina, pagyvenus vos du 
metu prie marezios mire. In pu
se metu po motinos mirties, mi
rė ir tėvas.

Abiem tėvams mirus, Anta
nas su savo žmona jautėsi like 
liuosais, nes jau nebuvo kam 
sakyti: “Vaikeliai, taip dary
dami negyvensite, ’ ’ ir tam pa
nasziai.

Dabar Antanas su savo žmo
na važiuoja iii miestą kas antra 
diena, o namo gryžta tik vidur
nakty. Ant rytojaus reikia eiti 
m kaimo kareziama iszsipagi- 
rioti. Ir taip, dienos greitai be- 
go, kad net Antanas nespėjo 
pavasary laukus atseti, o rude
ny nuo lauku suimti javus.

Kaimynai kalba: “Keno bul
ves nekastos užszalo ? — Kuk
lio. — Keno daržus žiemos snie
gas užsnigo ? — Kuklio. — Ke
po karve užsismauge ? Kuklio. 
Keno stogai suplyže ? — tvoros

Kas Girdėt
~ j suirusios ? — Kuklio. Kam 

i trūksta pavasary gyvuliams 
Inaszaro? Szeimynai duonos, ir/Scl^injingay Antanas i , t ■ t’ j Į paszaro? Szeimynai duonos, ir

—■ — ----------------------------- t”' " 1 —. j sekios laukam atseti ? — Kuk-
. Tini.
]apvesdinti ir jam pave; A visa Kada Antana tokios nelai- 

es pradėjo varginti, reikėjo 
gu ir isz to neri- o

prasėdėdavo kiauras

----- J apvesdinti i
kaime gyveno npG) smius įr marti szeimi-'

_ turtingas ūkininkas; jis va- ..ir,kautu. i skolintis pinig
dinosi Kuklys. Jonas Kuklys j Kaip sumanė, taip ir padare. masczio

į Suims sutiko su tėvu reikalavU dieilas įr uaktis kareziamoje., 
visuomet gražus,Imu, ir vede sau moterį, tik ne' 1)ažliai ir j0 žmOna nuo jo nesi- 

užsienyje.| tvanka buvo puiki, ir einanezio tokia kokia tėvai mane, kad bn-'1?ko 11C,S taippat stikleli mylėjo,

ris Balutis, Atstovybes atache vardus tarnu, skalbėju, Anglu bus: 
kurie kaip tai; pinigu, ar pavasaryje įr, 

gelbėti lankosi pas juos, ir jei jie pasi- gyvuliams paszaro,
A. Rud- iodo nepatikimi, pareikalauja- ar sziaip jau ko, 

ma nuo ju patarnavimu atsisa- pas gerąjį Kukli, ir jis nei vie-l 
nam neatsakydavo, o tik skubi-' 
uosi pagelbeti savo kaimynams 
kuomi galėdavo.

Jonas Kuklys gyveno gražiai 
su savo žmona, ja mylėjo ir ger
bė, jis niekuomet nevadindavo 
storžieviszkais žodžiais, kaip 
tai “boba” ar panasziai. Prie 
svecziu, jis ja vadindavo moti
na. Jai su kuom apie ja kalbė
davo, sakydavo mano žmona; 
gi jai in akis sakydavo Maryte.

Kukliai turėjo viena sunu, 
Antanėli. Turėdami viena vai
ką labai ji mylėjo, ir kur tik ei
davo, ar važiuodavo, kartu su 
jais ir mažas Antanėlis. Taip 
vaikas buvo inprates, kad nie
kuomet nuo tėvu nepasilikda- 
vo.

Bego laikas, slinko dienos. 
Antanėlis užaugo in dideli ir 
gražu jaunikaiti. Kaimo ir 
apielinkes merginos ji labai 
mylėjo, ne vien dėlto, kad jis 
buvo vienturtis taipgi didelius 
namus turėjo, bet dėlto, kad jis 
buvo labai gražus ir mokėdavo 
mandagiai pasielgti.

Motinai nusenus ir esapt 
silpnos sveikatos, « buvo sunku 
prižiūrėti namu tvarkos. Senio 
Kuklio taippat susilpnėjo svei
kata. Tuomet tėvai sutarė sunu

P. Varkala, Amerikietis karys kalbos mokytoju ir t.t.,
A. Czelkis, Lietuvai 
draugijos sekretorius 
zeviezius ir Lietuvos Tarybos 
pirm. P. Balaitis. “Rūtos” kyti. Visus laiszkus in Rusija 

neužlipintus,!dr-još sekr. S. Prapuolenyte pa- Te tm'i paduoti 
siūle rezoliucija, kuri priimta jie cenzūruojami, o kai laiszikai

■ pasiekia Rusija juos cenzuruo- 
i ja antra karta. Uždrausta klau
syti Sovietams nedraugingu 
užsienio radijo komentatorių. 
Amerikiecziams, kuriu palan- 
kuma reikėdavo laimėti, pa
prastai inteiikiamos brangios 
dovanos, neiszskiriant nei 
puosznu brangiu kailiniu. Visi' 
Sovietu diplomatai yra specia
laus Komunistu partijos komi
saro priklausomybėje. Visi So
vietu pareigūnai užsieny yra 
vereziami šnipinėti ir praneszi- 
neti apie 'bet kokius draugu 
“Nukrypimus nuo linijos.” Isz 
Rusijos yra atsiuneziami tikrus 
sznipai, slaptosios policijos 
(NKVD) agentai, kurie seka 
visus, neiszskiriant ne Komu
nistu partijos paskiru rateliu 
sekretorius. Kadangi tarnauto
jai nežino, kuris yra tikras szni- 
pas, turi su visais būti atsar
gus. Kravczenko apraszo viena 
slapta Sovietu tarnautoju po
sėdy Amerikoje, kur jiems bu
vo perduotos isz Moslkvos at
siustos intarymas, kokias kari
nes ir ūkines Amerikos paslap
tis jie turi sekti.

Ta sznipinejimo 
vietų valdininkus 
laiko nuolatiniame 
kiekvienas insakymas vykti iu 
Rusija jiems atrodo intartinas 
ar tik nėra ežia ženklas artejan- 
czio “valymo,” kurs gali nu
vesti in isztremima, o ne tai ir 
in kapus. Užsieninei! tar
nybon parenkami patys isztiki- 
miausieji žmones, ir tai da, 

’ - ,7 įaįp y j kaip inikaitai, Rusijoj turi pa-
kra7cze°nk0"”‘;Aheiica<1i kaip liurie šeimynos

nariai.

yieribalsiai ir pasiusta Britui 
Ministeriui pirmininkui. Rezo
liucijoje primenama Anglijos 
Lietuviu innaszas in karo lai
me jima. Primenama, kad Lie
tuva da nesidžiaugia nei taika, 
nei laisve. Po pirmos Sovietu 
okupacijos, po žiauraus Naciu 
vieszpatavimo Lietuvoje, da
bartine Bplszeviku okupacija 
ne tik laužo paezias pagrindi
nes žmonių teises, bet net gi ne
teikia jokio saugumo žmogaus 
gyvybei. Szaukiamasi paveikti, 
kad Lietuviu tautos teisingi 
laisves siekimai butu greieziau 
ingyvendinti.

' i\ -------- ::--------
Tasai myli tave szirdingai, 

kuris mylėjo dorybia. Tokia 
tiktai meile ilgai pasilieka ir 
yra szventa, ‘ba ant dieviszkos 
meiles rėmėsi.

' Ne buk užvydus kitiems jei
gu geidi pats gyventi. Užvyda
mas tai kirmėlė pilna trucyz- 
iios, kuri numarina kada ta ne
sitiki.

Nesigirk tuom, ka apie tave 
kalba gero, temyk ant to, ar lai
kais nesiranda tiesos tame, ka 
pikto kalba apie tave, ir steng- 
kis ta pataisyt.

“Washingtone, toje stam
biausioje pasaulyje demokrati
jos sostinėje, yra szimtai vyru 
ir moterų kurie būdami di
džiausios pasaulyje diktatures 
piliecziais, gyvena griežtai vai- > 
Ryma gyvenimą, ’ ’ 1

būdas So- 
užsienyje 
terore ir JUOKAI

Du Filozofai

ožiam su szeimyna reikėjo gy
venti.

Duktė žiūrėdama in toki tėvu 
pasielgimą labai pyko, neri- 
manstavo, ir net gėdinosi su 
žmonėmis susitikti. Galu gale 
duktė nusprendė raszyti laisz
ka in Amerika pas gimines,

laiszka dukterei in Amerika, 
manydamas, 'kad duktė jo pasi
gailės ir atsius jam pinigu, taip 
kai}) kiti vaikai gyvendami 
Amerikoje siunezia tėvams pi
nigu. Ta. vilti turėjo ir Kuklys, 
bet apsiriko.

Duktė gavusi nuo tėvo laisz-
praszydama, idant ja atsiimtu! ka, prisiminė sau kaip jos teve- 
in Amerika, nors da buvo tik j i;aį ja. varge ir pažęminime au- 
szesziolikos metu. j 'gino, ir kaip ja iszleido in sve-

Gimines mielai sutiko ir isz-1 tima szali neduodami jai nei 
i pildė jos praszyma. Nuvykusi’ vieno skatiko, ir kaip jai isz di-geiesne uz; p}Įje jos praszyma. Nuvykusi vieno skatiko, ir kaip jai isz di- 
jin svetima szali dar jauna 'bu-Įdėlio namo ūkininkaitei, dabar 

Viena karta Kuklys žiemos dama, nedaug tegalėjo uždirb-'svetimojė szalyje taip reikia 
i laiku važiuodamas isz miesto įį. vos įį.fc save sziaip taip isz- vargti. Jai suskaudo szirdis, 
i girtas invažiavo in kaimyno maitino ir apsirėdė. Praėjus prisiminus, kad diedukas pali- 

1a, kada ledas buvo silpnas, trims metams po Kukliu dūk-1 ko jos gimdytojams dideli kur
namus be skolų ir 

galėjo gyventi ir
arkliai inlužo ir prigėrė, o pats }Grs iszvažiavimo 
sziaip taip iszsigelbejo, bet nu-^ tėvai nieko neteko,
szalo kojas, rankas, ausis, taip 
kad buvo baisus ir pažiūrėti, 
ir isz to nesveikata gavo.

Kukliai turėjo viena dukterį 
ir viena sunu, bet apie ju moks
lą tėvams nei ir galva neatėjo. 
Taippat nebuvo ir isz ko leisti, I 
nei kaip leisti, kadangi reikėjo 
namie dirtbti, nes jau samdyti 
nebebuvo isz ko.

Tėvui ir motinai darbas ma
žai terūpėjo, nes retai iszsipa- 
giriodavo. Antanas vos paszei- 
mininkavo szesziolika metu, ir 
jau skolininkai nedavė jam ra
mybes, negaudami paskolintu 
pinigu, nei nuoszimcziu. Tuo
met skolininkai susitarė iszpar- 
dave laukus ir trobas, ir atsi
ėmė savo pinigus. Antanui liko 
tik mažas sklypelis žemes ir 
molio nulipinta avide ir ten pa-

iii Amerika, ta, gražius 
ir reikėjo kad jos tėvas

eiti pas 'kitus dirbti. Bet Kuk- turėti duonos taip, kaip ir jo to
lio niekas nenorėjo priimti in vas, bet ne. Ir szirdis* jai nelei- 
darba, nes szeimyna neidavo džia gailėtis tėvo'kaipo tėvo ir 
kartu su juo prie .stalo, deltoj ji suszelpti. Ir davė tėvui atsa- 
kad jo ausis ir ranku pirsztai 
buvo nuszale, ir baisiai szlyksz- 
cziai atrodė.

Ėjo Kuklys ubagauti, kurie 
pažinojo duonos nedave, tie
siog isz namu iszvydavo, saky
dami: turėjai dideli narna kuri 
tau tėvas paliko, ir galėjai gy
venti, bet nenorėjai.

Matydamas Kuklys, kad jam 
sunku gyventi, ir kad baisus li
kimas jo laukia, kad kur jis ei
na, su kuosusitinka, visi jo ne- 
užkenezia, visi nuo jo szalinasi, 
pajuoka, niekas jam rankos ne
paduoda, niekas jo nepaguo
džia.

Galu gale, nusprendė raszytijlu.

kyma, sakydama: ,
— .“Teveli, tau tavo tėvas 

paliko dideli narna, laukus, gy
vulius, padarus, ir viską, ko tik 
reikėjo namuose ir tu viską 
perleidai per savo gerkle, ir jai 
tu neužspringai tomis geležinė
mis žagrėmis ir akecziomis, tai 
kaip dristi praszyti manes? 
Juk tu man nieko nedavei, ir 
tie mano keli sunkiai uždirbti 
skatikai tavęs nepasotins.”

Tėvas skaitydamas dukters 
laiszka susigraudino. Atsimi
nė, kad netilk sau vienam blogai 
padare, bet ir savo vaikams. 
Susiprato, bet jau buvo per ve-

— L.
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eury” pradeda savo straipsni, j 
Kaip žinome, jisai yra Rusijos' 
žmogus, nuo 1929 (per 15 me
tu) priklausęs Komunistu par
tijai. Atvyko in Amerika kaip 
.Sovietu užpirkimu komisijos 
narys ir, nepakęsdamas raudo
nosios diktatūros, 1944 m., Ba
landžio menesi pertrauke ry- 
szius su Stalinu.

Minėtame straipsnyje jisai 
pažymi, kad Sovietu valdinin
kams užsieny yra uždrausta 
įskaityti Bolszevikams nepalan
ki užsienine spauda. Kada jisai 
susirgo, ir ju instaigos taniau-1 
lojai Amerikiecziai jam atsiun
tė užuojautos laiszkelius, Ko
munistu partijos sekretorius ji 
iszbare už bendravimą su “kla
ses prieszais.”

Sovietu diplomatams užsie
nyje yra specialus knygynai,, 
kuriuose dirba ju slaptosios po-1 
licijos sznipai. Karta Krav- 
czenko paprasze isz to knygy
no Avdojenko apysakos “Asz 
myliu” iY Virto istorines studi
jos apie Generolą Tuliaszovski. 
Knygininkas atsake, kad tu 
veikalu neturys. Vėliau parti
jos pax eiguliai Kravczenko ka-,

Jonas — Kodėl ant mergi
nu veido randasi tiek daug 
pauderio?

Antanas — Todėl, kad tu 
merginu galvose yra kosze, 
kuri, kaip pradeda džiūti 
daro dulkes ant ju veido.

Mariute — Garnys ne, bet 
tėtulis už tai dantimis barsz- 
kino kada apie tai dažinojo!

Tiesa

tai

Skaitykite “Saule” Ar Isztikro?

Butkiene —Visu gerbiama 
prakalbininke Ona Rauliene 
yra tokia puiki kalbėtoja, 
kad kalba lyg isz knygos.

Pitkus — Tas tiesa, tik su 
vienu iszeimimu.

Mokykloje

ArMokytoja — Petruk! 
atmeni ta istorija apie Danie
lių liutu duobėje?

Petrukas — Taip, atmenu.
Mokytoja — Koks isz to 

mums pamokinimas?
Petrukas — (pamanstes 

valandėlė); neturime valgyti 
viską ka tik pamatome.

Mariute — Ar žinai Magu- 
te jog garnys atnesze vakar 
net dvi sesutes.

Magute — Ar isztikro?! O 
ar kalino su snapu?

B. — Na, o kas?

P. — Knyga gali uždaryti, 
o jos burnos ne.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Szuva Ir Pauksztukas Geri Draugai

Eiha ulycziai daktaras su sa
vo pažystamu staigai paszau- 
ke: “ejme adgal, nes nenoriu 
susitikti su taja patogia mote
rėle kuri eina prieszais mus,' 
nes labai ant manės užpyko,1 
nes gydžiau josios vyra.” Da-' 
bar suprantu atsake daktaro' 
pažystamas, gal iszsiuntei ji 
pas Abrahoma, isz kur daugiau 
jau nesugryž. “Kur tau, buvo 
prieszingai, nes ji ižgydinau jr 
sveikas kaip krienas, už tai da
bar jo pacziule ant manes pyks
ta. — R.

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

No. 102 
tninaliszka

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

NS: 194 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, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ......................................  15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus..., 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T-Hoszis: 
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.
Doras gyvenimas;
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skunutis. 60 pus.. .15c

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
Su pa- 

35c

SKAITYKIT

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

Priversta links-

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Asztuoniu menesiu pauksztukas susidraugavo su mažu 
szuniuku, dabar abudu geri draugai. Pauksztukas kasdien 
szuniukui nagus apvalo.

ISTORIJE apie Gn*or,u*
-----------------  Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Sząltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25< ::

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
cius isz vaienczij'Os; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoiaa. 76 puslapiu...............20c

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

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

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

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

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu..................................   15c
, No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

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

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

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
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 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 ouslapiu ................................. 15c

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; Apia 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
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....................25f

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

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. 25a

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

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

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .........................................15<

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isa- 
davineti pinigus. 45 puslapiu. 15<6

No. 175 Pasiakaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gųdral 
Piamenlis; Isz ko susidarė Anglia 
(su paveikslais) ; Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu«. 
rtai; Keletą Juoku ir Paveiksiu 
Preke va
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-MARIUTE- Vaikai Pasimokina Kaip Dirbti Vyro Darba ISZ GYVENIMO

KELI metai atgal baigian- 
ties antrai popietu, keletas 

jau suaugusiu inteligentu, su- 
eje in papuoszta saliona, kalbė
josi apie vasaros inspudžius, 
kaip tai dažnai Imdavo tarpe 
inteligentu (kuomet Lietuva bu
vo po Caro jungu. Ilgai valgė,' 
daug gere arbatos, vyno, o da
bar kalbėjosi apie visokius da
lykus; atkartojo atsiminimus: 
senus, linksnius, tuos karsztus 
atsiminimus kurie nejauezio- 
mis verte lupas szypsotis, o 
siela virpėti.

— Ar atmeni daktare, Juo
zai, musu kelione in Gaiže- 
nu Pypliu vasarnamius su 
dviems merginoms is!z Alekso
to?

— Suprantama! Atmenu.
Ir apkalbėjo dalyku su viso

mis smulkmenomis, kurios 
linksmino net ir sziandien.

Kas-tai užvedė kalba apie 
szliuba-vestuves ir kiekvienas 

nos, sūrio, sviesto, kumpio ir 
deszros. Buvo smagu žiūrint in 
szita sveika kaimo szvente po 
žvaigždėtu dangumi. Erne no
ras taip pat atsigerti isz szitu 
baczlku naminio alaus, ir užkas
ti kietos duonos su sviestu ir 
skaniu kumpiu.

“Mane apėmė laukinis no
ras dalyvauti tame pokilyje; ir 
asz apleidau savo sandraugas. 
Gal asz buvau jau truputi užsi- 
linksmines, turiu prisipažinti. 
Asz pagriebiau už rankos al- 
suojanezia, tvirta kaimiete ir 
privereziau ja pasiutusiai szok- 
ti su manim, iki neuždusau. 
Tuomet užgeriau alaus ir nu
tveriau kita szokeja. Ka i atsi
gaivinus, asz iszmaukiau pilna 
puodeli giros, ir ėmiau szokine- 
ti vėl kaip paszeles. Asz buvau 
miklus; vaikinai stebėjosi, žiu
rėjo in mane ir stengėsi neap
sileisti; merginos visos norėjo 
szokti su manim ir nerangiai 
apie mane sukosi kaip kalades. 
Ant galo, nuo vienos grupes 
prie kitos, nuo alaus prie giros 
stiklo, asz apie antra valanda 
ryte jau negalėjau laikytis ant 
kojų.

“Asz jaueziau savo padėji
mą ir stengiausi parsivilkti in 

‘savo kambari. Namie visi mie
gojo, 'buvo tylu ir tamsu. Asz 
neturėjau degtuku. Daug turė
jau vargo, iki suradau trepus; 
ant galo, pavyko ir asz atsisė
dau ant pirmo trepo stengda
mas sutvarkyti savo mintis.

“Mano kambarys buvo ant 
antru lu'bu, treczios durys po 
kairei. Ant laimes, asz neuž- 
mirszau szito. Pastiprintas szi- 
tuo atsiminimu, pakilau ir pra
dėjau lipti nuo vieno trepo ant 
kito, laikydamasis rankomis už 
groteliu barjero, kad nenupuo- 
lus ir nesukėlus triukszmo.

“Rodos tik tris ar keturis 
kartus nepataikiau ant trepo ir 
suklupau, bet aeziu mano pasi
stengimui ir energijai mano 
ranku asz visgi iszvengiau vi- 
siszko puolimo.

“Pasijutau jau ant antru lu- 
bu ir pasidrąsinęs žengiau in 
karidoriu, szliauždamas pasie
niu. Sztai pirmos durys; asz 
skaieziau: ‘ ‘ pirmos, ’ ’ bet stai- 
gai galva apsvaigo, tartum kas 
mane atrnete nuo sienos, ir pri
verto nustrapaliot iki kitam 
kambariui. Asz stengiausi su- 
gryžt ant tikrojo kelio. Parėji
mas (buvo ilgas ir surikus. Ant 
galo, radau siena ir nuslinkau 
pagal ja prie kitu duru. Balsiai

atsidūksėdamas kartojo: “Ali, 
kad ta viską galima butu pra
dėti isznaujo!” o Juozas Jazas 
pridėjo: “Tai staeziai stebėti
na, kaip viskas s ta iga i darosi. 
Tvirtai nutaria niekuomet ne
vesti, o vėliau, pavasaryje isz- 
važiavimas užmiesty; szilta 
vasara, taip puiki; gėlėlės žydi; 
pas pažinstamus sutinki jauna 
mergele. iSzmakszt! Ir atliktas 
kriukis. Sugriszti, jau apsive
dęs.

— Tikra tiesa! Suszuko Jo
nas Nortaitis.

Jo draugas pertrauke ji:
— Kas lytisi tavęs, tai tu ne

gali skustis. Tavo Mariute vie
na geriausiuju graži, maloni; 
tu, be abejones, laimingiausias 
isz musu visu!

Jonas atkirto:
— Tai ne mano kalte.
— Kaip?!

, — Isztiesu, mano Mariute 
gera; bet asz ja vedžiau ne isz 
savo noro.

— Kaip tai?
— Na, taip. Sztai kaip tas 

viskas atsitiko:
‘‘Man tuomet ėjo jau tris- 

deszimts-penki metai, ir asz 
tūrejau toki pat norą apsivesti, 
kaip pasikarti. Jaunos mergai
tes neiszszaukdavo manyje jo- 
ko patraukimo; man jos atrodo 
suvis be skonio.

“Karta, biržely, tapau už
kviestas priesz pat Jonines in 
vestuves mano pusseseres, 
Onytės Petraicziutes, in Garlia
va. Tai ’buvo tikros garliauski- 
nes vestuves. Prie stalo susėdo
me penkta valanda po pietų, ir 
te'besedejome vienuolikta va
landa vakare, valgy darni, ger
dami ir sznelkucžiuo darni. Pasi
taikė man sėdėti greta merge
les, Keturakiutes, teisėjo duk
ters. Tai buvo jauna, smarki ir 
nuolatos cziauszkanti mergai
te. Ji mane visiszkai užvaldė 
visai dienai, nesivedė in soda,
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priverto szo'kti; staeziai likau 
jos belaisviu. 1

“Asz tariau pats sau: 
“Sziandien peikesiu, o rytoj 
iszvažiuosiu. Užtenka.”

“Vienuolikta valanda mote
rys prasiskirste in savo kam'ba-1 
rius; vyrai liko vieni gerti, ru-| 
kyti ir istorijas pasakoti. Per 
atvira Įauga buvo matyt kai- 
miecziu vakarusz'kos. — “Jo-1 
niniu Naktis.” Kaimiecziai ir 
kaimietes sukosi ratu, viso-1 
kiais balsais sutartinai dainuo
dami; jiems silpnai akompana
vo du smuikininku, klarnetas ir- 
bubnelis, susodinti vietoje es
trados ant didelio vežimo.

“Dvi dideles baczkos, apsta
tytos žibintuvais, teike tai gru- 
pai gorimo, aluezio ir giros, ir 
isztroszke szokejai tiese ran
kas, kad kaip nors pagriebti 
stiklą ir užvertus galva praryt 
dideliais gurkszniais geriama 
skystimą. Ant stalo buvo duo-

Vaikai ir mergaites isz M dwood High School, Brooklyn, N. Y., gavo proga pamatyti 
ir pasimokyti kaip reikia dirbti in “OPA” ofisą, kai valdžia jiems leido per viena diena už
imti visus darbus, kaip tai kuponu, pointu iszdalinima, maisto ir pakuro paskyrima ir pre
kių, kasztu sulaikyma ir visokius suvaržymus. Žinoma, jie vieni viso to nepadare: buvo 
vienas kitas isz suaugusiu jiems patarti ir paaiszkinti.

susikaicziau dar karta “ant
ros,” ir leidausi tolyn. Ant galo 
radau treczias duris. Asz ta
riau: “treczos, tai mano”.ir pa
sukau rankena. Duris atsidarė. 
Asz pamanstinau “Atsidarė — 
reiszkia mano.” Ir žengiau in 
tamsuma, tyliai priverdamasi 
duris.

“Atsirėmiau ant ko tai 
minkszto, mano sofa. Ir staigai 
iszsitiesiau ant jos. Mano sto
vyje nereikalinga buvo jieszko- 
ti stalelio, lempos ir degtuku. 
Asz tik nusiaviau czeverykus; 
atsisegiau bruslota ir kelines, 
kurios mane taip verže, ir už
migau.

“Iszlbudino mane sziurksz- 
tus balsas, kuris kalbėjo visai 
szale manes: “kaip tingine, tu 
da miegi kaip rastas? Jau de- 
szimta valanda. ’ ’

“Moteriszkes balsas atsake: 
“Ar jau deszimta! Asz taip pa
ilsau vakara.

“Asz klausiau pats saves, 
nusigandęs: “Ka reiszkia szi- 
tas kalbėsis? Kur asz? Ka asz 
padariau?”

“Mano protas buvo da pu
siau apsvaigęs.

“Pirmas'balsas atsake: “Asz 
atidarysiu langiny ežias. ” Ir 
asz iszgirdau prisiartinant 
žingsnius. Asz sėdėjau visisz
kai apsvaigęs. Tuomet mano 
galva palytojo ranka. Asz 
smarkiau pasijudinau. Balsas 
garsiai suszuko: “Kas ccia?” 
Asz labai bijojau atsakyti. Dvi 
smarkios rankos nustvėrė ma
ne. Asz irgi apglobiau ka-tai ir 
prasidėjo baisi kova. Mes ėmė
mės vartydami rakandus, dau- 
žydamiesi in sienas, o moterisz
kes balsas szauke “Gelbėkite, 
gelbėkite! ’ ’

“Subėgo moterys, visi sve- 
cziai. Atidaro langinyczias: 
asz ėmiausi su teisėju! Mat, pa
sirodo, asz miegojęs greta jo 
dukters lovos.

“Kuomet mus perskyrė, asz 
nubėgau in savo kambari, pa- 
miszes isz godos. Užsirakinau 
ir atsisėdau, padedamas kojas

* BSr3 SIENINIAI J

J KALENDORIAI J
* 1946 M. J
* 5* — *
* 15 coliu ploczio x 23% col. *
* ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 J
¥ Adresas:
¥ SAULE PUBLISHING CO., ¥
$ MAHANOY CITY, PA. U.S.A. $

ant kėdės, nes mano czeverykai 
liko merginos kambaryje.

Buvo girdėtis baisus sujudi
mas visame name, trankymas
duru, kug’ždejimas, smarkus mirsztu užrakinti 
žingsniai.

Praslinkus pusvalandžiui, 
kas-tai pabarszkino iri mano 
duris. Asz suszukau: “Kas 
ten ? ’ ’ Tai buvo mano dede, tė
vas vakarykszčzios jaunave
dės. Asz atidariau.

“Jis buvo nubalęs ir piktas 
ir apsiėjo su manim labai žiau
riai: “Tu pas mane apsieini 
kaip kokis latras ar supranti!”

Valandėlė palaukus, jis pri
dėjo truputi minkszcziau: 
“Kaip kvailiukas, tu duodiesi 
save pasigauti deszimta Valan
da ryte!”

“Asz suszukau: “Bet, dede, 
užtikrinu jus, kad nieko blogo 
nebuvo. Ar per klaida inejau 
ne per tas duris, būdamas gir
tas.”

“Jis patraukė pecziais: “Ne
pasakok bent kvaily seziu.” 
Asz pakėliau ranka: “Duodu 
garbes žodi.” Dede prieszino- 
si: “Tavo pareiga taip saky
ti.” Asz insižeidžiau ir pasako
jau jam visa nelaiminga atsiti
kima. Jis žiurėjo in mane, isz- 
pletes akis, nežinodamas, ar ti
kėt man ar ne.

“Vėliau nuėjo pasikalbėtu 
su teisėju. Asz dažinojau, kad 
susitvėrė ir motinu tribunolas, 
kuriame buvo teikiamos visos 
smulkmenos tame klausime.

Jis sugryžo už valandos, atsi
sėdo, tartum teisėjas, ir pradė
jo: “Kaip ten nebūtu, asz ne
matau tau kitokio iszejimo, 
kaip tik vesti piliete Ketura- 
kiute. ” ’

“Asz net paszokau: “Nie
kuomet ! ’ ’

“Jis piktai užklausė: “Kagi 
tu manai daryti ? ’ ’

“Asz staeziai atsakiau: “Na, 
iszvažiuot, kuomet man sugra
žins mano ęzeverykus! ” ‘

“Mano dede patarė: “At
meskime baikas, mielasis. Tei
sėjas sake perszaus tau pakau- 
szi prie pirmo susitikimo. Ir tu 
gali but tame užtikrintas, kad 
jis grasina ne juokais. Tu pa
gadinai vargszes mergaites 
garbe, ar isz girtumo, ar žioplu
mo. ’ ’

“Ir jis iszejo, o asz szaukiau: 
“Kalbėkite viską, kas jums tik 
patinka: asz vistiek jos neve
siu!”

“Da prasėdėjau apie valan
da. Atėjo mano teta. Jinai ver

kė. Ji dare visokius iszvadžio- 
jimus. Nieks netiki, kad ten bu
vo vien klaida. Tai nedaleisti- 
na, kad jauna mergaite už

du ris name, 
pilname žmonių. Teisėjas net 
musze ja. Jinai verkė, verke vi
sa ryta. Tai buvo baisus, nepa
taisomas skandalas. Ir mano 
geroji teta pridėjo: “Visgi pra- 
szy'k jos, kad sueitu su tavim in 
pora; gal (būti, tau kaip nors 
pavyks iszsisukti laike sutartu- 
viu, szliu’binio sanlygu. ’ ’

“Szitoji perspektyva mane 
suramino. Ir asz sutikau para- 
szyt praszyma. Po-valandai lai
ko asz iszvažiavau in Vilnių.

“Už keliu dienu gavau pra- 
neszima, kad mano praszymas 
maloniai priimtas!

‘ ‘ Ir sztai trimis sanvaitemis 
pirm, negu asz galėjau suma
nyti kokia szelmyste, arba isz- 
sisukima, tap° paduot užsakai, 
užkvietimai iszsiuntineti, pasi- 
raszyta po sanlygu ir viename 
Utarniriko ryte asz pasijutau 
apszviestoje bažnyczioj greta 
jaunos mergeles, kuri verke 
kuomet pasakiau kunigui, kad 
asz sutinku paimt ja už drauge 
iki mirties.

“In mane ji nepažvelge ne 
karta iki pat vakarui ir nepra
tarė man nei žodžio.

“Apie pusiaunakti asz in
ejau in mudviem prirengta 
kambari. Radau ja sedinezia 
kedeje apsirengusia taip, kaip 
diena, paraudonavusiomis aki
mis ir nubalusiu veidu.

“Jinai pakilo ir tyliai priėjo 
prie manes: “Jonai asz pasi
rengus padaryti visiką, ka tik 
jus liepsite.”

“Ji buvo graži, o asz jau
nas, na, asz apglėbiau ja ir pri
spaudžiau priesavo krutinės. 
Tai buvo mano teise. Ir staigai 
į»ajutau, kad neapsigavau.

“Ir sztai jau perikeri metai, 
kaip asz vedės. Asz da nei karta 
nesigailėjau szeimyninio gyve
nimo.”

“Jonas Nortaitis nutilo. Jo 
draugai juokėsi. Vienas gi ju 
pratarė: “Apsivedimas tai lo
terija; niekuomet nereikia 
rinktis numerius; pasitaikė nu
meris ir imk, tas geriausias.”

O kitas pridėjo juokdamasi:
“Taip, bet neužmirszkite, 

kad už Joną iszririko numeri 
girtuokliu dievaitis!”

----- GALAS------

' Skaitykite “Saule”

Per Koiietikete valstija važinė
jau, 

Daugeli visko regėjau,
In viena grinezia inejau, 

Daugeli ūkininku pamaeziau.
Viskas butu buvę gerai, 

Norint buvo keli seni bernai, 
Tieji jaunais nudavinejo, 
Apie mergeles tupinėjo, 

Kožnas paeziuotis norėjo, 
Norints senei peržydejo.
Aluti ir guzutes nesziojo, / 

Mergeles meiliai czestavojo.
Na ir tosios kaip vantos 

nusilesia, 
Kaip visztos apsipeszia.

Biauru 'buvo žiūrėti, 
Kaip eidama turi sviruoti. 
Norints žakse, o vis gere, 

Kožna stiklą paduota tvėrė, 
Lyg dugno iszriaukia,

Ir kad daugiau duotu sziarikia. 
Na, jau katras apsiporuos, 

Su tokia, tai vaikinia 
ir dejuos!

Jeigu tokiai ne daduos gėrimo, 
Tai neturės gero gyvenimo, 

Atsižadės savo vyro ir vaiku, 
Trauks po szimts velniu! 
Jeigu senas vyras jaunos 

gauti negali, 
Tai girtuokle ne buna 

proszali, 
Juk ir tokios savo dali turi, 

Gauna sena girtuokle 
kaip priguli.

Tokia pameta grinezia 
ir vaikus, 

Bėga aslos mazgoti,
Kad tiktau ant alaus uždirbti.

Negerai darote,
Jeigu toki bizni varote, 

Veluk to uždarbio nenorėti, 
Nei svaiginanezio gėrimo gerti.

Turbut, kaip Dievas dalino 
geda, 

Tai da lietuviu nebuvo tada.
* * *

Isz miesto kur ten, 
Trys bobeles iszsi'bostino, 

Turėjo gerus laikus, 
Ir nepaisė apie savo vyrus.

Bet viena ilgai būti negalėjo, 
Už sanvaites namo parpyszkejo 

O da dvi kur ten mėtosi,
Po apygardos trankosi.

Badai tu bobų vyreliai niekai 
Suvis kaip koki kazelekai, 

Viso vale bobom duoda, 
Niekad in kaili neduoda. 
Prisimynia plieikyte kaili,

Su virvagaliu per sedinia vali, 
Pinigus bobai nepaveskite, 
Geriau in banka nuneszkite.

* Jjc

Pennsylvanijoje navatnas 
szliubas atsibuvo, 

Pereita iSubata atsibuvo, 
Naszle vyruką sau 

nusitvėrė, 
Pas skvaiera nuvede, 
Ir susivinežiavojo, 

Be vyruko gero noro.
O ka gali daryti, 

Jeigu taip turėjo būti, 
Ar da gyvas, to nežinau, 

Bet visiems pasakau, 
Isz to visko nieko ne 'bus, 

Vyrukas nuo jos in 
'svietą iszpus.

tSr1 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vies z patys tesą

Stasys nuėjo ant prakalbu 
kurias laike (kokis tai bambi- 
zas kuris kalbėjo apie patapa ir 
kaip tai Nojus pabėgo nuo di
delio lietaus arkoje. Stasys 
(klausė isz pradžių su atyda, 
bet nubodo jam tas pasakoji- 

>mas nes apie tai senei žinojo. 
Atsistojo ir užklausė bambize- 
lio: “Jeigu tu tokis iszmintin- 
gas ir isz biblijos semi savo 
mokslą, tai pasakyk man, kas 
buvo po patapu.” Bambizas 

’ant to užklausymo negalėjo at- 
I sakyti. Tada Stasys iszaiszkino 
bam'bizui, jog po patapai buvo 
didelis purvynas, dats rait!

----- a-----

Juozas buvo labai dievobai
mingu žmogum ėjo kas Neda
lia in bažnyczia ir kas tris me- 
nesei in iszpažinti. Bet kožna 
karta spaviedojosi, buk priesz 
iszpažinti iszlupdavo gerai kai
li savo pacziulei. Tas labai in- 
pykino kleboniu, kuris sta- 
-cziai pasakė Juozui jog turi pa
liauti taip elgtis su savo mote- 
ria, o jeigu da (karta sumusz sa
vo senia, tai neaplaikys iszri- 
szimo. Bet Juozas atsake: “Jau 
to tai negaliu padaryt, nes jei
gu nepliektau kaili savo bobai, 
tai paliauczia eiti iii iszpažin
ti.” Nusistebėjas klebonas už
klauso Juozo del ko tai, o Juo
zas iszaiszkino: “ba matai je- 
gamasteli asz turiu labai trum
pa pomieti ir greitai užmirsztu 
savo griekus, bet kada savo bo
bai iszperiu kaili, tai ji man 
tuo jaus' primena visus mano 
nusidėjimus.

Karta gyrėsi Mikas, jog in ji 
insimylejo pasiutiszkai Keide, 
o kada ja atrnete, tai mergina 
isz didelio rupesezio szoko in 
upe idant pasiskandyt. Tarnas 
užklausė Miko isz kokios prie
žasties Keide norėjo atimti sau 
gyvastį? Ar buvo užvydus, o 
gal nuo gailesezio. Kur tau at
sake Mikas, ne nuo užvydejimo, 
ne nuo gailesezio tiktai nuo til
to.

-----------□-----------

Pirkie U. S. Bonus

Mažytis Sveiksta ’

-4;Ponia Rybolt laiko savo 
sūneli ant ranku ir džiaugia
si kad jis jau po biski sveiks
ta. Sūnelis buvo susirgęs be
veik staeziai neiszgydoma li
ga, kuri palieka žmogų luo- 
szu ir raiszu ant visados. 
Daktarai sako, kad jos sūne
lis gales vaikszczioti, bet gal 
visgi jam reikes kriukiu.

Tokia liga szia vasara la
bai daug jaunu vaiku susirgo 
ir daktarai da neiszranda 
kaip iszgydyti.

Skaitykite “Saule”



Žinios Vietines
-------♦

— 'Utarnin'ke pripuola Szv. 
Leonardo.

— Utarninke Rinkimai 
(Election Day).

—. Seredoje Szv. Florencijo 
.Vysk.

— Balsuokite už Juozą An- 
ceraviczia ant Konsulmono, 
isz 1-mo vordo.

— Kareivis 1/S:gt. Jonas 
Cliristoc'k lankosi pas savo tė
velius J. Kristapavich, 37 E. 
Spruce uly. Kareivis Jonas tar
navo Phillipinuose, jis pateko 
in Japonu nelaisve kur buvo 
badu marinama, Yokkaichi, 
Honshu Salos. Rugsėjo 4-ta d., 
isz nelaisvės sugrįžo gyvas per 
Amerikos Armija.

— Kazimieras Bernatonis, 
isz Shenandori ana diena lankė
si mieste, taipgi atsilankė ir in 
“Saules” redakcija, nes ponas 
Bernatonis yra musu sena skai
tytojas. Acziu už atsilankyma.

— Nedelioj, apie 7:30 va
landa vakare kilo ugnis Mc
Kerns garaže, 900 W. Centre 
St. Bledes padaryta ant 'keletą 
pzimtu doleriu.

Moterys Boles Cziampiiones

"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

The Jax Maids isz New Orleans iszlaimejo viso pasaulio 
cziampijonata del minksztos boles grajinimo. Jos per tris 
metus nebuvo sumusztos. Szitos gražuoles sumusze mergi
nas ir moteris isz Toronto, Canada ir dabar del szitu metu 
pasiliko vėl pirmoje vietoje.

tona ir Bostoną, po tam apsigy
vens Minersvilleje. Linkime 
jaunavedžiams ilgo pagyveni
mo. Sekantieji taipgi dalyvavo 
vestuvėse: p. Magdalene Gri- 
kietis, p. Helena Jonės isz Fi
ladelfijos ir p. Vik. L. Bocz- 
kapskaų Mahanoy City taipgi 
p. J. Stepulaitis isz Shenando- 
ro.

j Valstybėmis, buvo sutarta kad 
toji redakcija nereiszkia tu 
valstybių pripažinimo kaipo 
Sovietu Socialistiniu Respubli
kų.”

Szia proga norime priminti, 
kad pastaruoju metu, Ameri-j 
kos placzioje spaudoje pradėjo 
rodytis inten nepalankus Balti- įtas“T"r"u‘m“a "s" Vaši ai ‘a't’klk 
jos tautoms straipsniai. Kaiku- ,,Kad ncgalima ir ,leinma.no- užpuls g-erai apsiginklavusi gimtadienio, 
rie ju staeziai tvirtino, kad apiv ,, 1 žmo^u. Tas pats ir su tauto- žmona prisilaikė prie to reika-

111 d;. I ° I
szesztadalis Pabaiczio tremti- Szitas žmonių karta kaip tu 1T|is .Tpio-n mes isz tikro Taikos lavimo sunus yra “Amerikos 
niu yra ssimtanuoszimtiniai'^ mateme du pa.
Naciai, kad stovyklose aikomi Hnin karU; dvi krnvinas ir 
baltiecziai yra organizavę pa-! pražutingas karas.
naszia in Gestapo policija ir 
daug kitu nesąmonių.

tokio mokslinczio da neatsi- States” vaikas gimęs svetimo- 
rado.

Taikos sutartys jau per tan-

SVARBIAUSIAS
KLAUSIMAS

^uvo sudraskytos, Taikos'mo laiku buvo Amerikos pilie- 
/uo. □ Ivu i X. □ Konferencijos pairo, pasiszne-'tis, ir “jeigu” tas tėvas (kuris 

jkejimai ir susitarimai tik ne-1 pilietis) priesz pat kūdikio gi- 
santaika iszperejo. minia, gyveno Suv. Valstijose

1 Vagis nelys in namus jeigu deszimts metu, '’penkis isz tu

je szalyje yra Amerikos pilietis 
“jeigu” tėvas ar motina gimi-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

In szitu klausimu Preziden-' Vagis nelys m namus jeigu ueszmus meni, 'pennis isz m 
.. sargas budės, razbaininkas ne-kieszimt metu po szesziolikto 

Jeigu Tamstos

mis. Jeigu mes isz tikro Taikos lavimo sūnus yra 
jieszkome ir norime, mes ja ra-' pilietis.” Bet jam laikyti Ame- 
sime ir turėsime, jeigu mes bu-! rikos pilietybe jis turi atvykti

- __ Nesutiki- s^me drutesni ir galingesni už in Suv. Valstijas priesz szeszio-
mai, nesusipratimai ir visu tau- visus tuos, kurie gali ar kada likto gimtadienio.

1 tu sauvaliavimai ir vienas ki-1 nors gal68 vel pasistoti ir norės 
Atrodė, kad ant nelaimingu- Um nepasitikėjimai, rodo, kad, vėl visa svietą užkariauti.

Yugoslavijos
Armijos Grūmoja

Shenandoah, Pa. f Kazimie
ras Križnauskas, nuo 215 E. 
Lloyd Uly., mirė Ketverge, 5:15 
yalanda popiet, namie, po 
trumpai ligai. Gimė Lietuvoj, 
pribuvo iu Amerika 45 metu 
ądgal. Buvo anglėkasis. Prigu
lėjo prie Szv. Dvasios Lenku 
[Tautiszkos parapijos. Velionis 
paliko savo paczia Morta; tris 
Simus: Kazimiera, Vinca mies
te; Joną isz Shelton, Conn., ir 
'duktė Ona Urutia isz Dundalk, 
Md. Laidotuves atsibuvo Paire- 
delyje su apiegomis Szv. Dva
sios Tautiszkos bažnyczioje 9 
.valanda ryte, ir palaidotas Kal
varijos kapuose.

— Laike medžiojimo Clau
de Stauffer, nuo Heights, likos 
netycziai nuszautas in kaire ko
ja per savo dranga. Stauffer 
gydosi namie. *

t Sirgdamas per du metu, 
gerai žinomas jaunas saliunin- 
kas Juozas V. Sinkieviczius 
(Ginčo) mirė Ketverge, apie 
1:45 valanda popiet, namie. Ji
sai buvo sūnūs a.a. Jono Sin- 
kievicziu. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Velionis pa
liko dideliam nuliūdime paczia 
Irena ir sunu Juozą, taipgi se
serį A. Slovickiene isz miesto ir 
broli Joną. Laidotuves invyko 
Panedelyje isz Menkieviczio 
koplyczios, 15 E. Cherry uly., 
su apiegomis Szv. Jurgio baž- 
nyczioje 9 valanda ryte bu
riuosią dalyvavo daugeli gimi
niu ir pažystamu. Kuna palai
dojo parapijos kapuose.

Wilkes-Barre, Pa. t Pran- 
ciszkus Kazlauskas, nuo 151 
So. Meade Uly., mire Spalio 25 
diena. Velionis buvo antrojo 
pasaulinio karo veteranas. Pa
liko savo motina, 4 seserys ir 4 
brolius. Palaiduotas su apiego
mis Szvencz. Trejybes bažny
czioje, kuna palaidojo parapi
jos kapuose. Taipgi Prancisz- 
kus Czepulis nuo 78 Sylvania 
Uly., mirė Spalio 27 d. Paliko 
paczia, > 3 sūnūs, 4 dukterys 
(viena sesuo Marie Theresia 
yra Jėzaus Nuk. Seserų Vie
nuolyne, Elmshurst, Pa.), taip
gi broli ir dvylika anūku. Pa
laidotas isz Szvencz. Trejybes 
bažnyczios in parapijos kapuo
se.

Pittston, Pa. .t Marijona 
Krikszcziuniene, nuo 30 Webs
ter uly., mirė Spalio 24 d., pali
ko savo vyra, 4 dukterys, 2 anū
kus ir dvi seserys. Laidotuves 
atsibuvo su apiegomis Szv. Ka
zimiero bažnyczioje ir palaido
ta parapijos kapuose:

Plymouth, Pa. — Nedelioj 
Laplkriczio 4-ta diena, 6 valan
da vakare, Szv. Kazimiero pa
rapijos svetainėje, atsibuvo di
delis Bankietas, pagerbimui 
Prof. Petro J. Karaszausko, jo 
20 metu vargoninkavimo. Ban- 
kieta rengia parapijos choras. 
Prof. Karaszauskas kitados gy
veno Mahanoy City, Pa. —G.

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos valdžiai nepatinka 
kad Generolas Tito, Komunis
tas tiek daug vaisko laikosi tai
kos laiku ir tokias dideles ar
mijas renkasi prie rubežiaus. 
Jo armijoje dabar randasi dau
giau negu 500,000 kareiviu ir 
visi artinasi prie Graiku rube
žiaus, kur Komunistai sumusz- 
ti ir iszguiti. Anglija padėjo 
Graikams Komunistus nusi
kratyti. Dabar matyti kad Ko
munistai nori vėl ten inlysti.

Generolas Jovanovitch buvo 
paszalintas isz valdžios už tai 
kad jis nebuvo Komunistas, in 
jo vieta paskirtas žmogus kuris 
yra Komunistams prielankus. 
Generolas Kocha Popovitch. 
Dar aiszkiau matyti isz kur ve
jas puczia kai atsimename kad 
Užsienio Ministeris Ivan Su- 
basitch pasitraukė isz valdžios. 
Ar jis savo noru pasitraukė ar 
buvo iszstumtas, sunku pasa
kyti.

Nors pats Stalinas jau ne 
syki vieszai pasakė, kad Sovie
tai nieko bendra neturi su Yu- 
goslavijos vadu, Komunistu 
Tito, vienok pats Tito dabar 
drąsiai ir didingai giriasi kad 
jis ir visas jo krasztas palaiko 
labai artimus ir draugiszkus 
ryszius su Sovietais, ir jokia 
galybe ant viso svieto tuos ry
szius su Rusija nesutraukys.

Amerikos Ir Anglijos 
Valdžios Pabaiczio An
eksijos Nepripažysta

j u Pabaiczio tautu ir vėl užgu- 
la piktos propagandos debesys. v

Ir sztai, vienu aiszkiu posa
kiu, tuos debesis, visai nelauk
tai, iszblaiszke dvieju demo
kratiniu galiūnu stiprus ir ne
abejotinai aiszkus pareiszki- 
mai.

Pridursime, ne mažiaus stip
ru, nei anas garsus 1940 m., Lie
pos 23 d., State Departmento 
pareiszkimas.

Tarptautiniu požiuru, szie 
pareiszkimai yra ne mažiaus 
svarbus ir reikszmingi.

Taip, Amerikos tauta nuo 
duotojo žodžio neatsisako ir 
Atlanto Carteris toli, gražu nė
ra palaidotas. Kova už laimin
gesne žmonijos ateiti ir už ma
žųjų tautu laisve tęsiama to- 
liaus.

Neabejojame, kad szi žinia 
inkveps naujos stiprybes in vir 
su už laisve 
niu krutinės.

Ypatingai 
padrasinanti 
virsz 5 metu už laisve kovojan
tiems Lietuviams ir j u Ameri
kos broliams.

Todėl, vyrai, su nauja energi
ja pirmyn:

Už žmonijos geresne ateiti, 
už tarptautini saugumą, už pa
dorumą tarptautįniuose santy
kiuose, už laisva, nepriklauso
ma ir demokratine Lietuva!

Praėjusios audros aplinky- 
bems geriaus patyrti, pataria
ma pasiskaityti Spalio 20 d., 

. N. Y. T. — oficialius U. S. ir 
Anglu valdžios atstovu pareisz- 

, kimus (Jackson avoided stand 
on Baltic), tos dienos “N.Y. 
T.” editoriala ir du protesto 
laiszkus. Amerikos Lietuviu 
Tarybai pavedus, antrasis 
laiszkas (Officer’s Statement 
Denied) buvo suraszytas LAIC 
Baltijos Amerikos Draugijai 
bendradarbaujant.

ir sziandien visiems mums pa
vojus gresia susilaukti ir tre- 
czio karo!

Kai visi žmones taps szven- 
taisiais, kai politikieriai ir dip- 
liomatai nemokės kaip meluoti Europoj.

VEDYBOS “BY PROXY”
Klausimas — Mano sužiedo- 

tine dabar randasi užimantoj 
Mes ketiname apsi-

kaip sakramentas szventas, ta-|riu -vykti in Europa apsivesti 
da mes galėsime visus savo' ar galima laikyti vedybų cere-

kovojancziu žmo-

ji bus maloni :r 
nenuilstamai

Komunistas Tito
Perspėja Katalikus

Minersville, Pa. — Nedelioje 
9:30 vai. ryte, Szv. Stanislavo 
bažnyczioje Kun. J. Bagdonas 
suriszo mazgu moterystes pana 
Jeneve Orlickiute, 328 Pine uly. 
su Alfredu Bagdonu, sūnūs po
nios Mar. Bagdonienės, (taipgi 
brolis Kunigo J. Bagdono), 
nuo 329 St. Francis Uly. Po su- 
riszimui jaunvedžiu- Kunigas 
Bagdonas atlaike Szv. Miszias, 
Ba'žnyczia buvo puikiai ,pa- 
puoszta., Svotai buvo: panele 
Della Stepulaicziute su p. Pra
nu Vaicziekausku ir panele 
Margarieta Yegariute su p. 
Vincu Vilkausku. Vestuves at
sibuvo pas ponstva Pr. Rusevi- 
czius, 328 Pine Uly., ant skaniu 
pietų ir pasilinksminimo. Jau
navedžiai iszkeliavo ant sal- 

z jįžiosios keliones in Washing-

Philadelphia, Pa. — Ameri
kos Lietuviu Misija rengia su
sirinkimą pasiruoszti del su
važiavimo Washingtone, kur 
Amerikos Lietuviai vėl kels 
Lietuvos klausima.

Philadelpliijiecziai ketina 
surinkti tūkstanti doleriu per 
susirinkimą. Ponas Vincas 
Poszka (Paschall) pradėjo va
ju paaukadamas szimta dole
riu.-,

Antanas Dzikas su savo radi
jo programa remia ir garsina 
Lietuviu Misijos suvažiavimu. 

! Daugiau apie Lietuviu suvažia- 
vima kitame numeryje.

Nei kokia meile dvieju szir- 
džiu taip nesuvienija, kaip 'ben
dras tikras gailestis.

Nieko tokio ant 'žemes neatsi
tinka be priežasties; ir geras ir 
blogas turi priežastis..

BELGRADE, YUGOSLA- 
VIJOJE. — Komunistas Mar- 
shal Tito iszleido atvira ir vie- 
sza laiszka visiems katalikams 
ir sako kad katalikai ir j u va-

Jau visa tuziną Taikos Kon- ir veidmainiauti, kai žmogaus vesti ir asz noriu parsitraukti 
ferenciju turėjome ir nei vienas ir viso kraszto duotas žodis bus. ja įn guv. Valstijas. Ar asz tu- 
krasztas su savo kaimynu nesu- 
sitaike.

Ir negalima sau užsimerkti ginklus bierokui parduoti, ir luonija Europoje taip sakant 
akis ir sakyti, kad saulute ne-! visi galėsime sau giesmes gie- “By Proxy?” 
szvieczia, negalima ausis užsi-' duoti ir vainikus pinti. Bet pilietis ir dabar 
kimszti ir sakyti, kad barniu ir kol tie szventi laikai ateis, mes n ii joje, 
riksmo nėra. Jeigu mes ko ne- ’’ J“ ’’ J x"
norime ar nemylime, tai jau ne
reiszkia, kad to ir nėra ar ne-Įir nesmagu, bet turime atsi- liszkuma vedybų “By Proxy 
bus. Vaikas prasikaltęs žino minti, “jog vilkas ,vilko nepri- kurioje 
kad jis diržu gaus, jis nenori ir. stoja, 
nemyli, bet gaus ir gana. Taip: 
ir mes, mums karas baisus ir 
nemalonus, mes nenorime su ki

etais pesztis, bet ežia niekas ne
paiso musu noru ar pageidavi
mu.

Virsz visa ko, mes jau dabar J 
gerai žinome, kad Amerika isz' 
kito karo taip lengvai neiszsv 
suks, neiszeis kaip ji iszsisuko 
isz szito. Amerikos rubežiai 
dabar jau visai arti visu kitu 
krasztu. kitu tautu! y-----’- 
nai, bomberiai ir bombos visai 
nepaiso kad mares, juros ran
dasi tarp Europos ir Amerikos 
ir tarp Azijos ir Amerikos.

Tie, kurie su Prezidentu Tru- 
manu, sako, kad: “Mums rei
kia prisirengti ir savo vaikus, 
jaunus vyrukus musztro ir ka
ro darbo mokyti, gal teisybe sa
ko ar gal klysta. Bet, ar mes 
norim ar nenorim, turime pri
sipažinti, kad, “dabar reikia 
kas nors daryti!”

Butu labai gerai jeigu visos 
tautos taikoje gyventu. Butu 
malonu ir net gera ant szirdios 
jeigu visu tautu atstovai susi- 
siestu prie taikos stalo, visam 
pasauliui taikos ir ramybes ži
nias atnesztu kaip tie aniuolai 
pranesze kai Kristus gimė. Bet 
stebuklo isz pirszto neiszcziulp- 
si. Ir ežia ne kokie aniuolai 
isz dangaus, bet asztrus politi
kieriai, kurie kaip pleszrieji 
vilkai tik žiuri kaip kita isz- 
naudoti, kaip kita apsukti, 
kaip sau kitus pasitraukti. Yra 
sakoma, kad, net ir szventuju 
nagai kartais savaip riesti.

“Mes norime taikos, norime 
ramybes, bet daug ko žmogus 
nori ir maža ka gauna. Jeigu 
kiti ginkluojasi, turime gink
luotis ir mes. Jeigu kiti mu
mis nepasitiki, negalime mes ir 
jais pasitikėti.”

Visiems skaudu ir nemalonu,

Esiu Amerikos
■ tarnauju Ar-

karda prie kardo dėti, daryti-
■ kaip ir kiti daro. Gal nemato- Instatymas nepripažysta lega-

Atsakymas — Immigracijos

Immigracijos Ir Natū
ralizacijos Klausimai

Klausimas — Mano žmona 
dabar gyvena užimantoj Euro
poje. Musu sūnelis ka tik gimė 
Europoj. Asz gyvenu Suv. Val
stijose. Esiu ateivis. Mano žmo
na Amerikos piliete. Pranesz- 
kite man, kokios tautybes mu- 

Eropla-' su sūnelis ?
Atsakymas— Pagal “Na

tionality Law of the United

Karas Pasibaigė, Bet

Taikos Nėra

< (Tasa Nuo 1 Puslapio)

NEW YORK. (LAIC) — 
Sanriszyje su Sovietu valdžios 
mėginimais Pabaiczio pilie- 
ezius invelti in greitu laiku Nu- 
remberge, Vok., prasidedanti 
Vokiecziu karo nusikaltėliu 
teismą, Aukszcziausiojo Teis-j
mo teisėjas Robert H. Jackson, dai prieszinasi kraszto val- 
Amerikos valdžios prokuroras, džiai. Szita jo laiszka buvo at- 
pasirasžydamas Kaltinamąjį sakymas ir atsikirtimas in 
akta, insakmiai paaiszkavo,! laiszka kuri visi kataliku vys- 
kad tame dokumente esantieji kupai buvo savo žmonėms pa- kad kai karas jau užsibaigė 
posmai apie Baltijos krasztas'rasze. 
ir ju pilieczius,

ceremonijoj kitas as
muo užima Tamstos vieta. Jei
gu tokiu budu apsivestlit ji ne
gales atvykti in szia szali kaipo 
žmona Amerikos pilieczio. Tu
rėsi iszvykti užjūriu apsivesti 
arba sužiedotine turės atvykti 
czion kaipo “ Nbn-pref erenco 
quota immigrant.” Jeigu ji gi
mė szalyje, kurios kvota yra la
bai maža ir ten jau laukia daug 
žmonių del vizų, tai ji gales 
praszyti leidimą atvykti czion 
“outside the quota,” kaipo 
sveczias. Kadangi Tamsta esi 
kareivis, Amerikos konsulas 
greieziausia jai toki leidimą 
duos. Tas pagreitins jos atva
žiavimu ir galėsite apsivesti. 
Nebus sunku jai vėliau pakeisti 
jos stovi ir tapti “A regular 
immigrant” su teise pasilikti 
szioje szalyje.

SUNAUS PILIETYBE
Klausimas — Pereita menesi 

tapau Amerikos piliecziu. Ar 
tas mano naturalizavimas su
teikia Amerikos pilietybe ma
no dvylikos metu amžiaus sti
liui, kuris dabar gyvena su ma-

Apsivedžiau po sūnaus girni-

Atsakymas — Jeigu apsive-

statymiszkai ginies (legitima-

kaipo in j u vada. Dabar kai ki
lo naujos Konstitucijos klausi
mas, Japonai nori kad j u Impe
ratorius ta Konstitucija suda
rytu.

Turkija bijosi ir beveik sta
čiai sako kad nieko gero nebusimi, bet jis gimo Lietuvoje, 
isz santykiu tarp Turkijos ir
Rusijos. Rusija rengiasi kelis'mu, ji parsivežiau in Amerika 
Turkijos miestus paimti o Tur-J bet mano žmona pasiliko Euro- 
kai sako kad nepasiduos kad ir pOje.
pražus.

Ungarijojeir Bulgarijoje tai-'dei po sūnaus gimimu, tas val
kos visai nematyti. Ten nesan- kas, pagal instatyma. (daugu- 
taikos puodas verda ir kunku-'mos valstybių) skaitomas in- 
liuoja.

Amerikos kareiviai ir dabar tized) ir turi tas paezias teises
susikerta su Vokiecziais ir Ja- — pilietybes teises — lygiai 
ponais. Rusijos kareiviai jau kaip vaikai gimusieji po apsi- 
kelis sykius in musu jūreivius! vedimo. Jeigu būtum nevedes 
ir kareivius paleido szuvius,' to vaiko motina tai jo pilietybe 
bet greitai atsiprasze. Niekur'sektu motinos ir ne tamstos, 
nematyti tos visu laukiamos — C. C. F. A. U.
taikos. -------------- ---------

Ir dorybe apginti reikia turė
ti karžygius, taip-kaip garbe ir 
laime žmones apgina visoms 
jiegoms; nes dorybe brangesne 

j už garbe ir laime, ir ji daug ar- 
l tesne in amžinaja garbe ir lai- 

vaikai parvažiuos. ūkininkai, mažai ka siejo ir be-!nit'

Lietuvoje Badas

ISZ LIETUVOS. — Ateina 
žinios kad szia žiema bus net!

Vyskupai protestavo kai mes jau Dievui dėkojame!staeziai baisu Lietuvoje nes 
anaiptol, ne-' priesz persekiojimus ir viso- kad musu ’

reiszkia, kad U. S. valdžia su-' kias melagystes, kurias valdžia namo, turime kitus savo vaikus j veįk nieko nebus del žiemos,
tinka pripažinti Sovietu Rusi- į iszmanstino ir krovė ant kata- siunsti in vaiska. Bet ka tu Tįe kurie turi savo ukius neno-

" ’ ’ ’ ‘ žmogeli padarysi, toks ežia ant rį ar bijose per daug sieti, kad
szio svieto gyvenimas.

Jeigu kas gali patarti, kaip atimtu. Szita baime dabar pa- 
Vienu rodymą laisves jo kraszte jis mes galime save apsisaugoti be' virs in tikra bada kai žiemos 

___  ___ o_______ ____ a ■ mes galime apsiginti, kaip mes' szalcziai ateis. Komunistai vis- 
Užsieniu Reikalu Ministerijos mas yra tas kad tie vyskupai galime liktis galingais, kaip! ka ir taip imasi sau ir nepaiso 
pareigūnas, tie krasztai (su-'galėjo toki laiszka paraszyti ir'szitokio parietko, be didelio'Lietuviu gyventoju.

jos pretenzijas in Pabaiczio Tiku, 
tautas.

Panaszi deklaracija padary- ežios nepersekioja, ir kaipo pri- 
ta ir Anglijos valdžios. “' 
ar kitu budu, iszsitare Anglu'sake kad geriausias prirody- 
tt’*’ • • t\ *1 i *n/r * • , • • I _ _ . _

Tito sako kad niekas bažny- Sovietai, Komunistai isz ju ne-

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3

Laidoja kūnas numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam! 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
S20 W. Centra St., Mahanoy City

prask Baltijos krasztai) turėjo nebuvo už ji suimti ir in kaleji- vaisko, be galingos kariuome- 
but paminėti. To nepaisant, ik ma inmesti. Bet jie ir sziandien ues, tai visi tokio žmogaus su a- 
darniai su Jung. Amerikos yra laisvi ir niekas ju nevaržo, tyda ir pagarba klausys. Bet Skaitykite “Saule”




