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Sumiszimai Jerusalemoj e
Isz Amerikos Telefonai Be Dratu KAS BUS ATEITYJE?

REIKIA
! KARIUOMENIA 
i PALAIKYTI

' WASHINGTON, D. C. — 
Generolas Eisenhower, parva
žiavęs isz Europos kalbėjo in. 
Kongresą ir aiszkino kad: 
“Mums būtinai reikia imti jau
nus vyrukus in vaiska ir taikos 
laiku.” Jis sake, kad, mums 
reikalinga turėti gana iszlavin- 
tu vyru kad galėtume nieko ne
laukdami juos statyti in karo 
lauka priesz priesza.

Kai kiti mums kalbėjo mes j u 
nepaisėme, nes mes sakeme kad 
jie nežino ka jie sako, kitus in- 
tarinejome ir sakeme kad jie 
tik sau sziltas vietas nori pasi
rūpinti. Bet, Generolas Eisen
hower taip pat aiszkina, tai jau 
laikas mums pasiklausyti, 
► Tik kelios sanvaites atgal 
mes savo generolams visiszkai 
pasitikėjome. Jiems musu vai
ku, musu kareiviu gyvastys bu
vo pavestos, jiems dėkui kad 
karas užsibaigė. Tai dabar, kai 
tokie generolai mums aiszkina 
kad mums reikia vaiskas palai
kyki ir reikia kad musu vaikai 
stotu in vaiska ir kaip karo ne- 
la, tai turime j u paklausyti, nes 
jie žino ka jie sako.

Generolas Eisenhower toliau 
aiszkino, kad jeigu mes butume 
tureje dideli armija ir galinga 
Laivyną 1941 metais, tai Japo
nas nebutu dryses mus užpulti 
ir visai nebutu buvę szito bai
saus karo.

Ir kas dar svarbiau, Genero
las Eisenhower sako kad kur 
kas daugiau kareiviu ant karo 
lauko už tai kad jie nebuvo ge
rai iszmokyti, iszlavinti. Jis sa
ko kad tris syk tiek žmonių žū
va ant karo lauko negu iszla- 
vintu kareiviu.

Generolas Eisenhower ir su 
juo Generolas Marshall dabar 
praszyte praszo Kongreso kad 
Kongresas investu instatyma 
imti in vaiska visus jaunus vy
rukus karo musztro mokintis.

Jau pergyvenome net du pa
sauliniu karu, jau du sykiu 
prieszas mus užpuolė už tai 
kad mes nebuvome apsiginkla
vę. Du sykiu spėjome atsimusz- 
ti, bet kaip bus treczia syki? 
Negalime pasakyti isz kur ir 
kada mus vėl užpuls, bet galime 
prisirengti ir jam už akiu už
bėgti, ji ne tik atmuszti bet ir 
pasitikti.

Ant telefono kompanijos fabriku stogo intaisyta naujas 
iszradimas. Armija dabar iszrado kaip galima per telefoną 
szneketi be jokiu dratu. Jie szita nauja telefoną iszmegino ir 
be jokiu dratu per ji kalbėjo 1,400 myliu tolio. Szitas iszradi
mas labai visiems palengvintu ir musu veiszkelius pagra
žintu, nes tada nereikėtų jiei dratu nei stulpu. Bet tada vėl 
butu negerai, insikauszes žmogelis besvyruodamas negalėtu 
rasti stulpo atsiremti ir pasilsėti.

Politika Danguje 
i* —

EAST PATTERSON, N.J. — 
Per rinkimus ana menesi, mies
telio gyventojai balsavo, ir isz- 
rinko poną Robert Brett in

žinojo kad ponas Brett jau vis
as menesis kaip numiręs ir pa- 
kavotas. Gal Szventas Petras 
pripažins tuos rinkimus dangu
je, jeigu politikieriams yra ten 
vietos.

Nėra Namu Ant 
Randos

WASHINGTON, D. C. — 
Ne tik miestuose, bet net ir 
miesteliuose sunku ir beveik 
stacziai negalima rasti namu 
ant randos. Nauju namu kom
panijos nenori ar negali statyti, 
o tie kurie yra pastatyti yra 
nuo skiepo ligi gėrėto pilni.

Jie negali statyti, už tai, kad 
sunku gauti medžio, plieno ir 
visokio namams statymui tavo- 
ro ir darbininkai sunku gauti. 
Isz kitos puses jie ne taip labai 
ir nori naujus namus statyti, 
nes viskas baisiai brangu da
bar. Jeigu dabar pastatys kai 
viskas taip brangu ir paskui 
reikes parduoti kai viskas at
pigs, tai bus prastas vertelgys- 
te.

Už tai, dabar, kad tu ir užsi- 
muszk, niekur nerasi namo ant 
randos. Valdžia pranesza, kad 
namai pabrangs ir namus sta
tyti bus da brangiau.

Dabar kareiviai parvažiuoja •
isz vaisko ir neranda vietos 
kur pradėti gyvenimą. Valdžia 
vis prižada kad kas nors bus 
daroma rytoj, poryt ar kita san- 
vaite, bet nieko iki sziol nedare

Girtas Blaivininkas

MIAMI, FLORIDA. — Vie- 
nas geras ir iszkalbus blaivi
ninkas, kurio vardo isz drovu
mo neskelbsime, pasakė griaus
minga ir graudinga prakalba 
priesz gėrimą ir girtuoklius, 
paskui pats iszejo ir taip pasi
gėrė, kad policijantai turėjo ji 
parvesti namo. Jis gal norėjo 
ne vien tik žodžiais, bet ir gyvu 
pavyzdžiu parodyti kas atsi
tinka tam kuris stikleli isz- 
lenkia.

Lakunu Žudytojai 
Pakarti

LANDSBERG, VOK., — 
Trys Vokiecziai buvo apsūdyti 
smerties bausme ir buvo pakar-1 
ti už tai, kad jie nužudė Ameri
kieczius kareivius kurie turėjo 
Vokietijoje nusileisti. Visi trys 
Vokiecziai teisinosi, kad jie tu
rėjo Amerikieczius nuszauti už 
tai,, “kad jiems buvo insakyta 
taip daryti,” jeigu ne, tai juos 
butu slapta Vokiecziu policija 
nužudžius.

Bet teismas tokio pasiteisini
mo nepriėmė ir nepripažino. Jie 
buvo ant smert apsūdyti ir pa
karti. Juos pakorė kitas Vokie
tis. Du isz tu apsūdytu Vokie
cziu drąsiai lipo ant kartuvių, 
treczias isz baimes drebėjo.

Dabar visi szneka ir visi ra- 
szo ir skaito apie ta nauja bai
sia sprogstanezia bomba, ku
ria Amerikos mokslincziai isz- 
rado ir su kuria mes Japonus in 
viena diena sumuszeme.

Vieni sako kad mes turime ir 
kitiems krasztams savo mokslą 
apie ta bomba duoti. Rusijai 
ypatingai užsispyrus reikalau
ja kad mes ginklais su ja pasi
dalintume.

Kiti sako kad mes dabar turi
me laikytis ir niekam tos 
sprogstanezios bombos paslap
tis neiszduoti.

Tokie klausimai tai yra poli
tikos klausimai ir nieko bendra 
neturi su mokslu ar su tos bom
bos padarymu. Isz visu tu gin- 
czu ir moksliszku politiszku 
aiszkinimu, mes galime nors 
szįtiek jau dabar pamatyti ir 
inspeti kas bus ateityje.

1— Szita nauja ir baisi bom
ba nieko gero mums neduos tai
kos laiku. Visi krasztai visai 
nesirūpins kaip tos bombos bai
sias jiegas suvartuoti del tai
kos darbu ar fabriku, nes visi 
rengsis ir ruoszis del kito karo.

2— Jokio ginklo apsigynimui 
nuo tos sprogstanezios bombos 
nėra ir vargiai kada bus.

3— Gal ateis laikas kada visi 
miestai turės būti apleisti, ir 
žmones gyvens ant farmukiu,

Reikalauja
Sprogstanezios

Bombos

“Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti-

piiesto valdžia. Ir paskui da- ir vargiai ka darys. jose, $5 kitose Vieszpatystese.

640,000
RENGIASI

STRAIKUOTI
14 Anglių Policijantai Sužeisti 
Per Žydus Jerusalemoje; 3 Vo
kiecziai Pakarti Už Nužudini-
ma Amerikieczius Vokietijoje; 
Anglija Bombarduoja Batavijos 

Miestus
ukiu, “pecziu” ar mažuose
miesteliuose. Nes viena tokia
bomba beveik visa miestą isz- 
naikintu. Toks vieno Amerikos 
miesto suskaldymas in farmiu- 
kes ir “pecziukes” kasztuotu 
daugiau negu $250 bilijonus 
doleriu.

4— Jeigu kelios tokios bom
bos butu paleistos ant kurio 
kraszto tai juos isznaikintu 
apie puse visu gyventoju in vie
na adyna.

5— Szita bomba baisi, bet 
mokslincziai jau dabar sako 
kad da baisesnes jie gamina ir 
gamins.

6— Nieks negali sustabdyti 
kad tas ar tas krasztas tokiu 
bombų negamintu. x Dabar tik 
Amerika žino, bet už meto ar 
kito visi jau žinos.

7— Per szita kara karo fran
tas buvo platus, bet per kita ka
ra frunto visai nebus, visas 
krasztas pavirs in karo lauka.

ANGLIJA BOMBAR
DUOJA BATAVIJOS

PITTSBURGH, PA Plieno ir gele-
žies fabriku darbininkai rengiasi iszeiti ant 
straiku. Czia dirba apie 640,000 darbininku. 
Czia CIO Unija suszauke apie 766 kompanijas 
kuriu darbininkai priguli prie unijos ir dabar 
tariasi iszszaukti straikas. Jeigu plieno dar
bininkai iszeis ant straiku tai automobiliu dar
bininkai negales dirbti kad ir susitaikins, nes 
jie plieno negaus.

5 AMERIKIECZIAIUŽMUSZTI12 SUŽEISTI 

CALCUTTA, INDIJA. — Indijos žmo
nes nerimsta ir prieszinasi Amerikiecziams. 
Keli szimtai studentu isz Calcutta Universi
teto sukilo ir pradėjo skerdynes. Daug žmo
nių buvo sužeista ir nepatikrintas skaiezius 
kiek Amerikiecziu kareiviu buvo užmuszta ar 
sužeista. Indijos gyventojai nenori neapken- 
czia Amerikos kareiviu. Amerikos kareiviai

Rusijos Užsienio Komisa
ras, Molotovas ežia kalba in 
Sovietu Tarybos narius 
Moskvoje ir aiszkina ir pri
žada kad Rusija gaus isz 
Amerikos ta sprogstanezia 
bomba. Jis sako, kad, negali 
būti jokiu paslapcziu tarp 
Amerikos ir Rusijos. Bet, kol 
kas, Amerika su Molotovu 
nesutinka ir savo paslapcziu 
neiszduodo.

teipgi ir ju neapkenezia. Indija tai ne musu 
kareiviams. Jeigu greieziau mes isztrauksi-' 
me savo kareivius isz ten tai bus visiems geriau. 
Jau dabar aiszkiai matyti, kad tenai iszkils bai- 

“ sus sukilimai ir skerdynes tarp paežiu Indijos 
ir bomberiai bombardavo kelis gyveiltojll. 
Batavijos miestus, nes Indijos 
kareiviai susikirto su Anglijos 
kariuomene. Nors karas užsi
baigė, bet czia Batavijoje da' 
kraujas teka. Anglija nori nu-1 
malszinti sukilėlius, o Rusija 
visus kursto ir sukilėliams pa
deda.

Czia, Batavijoje gali iszkilti 
kitas baisus karas, nes mažai 
reikia, kad Anglijos armijos su
sikirstu su Raudonąja Armija, 
taip kaip Amerikos armijos bi
le katra diena gali susikirsti su 
Rusijos armijomis Kinijoje.

MIESTUS

Gali Iszkilti Kitas 
Karas

BATAVIJA, JA V AJOJE. • 
Anglijos kariszki eroplanai

Ir ten mums nėra reikalo kisztis. 
Daug musu kareiviu pražus, visai už dyka! 

į pražus visai už dyka.

MAISTO SUVARŽYMAI PANAIKINTI

WASHINGTON, D. C. — Kai tik pas
kutinis “Saules” numeris iszejo ana sanvai- 
te, valdžia paskelbė, kad VISI maisto su
varžymai panaikinti, iszimant cukraus su
varžymą. Bet, musu skaitytojams tai vi- 

(Tasa Ant 4 Puslapio) -
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Kas Girdėt
Ineti, ju kilme irgi privalo Imli
1 pažymėta.
1 “Labai indomu,” jis sako: 
“Dainuoti invairiu žmonių 
liaudiens dainas, szokti ju tau- 

orgamzaei-• įįnįUs szo'kius, ir panasziai.” 
Rasime daug panaszumu iu- 
vairiose auklejmuose. ’ ’

Jau per kiek metu didesniu 
miestu gyventojai turėjo pro-

Amerikos Žydu 
jos nutarė paskirti $51,700,000 
Žydams Palestinoje. Su tais pi
nigais jie siuns apie 21,000 Žy
du isz Europos in Palestina ap
sigyventi. Žydai czia Ameriko-'gOS apsipažinti su szokiais Veu- 
je labai gera propaganda varoYru? Ųikrainiecziu, Greku, Ar- 
ir visiems aiszkina kaip ju bro-l menu? Lietuviu, Szvedu, Iszpa- 

ir nu ir kitu tautu, ir pasiklausyti
i dainų Czeku, Vokiecziu, Jugo-, 

Žydas su žmogumi gal visa! Maviu, Italu, Rumunu, ir kitu. ! 
diena derėsis del deszimtuko,! 
jis gal vogs, suks ir apsuks, jis 
cziedys ir dirbs, jis ir 
Žydeliui koja pakisz, 
ateina reikalas kitiems Žydams 
in pagelba stoti, jie visi kaip 
vienas “stoja ir dirba.” Už tai, 
mes ir sakome: “Kaip Žydas 
už Žydą.”

Ir mums Lietuviams nebulu 
pro szali isz Žydu pasimokinti 
Pas juos nėra nei partijų, nei 
politiszku pesztyniu. Jeigu Žy
dui reikia, Žydas ir nesigaili ir j 
duoda. Bet, Lietuvis greieziau 
Žydui barzda laižys, negu savo 
broliui pagelbos ranka iszties!

je labai gera propaganda 
ir visiems aiszkina 
liai Moszkiai nukentejo 
•sziandien kenczia Europoje.

TARADAIKA

nr 4- * • • a i- • <i —$1.00 Vertes Knygų Už 50cTremtiniai Atsidūrė J °

NEW YORK. (LAIC) — | 
Į Ras rydamas apie benamiu gra- 
Įžinima, Washingtono Sovietu 
I atstovybes laiszkas pranesza 
ikad daugiau kaip 27,000 Balti- , 
įjos krasztu gyventoju gavo 
darbus pramonėje ir daugiau pirmutines

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už 51 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta.

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. i
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 
’ puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio, 

kaip 30,000 gyventoju gave įmta isz Lietuviszku užlieku.
V n k l ve^s^a’s> dideliu puslapiu, leno , Trys istorijos, api

New Yorke ypacz mokiniai 
kliasese apsznekima tikybines Į 

kitam szventes kriksezioniu ir Žydu 
bet kai! kaJ |įk insteigti savitarpini su-!

pratimą ir pagarba del visu 
žmonių intikinimus, ir suvieny
ti su visoms tikybinėmis orga
nizacijoms visu tikybų, ir svic- 
tiszkoms organizacijoms 
tikslas yra pagerinimas 
kiu tarpe žmonių.

Savo
Y o r k

į School” toliau paaiszkina, kad
4 4 GI » •» xlU i x-x -» »«.l r-r -»-x z x <

kuriu 
šauti-

straipsnyje, “New
Superintendent of

Amerikos Vienybe Pagriszta 
Daug Kultuvu. iSzios szalies 
garsiausi mokslininkai vis dau
giau ir daugiau pripažysta tei
sybe kad Amerikiecziai priva
lo apsipažinti su auklejima ir 
prisidejimos visu kuopu ku
rios sudaro musu gyventoju 
skaieziu. Jie laiko, kad tas ne
tik prisidės prie musu auklėj i- 
mos, bet paugdys vienybe sza
lyje, kurioje randasi tiek daug 
žmonių invairiu tikybų, rasiu ir 
tautiniu praeieziu. Paežiu lai
ku, sunaikins nesupratimus 
tarpe invairiu kuopu ir taip 
prisidės prie tikros demokrati
jos. t

.Daug miestu mokyklos ir or
ganizacijos (kaip Springfield, 
Mass., Minneapolis, Mimi., 
Cleveland, Ohio ir kiti) domisi
auklejima ir nuveikimais atski- jima pilnos programos 
riu rasiu. Neseniai invykes da- Yorko mokyklų budos adminis- 
lykas New Yorko mokykloje traeijos.

Szis, ir kiti invykiai parode

“Susirinikimos ir darbuszapos 
insteigtos artimiau suvesti tė
vus, mokytojus, ir bažnytines 
ii socialines organizacijas.” 
1943 mete “Advisory Com
mittee on Human Relations 
made up of community and 
school organizations” buvo pa
skirta.

Isztyrinejimas riausziu tar
pe Italu ir Negru New Yorke 
parode nesutikima tarpe teori
jos ir praktikos, kaip tankiai 
invyksta. Rasta kad nors New 
York vieszu mokyklų progra
ma del geresniu santi'kiu pasek
minga kažkuriose mokyklose, 
bet kitose visai nepraktikuoja
ma. Po tuo isztyriuejimu apy
linkes suprato savo pareigas. 
Net 20 nariu mokyklos “Advi
sory Committee” atsisakymo, 
protestuodami kad mokyklų 
tarybos su jais nesiskaitė, ir jie 
tuoj suorganizavo savo komite
tą ir dabar reikalauja isztyrine- 

ir New

tarpe Negru ir Italu Amerikie- 
cziu mokiniu pakreipė dėmėsi tokiu programų svarbumą. Jos 
mokyklos virszininku in svar-1 reikalingos daugelyje miestu, 
burna suprasti visas kuopas Kas atsitiko New Yorke tik pa
mušu tarpe.

Invv'kis, tikrai riauszes, šu
kele daug apsznekejimu New 
Yorko spaudoje ir pakele klau
sima, kad New Yorko mokyk
los visiszkai nestenge investi 
geresnius santikius arba geres
ni supratima, tarpe savo moki
niu, kurie perstata tiek daug ti
kybų, rasiu ir 1.1. 
Wade, N< 
dent of Schools atsako in ta už-j 
metimą, straipsnyje 
me laikrasztyje, ] 
paduodamas insakymu 
tojams ir galvoms

rodo, kad paezios apylinkes tu
ri prisidėti prie tu programų.

Nariai tautiniu Kuopu turi 
raginti savo mokyklų tarybos, 
kad toki programai butu priim
ti tose mokyklose kurias juvai- 
kai lanko. Jeigu Lietuviai, isz 
savo dalies, apsiims szia atsa-i 

i komybe, pavieniai ar'ba per sa- 
... ,... l)r. John E. vo socialines arba bažnytines,
ew York Superinten-.diaugystes, jie netik iszkels sa-l 
hools atsako in ta už- vo varda toĖ apylinkėje, bet’

ar'ba bažnytines

‘ ; garsia ja- Pridės prie vieningumo tarpe' 
paežiu laiku1 Amerikiecziu nepaisant kokios

i moky- ^au^lles'^dmes tikybos ar ra-j 
. mokyklųlses- programai investi’

kaip je gali ugdyti geresni su-idtd vieningumo szioje szalyje.
pratimą tarpe mokiniu invairiu 
kilmių ir 'kaip kovoti rasine ir 
tikybine neapykanta.

Tarpe tu insakymu, 'keli lie-
Skaitykite “Saule

czia auklejima invairiu kuopi? Į^'J'QĮ^ĮJJ£ aP^e isz ma 
ir kaip jos prisideda prie Ame- j  įSZo iszlins, Al 
rikos iszsivystijimo ir gerints.1 yVa įn virszu iszkiis, Kaip už 
Jis pataria mokytojams, kad! taikyti sveikata ir apsaugoti 
bfo'aturos, dailės ir muzikos! szeimynele nuo lygu,Verta Ne , 
kliases jie kalbėtu apie kiekvie- j užmirszt, Kaip dagyvent 1001
— rases prisidėjimas, kad su-' metu, Pamokinimai, Apie boba 
pažindinus musu vaikus su 
kiekvienos kuopos prisidejimo- 
mis.

Jis toliau pataria studentams 
patiems m o k y t i : 
kavinius Skirtingu 
Žmonijos Gerovei.” 
kia, kad kada vardas Tesla, 
Jįiustęin arba Carnegie bus mį-

‘ ‘ Pasiau-
Kuopiu

Tas reisz-

ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^.
“SAULĘ” - MAHANOY CITY, PA,

Isz teismu szitokiu, 
Tiktai buna juoku, 

Arti Pottsvillio gerdami 
svaiguli gavo, 

Ir ant galo susiro'kavo. 
Bobelka su kokiu ten 

vyru susistumde, 
galy be barszcziu, K' k tai 

giedos buvo, 
Kada toji 'bobelka snuki 

paleido, 
Ir tasai vyrukas neapsileido. 
Asz to visko czionais negaliu 

, apsakyti,
Ba net biauru man pagalvoti.

Jeigu asz bobelka tureczia, 
o taip pliovotu, 

Tai ant svieto ilgai negyventu, 
Ir ausis užsikimszias in 

svietą begezia, 
Su tokia biaurybe 

negy veiiczia!* * *
Filadelfijoje pažinau kelis 

vyrius, 
Viena paeziuota du pavienius, 

Per naktis žvejoja, 
Aut rytojaus per diena 

gii'ksznoja, 
Kiek užpelno tiek prapelno.

Nesenei du viena aptaise, 
Jok gydytojas darbo turėjo 

kol sutaisė.
Butu in tiesina nueja, 

Kad tik butu pinigu tureja, 
Bet viskas ant nieko nuėjo. 

* * * 
Ten kur Bayoneje, 

Merginos naktimis banrbiluoja, 
Po apygardes trankosi, 

Prie visu kabinasi.
O jeigu koki kvaili užtinka, 

Del kurio tokio valkata 
novos patinka, 

Tai buk sveiks, sėdėti 
tam nereiks, 

Turi bėgti in platu svietą, 
Ba jam fenais ne vieta;

Apskundimu tuo kersziua, 
Neviena vaikina. 

* * *
Badai Hazletone gero nėra, 

Isz nekuriu moterėliu ’ 
gero ne yra, 

Negana kad nedorai 
apsieina, 

Nes tankiai naktį kur 
ten nueina.

Sėdi lyg dienai, 
Nenubosta nei vienai, 

Mat, diena neturi laiko 
tai daryti, 

Tai turi nakti ta darba 
atlikti, 

Sziandien visko nesakysiu, 
Ant kito laiko paliksiu. 

* * «
Mat, sportelis labai 

užsimanė paeziuotis,
Ir pradėjo merginos 

jieszkoti,
Ne rado lietuvaites, 

Griebėsi už Italijonkaites, 
Ir apsipaeziavo,

Bet laimes negavo. j 
Per menesi vyrelis baisiai , 

kentėjo, 
llgau kęsti negalėjo, 

Ir in kitur iszgarmejo. 
Vyrucziai, turite gerai 

apsižiūrėti, 
Jeigu norite in pora sueiti, 
Ba tai ne szposas apsivesti, 
Ir per visa gyvastį varga 

kentėti.

o

404 
50c 
kri- 
3oc

1H7 
isz-

Su pa-
darbus žemes ūkyje. Vienok,-“—
nenurodo kur. Gautieji prane- valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo 
szimai skelbia, kad, galbūt, ne- bes;■ Karalaitls> žmogus. 121 pus. 25 

1 No. 106 Penkios istorijos, apu 
toli puses milijono Baltijos Gregoriug; i82 numirusiu prisikels,

i krasztu benamiu yra Amerikie-' Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
' . . . . No. 111 SzinniniH 13 dnliai tai-I ežiu, Britu ir Prancūzu vietuo-
se. Tik nežymi dalele ju sutinka1iszo iszlins;
grįžti in savo krasztus, kol jie!
valdomi Bolszeviku.

Sovietu paduodami skaieziai 
daugiausia lieczia gyventojus, 
atrastus ju užimantoj Vokieti
joj. Praneszime nurodytas san
tykis tarp gražinamu in pramo
nes darbus ir in ūkio darbus žy
miai skiriasi nuo santykio dir 
busio užyje ir pramonėje Balti
jos krasztuose. Jau vien isz Jo 
galima spręsti kad Bolszevikai 
žmones in ankseziau turėtas 
vietas negražina, o iszveža in 
Rusijos giluma.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Radijo Programa Isz 
Kalėjimo

No. 160 Keturiolika istorijų «p._ 
Po laikui; Onytės laime; Per neataa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave 
nis; VieszDats 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; Puik] 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

No. 161 Keturios istorijos apie An* 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 2Re

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

j No. 164 Septynos Istorijos apie Ju- 
įrgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka- 

a, us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
asasa apie > Įszrej]IHZta8 Razbaininkas; Žydai kai- 

muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma

iliaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniazkatiltas; 
Auklėj imas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu .........................................

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ...................  1 Be

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele) 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
P’.amenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais) ; Kaimieczis Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
etai;
Preke

44 pus. 15e 
istorijos apie

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz VaJenczijos; Kožnas daigina 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuo’aa. 76 puslapiu................20c

No 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 

>2 puslapiu.....................................15c
No 134 Dvi istorijos apie Baisi

Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
43 puslapiu ... r.............................15c

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

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

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

Sierata, I 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 akmenoriaub; 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 
ppslapiu ........................ ...................15c

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabe- 
zele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
AO nnwlapin .......................... 1 Re

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

Apie boba ka negalėjo 
' Raganiszka lazdelę; Boba kaip ir vi
sa vo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, .1................................. 15c

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

No. 116 Istorija apie I 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c

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

No. 120 Dvi istorijos apie Valu- 
' kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
L 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 žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 1®C

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

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

Praversta links-

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Nuliūdimas Po Vyrui

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

:: 25< ::

Ana sanvaite buvo nepa
prasta radijo programa isz- 
leista stacziai isz San Quen
tin kalėjimo, California. Pro
gramoje dalyvavo kaliniai. 
Penki isz tu kaliniu kurie 
buvo ant smert apsūdyti ir 
dabar jau yra nužudyti. 
Daug žmonių klausėsi szitos 
nepaprastos radijo progra
mos. Czia, vienas isz tu kali
niu szneka per radija.

Istorija apie Amžina Žydą 
Jo kelione po svietą ir liudyma.- 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

A
f W' <4

VICTORS 
ft LOAN j

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

SKAITYKIT
SAITE”

Keletą Juoku ir Paveikslo.
..................................

Adresas:

Saule Publishing Co,, 
Mahanoy City. Penna

Maikiene neteko vyro; nu
mirė. Kada tik kūmutes atėjo 
atlankyti, tai vis rado sedin- 
czia prie dinerkes alaus.

— Na ka kumute veiki?

— U-gi ka veiksiu, verkiu 
ir verkiu, o kada aszaru ne
tenku, iszgeriu alaus tai ir 
vėl verkiu.

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
lai'kraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, 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 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site lai'kraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules Redyste.
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

Greicziausias Eroplanas Ant Svieto

Kapitonas H. J. Wilson su savo eroplanu leke net 606 mylias in adyna. Tai isz tikro pa
dūkęs greitumas. Pirm to, Vokiecziu eroplanas buvo in visa svietą greicziausias. Jis galėjo 
lėkti 469 myliu in adyna. O dabar szitas naujas Anglijos eroplanas visus kitus pralenkia.
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Szirdis Laimėjo Naujas "Night Kliubas” .

(Tasa)

Jurgonis tuo kart vijo balta, 
kaip sniegas, drugi. Bego pas
kui ji vienplaukis, susziles, at
sisegęs mundyro apykakle. Vi
jo plentu, pieva, per rugius, už- 
simirszes, kad tain, kuris ežia 
prakaita liejo žeme purenda
mas, bledi daro. Katriute juo
kės, katutes plojo, ragindama 
Jurgoni da greieziau bėgti.

Agne nuliudusiu akiu žvilgs
ni insmeige in vos sriuvenanti 
upelio vandeni. Kaire ranka 
nuskynė ramunėlė ir jos sultin
ga liemenį pradėjo burnojo 
krimsti. Jis kvepėjo.

Gluoksnio lapai drebėjo ir 
sznabždejo. Liūdnas tai buvo 
sznabždesys.

— Kad asz supraseziau ju 
kalba, tarė viena sau Agne, isz- 
girszcziau skunda begale baisu. 
Keiksmai pasipiltu vienas pas
kui kita. Keiktu szi senas 
gluoksnis nelemta savo likimą. 
Rustus vejai galandžia liemenį, 
laužydami pusiau iszdžiuvu- 
sias szakas. Perkūnas audrai 
užėjus, skaldo atžalas. Jau arti
nasi mirtis! O jis naujai atgim
ti nori! Nori, kad ji kas nors nu
kirstu ir jo atžalas in žeme in- 
sodintu. Jis jos vėl naujai at
gimtu! Vėl džiaugtųsi pasauliu 
ir puosztu savo placziais, dide
liais, netokiais kaip dabar la
pais.

Tuo laiku prisiartino prie, 
Agnes uždusęs Jurgonis. Griu
vo szale jos žeme ir iszsitiese 
slėpdama savo veidą da drėg
noj nuo rytines rasos žolėj. At
bėgo ir Katriute neszina glebi 
geliu. Pažvelgusi in Jurgoni 
priėjo prie jo ir, padėjusi ant 
peties maža rankute, klausė:

— O kul dlugys, dede?
—'Nesugavau, Katriute. Dru

giai greitesni už mane: sparnus 
turi, ir jais lakioja.

— Dede kojomis glaiciau 
juk pabėgi.

Tik žeme, mažoji, o drugiai 
oru lekia.

— Negelas! Ir geliu neduo
siu.

Katriute supyko. Nuliedo 
akis, suraukė antakius. Nekal
tas jos žvilgsnys klaidžiojo 
tarp lankos geliu. Jauna szirde 
le nusiminė!

— Dede, tyczia dlugio nesu
gavo, mate ji. But nolejes, but 
sugavės.

— Kaip 'but gėla, sutvaksėjo 
jos szirdele. Parsinesztu ji dru
gi namo. Paleistu, savo kamba
rėly. Jis plasnotų dideliais 
lenkvais sparneliais, ji juok
insi! Džiaugsmui galo nebūtu.

Bet neilgas buvo Katriutės 
nusiminimas. Staigai ji pamate 
skrendanti dideli drugį ir su- 
sžuko:

— Žiulek, dede! Va, didelis 
malgas dlugys! Tokio dal ne
matei, ir priszokusi prie Jurgo
nio pradpjo praszyt:

— Sugauk man ji! Kelkis, 
dede, glaicziau, glaieziau! Va, 
sztai plie upelio sklenda, rode 
ji Jurgoniui pirszteliu.

Jurgonis szypsodamas pake
le galva ir paklausė:

— Kur gi, Katriute, tas mar
gasis drugys?

— Va, ten nutūpė. Bėgam, 
palodysiu.

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

gelmese, kad‘Tik paemes jos rankas nesu- no sklybele ir geliu neužmilsai. 
stiprėja, aute, kad žūsta baime,1 skaitomus sykius bucziavo. Ir j Bet “dede” tylėjo ir szypso- 

■ kuria gyvenime skurdas jam j nors riedėjo da jam per veidus jos. Katriute lauke, kad ka nors 
'szirdyje šukele. Taip gera ir|aszaros, drąsius jau žvilgsnius’jis atsakytu, bet nesulaukdama 
'lengva paliko kvėpuoti! O Ag-’jo akys mete, drąsą isztartuose J pažiurėjo jam in szypsojanti 
Sues žodžiai szvelnus, malonus žodžiuose skambėjo:

— Tik sziandien asz tave,'tojus nubėgo namu link Jurgo-

jaute savo sielos gi

— Bėk viena, Katriute dru
gio gaudyt, pratarė visa laika; 
tylėjusi Agne. Matai, “dede” 
pavargęs. Bėk viena, mažyte!

Katriute paklausė sesers ir 
pasileido bėgti per pieva. Ko
jos jai pynėsi tirsztoje žoleje. 
Iszsipyne isz kasu, jos baltai 
geltoni plaukai, plevesavo.

Katriutei nubėgus, Jurgonis' 
paėmė Agnes ranka ir pažvel
gęs jai in veidą tarė:

— Seniai, seniai asz tave Ag
nyte, linksma maeziau. Visuo
met tu prie manės nusiminus, 
visuomet sakai tau szirdi skau
da. Dieve mano. Nejau man 
skirta tik nemalonumus iii kan- 
czias kitiems teikti! Ir tau kar
tu, 'brangi Agnyte.

— Ne, tu esi geras. Užtai ta
ve myliu. Asz net nusiminusi 
neesu. Jeigu budžiu — tai taip 
tau tik iszrodo, nes prie tavęs 

• būdama su nieku kitu nenoriu 
džiaugsmais dalintis. Kai tu 
kalbi, asz tyliu, bet džiaugsmo 
kupina tuomet szirdis mano: 
Asz esu arti tavęs.

— Tai kodėl, sakyk, Agnyte, 
asz nei karto to džiaugsmo ne
pastebėjau?

— Del to, brangus, kad tu 
nekuomet da akysna man ne
žiūrėjai. Tu, rodos, bijai musu 
žvilgsniu susitikimo. O ar žinai 
kad žmogaus siela, jo vidujini 
stovi pažvelgus akysna pažinti 
galima? Mus-gi žvilgsniai, jai 
kartais ir susitinka, esti isz 1 
szaukti kitais klausiniais, bet 
ne tam, kad musu sielos susiar
tintu!

— Gal ir tiesa, Agnyte Bet 
asz tavęs nebijau. Man tavęs 
gaila. Asz perdaug tave myliu, 
perdaug gerbiu tave ir, norėda
mas slėpti meile gilumoje szir- 
dies, nedrystu priminti tai, kas 
mum abiem senai jau žinoma.

Agnės krutinę isz lėto augsz- 
tai bangavo. Nebuvo tai atdu- 
siai, bet be iszeities susimansty- 
mo valandėlė. Tokiuose atsitik 
kiniuose kiekvienas žmogus 
stengias bent jausmais nujaus
ti. Ir Agne stengės jausti, ar 
tiesa kalba jos mylimasai. Ji 
abejojo: Ar tikrai yra mylima! 
Bet kai pažvelgė in Jurgoni, 
abejones dingo! Pagavo dre- 
baneziom rankom jo galva, su
spaudė smilkinius, o szirdis 
krutinėję daužėsi.

— Asz pati taip karsztai my
liu ir mylima būti noriu, tikė
dama. kad meile iszszauks mei
le! Kodel-gi, Dievulėliau, kar
tais prisiena su abejonėmis su
sidurti.

Atbėgo ve Katriute su gėlė
mis. Džiaugsmu dege jos ma
žas, skaistus, neiszraižytas var-Į 
go raukszlemis, veidelis. Ji 
szypsodama, padėjo gėlės Jur-Į daugy bes jaunu, 
goniui ant krutinės ir, palietus ( ' 
savo rankute jo veidą tare: I njs vargui negali atsispirti, ir neinate. Jis stungsojo priseno’

— Va, matai, koks esi nege- pakeneziama sau vieta iszkovo- gluoksnio, tarsi apmirė ir, su
pija suti-l kandės dantis, lauke, kur baig- akmenine. Bet neverk! Asz 

sis prasidėjusi jo szirdyj kova, sisiulau būti tavo, nes tu,
■ Meiles 

Jurgonis jai nedekojo. Ji sto- Ateitis tamsia, kaip naktis, pa-| 
vėjo szale jo, braukdama \ 
krintanezius ant veido plauke- nesuprantamas ilgesys 
liūs ir, rodos, lauke atsakymo, kiną. Ir nori žmogus tokiose va-r 
Jurgonis tylėjo. Ji pažvelgė in landose nieko nejausti negalvo- 
savo sesers inliepsnojusi veidą: ti. Žiuri isz pasalu ir gyvenimą 
Jis nepaprastai gražiu jai pasi- ir slaptai ji keikia.
rode. Ji priszoko prie jos apka-' Tokios tai mintys Jurgoni 
bino kakta ir pamylavus veidan apspito.
pabueziavo. Bet ir Agne tylėjo Pastebėjo Agne jo nusimini- 
visai nežiūrėdama in ja. Kat- mo ir jausdama save kalta, už- 
riute paleido Agne, pastovėjo raudus, tyliai užbylojo:
smnisziusi szale ir, nieko nesu-' — Nusiminei, mano bran-j

New York mieste atsirado naujas kliubas, kur maži vai
kai bsmegdžiodami suaugusius szoka dainuoja ir elgiasi taip 
kaip suaugę žmones daro per kis,ura nakti kliubuose ir salimi 

uose. Tik su tuo skirtumu kad vaikucziu kliubas yra vedamas 
per pietus. Czia “Dede” Bob Russell juos mokina kaip 
szokti ir darkytis.

prasdama, nubėgo geliu skinti.j gus! Perdaug atvirai prasita- 
Greit pasigirdo jos plonas, bet 
skambus ir stiprus balselis. Ji 
dainavo nekaltai, pamėgdžio
dama Agne, apie mylima berne
li:

“Tavo man veidelis
Ir žvilgsniai akeliu—
Laime ir begalis
Džiaugsmas tarp vargeliu!”
Agne pažvelgė in sesute ir 

prisiminė savo kūdikystes lai
kus. Gaila jai pasidarė.

— Kam kankini save giliais 
atdusiais? Paklausė jos Jurgo
nis, pažvelgęs veidan ir pas
paudės ranka. Ar tau gaila jau
nu dienu, ar maža meiles mano ?

Agne tylėjo, žiūrėdama 
priesz saule primerkus akis.

— Ko-gi nusiminti! Kalbėjo 
toliau Jurgonis. Pasaulis gra
žus, nors nesuprantamas! Kuo 
mes kalti, kad gyvendami 
vargstame vien del to tik, kad 
nežinome, kame mus laime ir 
pa szaukima s.

— Asz žinau, kame mano lai
me ir paszaukimas! Tyliai atsi-

vieda ir pati pgarsiai nusikva-
nardo kartu su krauju jo gyslo
se, pasiekdami smegenis ir ju- mylimoji Agnyte, supratau. Su-; uis i jai juokingu pasirodė, 
dindami apsnūdusį protą. Pa
kele Skis ir mato apsiaszaroju- 
sia Agne rankomis veidą paslė
pusia. Krupteleje jis, priszok- 
tas priklaupė prie Agnes, ne- 
szluoste jai aszaru, tik tyliai, 
tyliai praszo:

— Kalbėk, Agnyte! Kalbėk Lengvai pakele Agne ir, laiky-
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pamylėjau!! Tuo laiku prie Jurgonio pri
siartino Agne ir jiedu, susiėmė 
už ranku, pradėjo eiti.

Dangus niaukęs. Gauruoti 
tirszti debesys kėlėsi isz visu 
szalin, glausdamies prie didžiu
lio juodo debesio, slenkanczio 
isz vakaru szalies, tarsi prie sa
vo vyresniojo brolio. Greitai vi
sas dangus tapo jais užklotas. 
Diena, buvusi tokia kaitri ir 
aiszki, pasidarė nejauki.

Jurgonis su Agne spareziai 
ėjo. Vejas, kartais audra virs
damas, kauke apie juos, purto 
ju drabužius, kedeno plaukus. 
Vakaru padangėje tolydžio žai
bavo ir griovė perkūnas. Ėjo 
jie tylėdami, bet džiaugės abu
du savo szirdyse. Jurgonis 
džiaugės, kad jo meiles jausmai 
paėmė virszu ant visu kitu 
jausmu ir iszsklaide bujojusias 
gelmeje sielos abejone. Džiaugs 
mas kuteno jam szirdi, leisda
mas jai ramiai tuksenti kruti
nėję. Aiszkus pasidarė slaptin
gas gyvenimas. Suprantamas 
paliko žmogui skirto, sunkaus 
vargo tikslas.

Agne gi džiaugės pamaczitį
si pas mylimąjį atmaina. Tuo 
labiau jai buvo linksma, kad to
ji atmina artima iszrode jos 
jaunos siekiams ir nežinomai 
laukiamai laimei.

Taip jie džiaugdamiesi savo 
szirdyse, prisiartino prie Ag
nes namu. Katriute atidarė var
telius in maža sodneli ir neszda- 
ma rankoje savo skrybėlė, nu
bėgo vidun priematužes. Agne 
su Jurgoniu inejo sodneliu ir, 
lyg pavargę, susėdo ant suole
lio esanezio szale gyvenamojo 
namo.

Atgavės k vapa Jurgonis at
sistojo, iszsitiese ir szypsojan- 
cziai tarė Agnei.

— Dabar asz eisiu prie tavo 
matuszes.

— Kartu eisim, atsiliepe szi 
ir padavė jam savo ranka.

Einant takeliu prie durti pro 
namo kampa papūtė sziurksz- 
tus vejas, ir tuo paežiu laiku 
debesys rodos da labiau susi
spaudė, pradėjo, laszuoti. Pa
dangėse be paliovos žaibavo ir 
griovė. Bet jaunuju porele 
linksma buvo! Nepabūgo ju 
szirdys paskendę meileje nei 
tuomet, kaip jiems darant du
ris perkūnas padangėse sumo- 

Linksma irdavo savo mirties vilyczia, kad 
smagu jam paliko, ir norėjo jis aet visas dangus ir žeme isz 
juoktis, kvatotis. Bet susilaikė, baimes nuszvito ir, insmagines 
Kryžmai vakaru padaugėjo su- ja, taip trenke in sena, Agnes 

numylėta gluoksni, kad net že
me sudrėbėjo. — V.

— GALAS —

pratau ir da labiau
Dabar žinau, ka man daryti rei
kia. Einam namon. Asz žemai 
palenksiu galva matuszai. Ti
kiu, kad ji palaimins mus, nau- 

' jam gyvenimui.
Ir paszoko jis nuo žemes.

, brangi. Ne viską juk pasakai 
ika szirdis pasakyti norėjo? —ir 
spaudžia jos ranka prie kruti
nės ir laukia. Laukia mylimos 
žodžiu gaivinanezios gales. Ir 
pradeda vėl jie plaukti.

— Pas manes isz prigimties 
keistas nusistatymas. Asz ne
noriu, ir, vaizduoja man, kad 
neturiu teises žydinezia savo 
jaunyste paszvesti mokslui. Už
tai ir bevažiuoju užsienin 
mokslu eiti, nors to geidžia ma
no matusze. Kas isz to, kad asz 
baigsiu auksztaji mokslą ir 
gausiu koki nors mokslo laips
ni!

— Ar džiugins jis mane? 
Staiga, pakėlus akis, paklausė 
Jurgonio, bet nesulaukdama 
atsakymo, toliau bylojo:

— Nė brangus, ne! Nedžiu
gins jie manes nes, asz negerbiu 
moterų, auksztus mokslus isz- 
ejusiu, nors labai gerbiu jas, 
kaip žmones. Jos besimokinda- 
mos protą iszlavina, bet jaus
mus savo paniekia ir szvelnu- 
mo ju nustoja. Ju gyvenimą 
kaip pas vyriszkius, szaltas 
protas tampa vadovu. Ingyja 
daug gudrybių ir jomis prisi
dengdamos, smaguriauna gy
venime, dažnai savo szirdy pa- 
niekdamos motinos vardai. 
Taip. Joms reikia aukliu kad 

'ju vaikus auklėtu. Daugumu 
isz ju, sunku kiaurai naktele 
prie lopszelio rymoti ir mig
dant daineles niuniuoti. Kokios 
gi tai motinos? Pakėlus baisa 
klausia Agne. Asz ju nesupran
tu! Jau kai miete moteris-mo- 
tina, nors ji mažai auklėta, ir 
dažnai visai nemokyta, bet vi
sai kas kita. Akis ji iszplesz 
tam, kuris drystu jos kūdiki 
skriausti. Už tat ji ir nepatikęs 
jo kitiems. Todėl ir nenuostabu, 
kad dažniausiai skurde gimdy
ti varge užauginti ir iszaukleti 
piliecziai tampa pagalios did
vyriais, tautos vadais, ir gar
bingu darbu nusipina sau am
žina, nevystaneziu lauru vaini
kai I

Nutruko Agnės žodžiai. Kru
tinę bangavo, iszspausdama isz 

' szirdies užkimusi alsavima. 
j Jurgonis paleido jos ranka.

‘■aiva ir sukniubęs 
' szale jos ant žemes gailiai apsi- 
• **]tuomet man paliks? Kas rainys* verKe‘ 

mane ?
Dvi dideles aszaros nuriede- pamaeziusi jo aszaras, pradėjo 

jo jai per veidą. Bet Jurgoni ju P i’annnti:
— Jautria szirdi turi, Pra

neli! Netokia, kaip kiti, kieta, toli nereikejo. Vos. paszauke ja

riau. Suprato mano žodžius 
szirdis tavo ir, pabūgo ju. Kuo- 
gi asz kalta, sakyk, Jurgoni, 
kad esu jauna, turiu szirdi, my
liu ir mylima Imti troksztu?! 
Noriu gyventi, džiaugtis gyve
nimu, nebijodama jo, bet steng
damos geriau ji pažinti a rėžiau 
savo reikalais, realiais savo 
darbais, prie jo prieiti ir puosz- 
ti ji Visagalio garbei. Asz noriu 
turėti gyveninio dranga, toki 
mylima dranga, kuris szirdžiai 
mano patinka. Noriu, kad abu
du su tokiu draugu 
Dievo, bažnyczioje, 
dyse prisiektumem
viens kito neapleisti, priimda
mi moterystes sakramentai

— Ar negęrai tai butu? 
Klause pati saves Agne ko tai 
jieszkodania gerose, kuriu jai 
daug mažoji sesute priskynė ir 
vis da neszia naujus glebius, 
rodos, norėdama ja gelese nuo 
vargo paslėpti. Bado Agne tar
pu daugelio geliu viena silpno 
liemenelio, mažu žiedu lapeliu, 
bet raudona, kaip kraujas, ge
ide, ir atsargiai prinesze prie 
savo lupu. Patraukė visa siela

jos skaniai kvepianti
aromata ir iszsiverže jai gilus, 
kai]) szirities skausmas, 
sys. O sekdama gete prie 
krutinės prasznabždejo:

— Džiaugkis nors gele, 
no szirdie!

Kiek-gi -palaukus toliau by
lojo •’

— Kokia puiki gamta!' Ji 
traukui mane prie saves. Siūlo 
man džiaugsmus ir laime. Szyp- 
sos, sztai aplink gėlės! Vejeli, 
veidan bueziuoja ir kužda pas 
tapti didžia. Gamta puoszias' 
ugdydama savo grožiai Tik asz, O V O
viena nelaiminga. Graži dabar' 
asz, bet slenka mane jaunyste! alenke g 
Ateis laikas, žugrožybe! Kas

namuose 
savo szir- 

amžinai

nodama, slenkant mano jaunys- 
tai.
. — Laiminga,'jai žinai. Asz in save 
truputėli nujaucziu tavo pa- 
szaukima. Nori darbuotis tėvy
nės labui, padėti vargdieniam?!

— Tai tiesa, bet da ne vis
kas.

Kai]) ingei tas, paszoko Jur
gonis. Akies mirksny isznykojo 
saldžios svajones. Priesz ji sto
jo skurdas realaus gyvenimo ir 
jis pamigo. Juk ji aiszkiu aisz- 
kiausiai davė jam suprasti, kad 
nori jo žmona būti. O, kaip jis 
gali vesti kario gyvenime? Jis 
vienas dabar, skatiko szalin ne- 
mesdamas, vos te gali’isz savo 
algos gala su galu suvesti!

— Atsirėmė Jurgonis in se
na gluoksni, nulenkė galva. 
Silpnu ir nelaimingu save pa
mate. Kas isz jaunystes, isz tos

nejauczian- 
cziu nuovargio spėkų, jeigu jo
mis vargui neg:

atdu-
savo

ma-

dainas ja už rankos, linksmai 
kalbėjo:

— Einam Agnyte. Einam tie 
siog per pieva. Arcziau namo 
pareiti bus,

— Reikia gėlės paimti.
— Žinoma, paimsim. Kam- 

gi jas palikti, tokios gražios.
— O kur-gi sesute ?
— Nepaliksim nei sesutes. 

Visi kartu namolei trauksim, 
kalbėjo Jurgonis rinkdamas 
gėlės nuo žemes ir tvarkydamas 
jas in bukietus, pridūrė:

— Sesute nepražus. Ji gal 
kur nors toliau gėlės del mud
viejų skina.

Agne tylėjo. Kuomet gi Jur
gonis užbaigė gėlės tvarkyti, 
abudu pradėjo eiti namu linkui.

Saule jau in pavakarius slin
ko. Pakilo vejas ir drumste ore, 
pranaszaudamas didele audra. 
Kur nekur padangių skliaus
tuose tykojo, kaip vagys, pilk 
debesėliai.

Senas gluoksnis suuže, lapais 
susznarejo. Sulingavo jis savo 
sena nudžiovusia virszune.

— Kur-gi Katriute? Jos nie
kur nematyti? — apsistojus 
stebėjos Agne.

Jurgonis patraukė pecziais 
taip pat reikszdamas nusistebė
jimą ir, pasistiepęs ant galu 
pirsztu, sutraukęs antakius 
pradėjo žvalgytis in visas pu
ses. Greitai jo veidas nuszvito.

— Va, kokia iszdykus! Ir ne
bijo viena taip toli eiti.

— Kur ji, ranteli kur? Klause 
Agne.

— Tenai, Agnyte, tenai toli, 
parode pirsztu Jurgonis. Net už 
rugiu nuėjusi. Kaip priguls ru
giai nuo vėjo ligi žemes pama
tysi ja.

— Ji neras mus. Da ko nors 
persigas. Einam jos patikti.

-Isztarus sziuos žodžius Agne 
pasileido eiti prie sesutes ir 
skambiai paszauke.

— Katriute!
Jurgonis stovėjo vietoje ir 

vienas sau szypsojos. Gera ir 
lengva jautėsi szirdyje jausmu 
audrai nutilus.

Czia ji pasvelge in Jurgoni ir:

žaibavo ir kiek palaukus kul
tai toli trenke perkūnas.

— Bus audar. Gal ir ledu 
bus, pamanė Jurgonis viena 
sau ir susirūpino, kad ju per
kūnija laukuose neužkluptu.

Agnei gi eiti prie Katriutės

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už
miršto ir prasze idant nesulaikyti 
laikraazczio. PASKUBINKITE I ! I

las! Dlugio nesugavai. Asz-gi ti! Sutrupa jauna energi j 
vistiek, tau szias gėlės nusky- kus akmenines vargo 
niau! , Silpsta dvasia. Nyksta

ne-'vardu, neilgai trukus pasirodė 
gal ji szlapus rugiu, neszina dideli 

;_____ priesz kita myli ?! Tuomet asz ne no- glebi geliu ir, greitai bėgdama,
gyvenimo skurdą. Ag-:riti būti tau sunkenybe. Asz tik artinos prie jos. Pribėgusi tarė: 

............ J taip kalbu. Man graudu darosi — Pliirnk mano gėlės. Asz 
, taip pa valgau.

Agne paėmė nuo jos gėlės, o

uolas
viltis? Meiles jausmas kėlės

Į baime ir gv
vis lieka! O szirdi skauda. Koks tai nes žodžiai, kai]) tylio bangos,'

ja kan- plauke lėtai viena paskui kita matant moteris, gyvenimo ap
meiles pavergtoji Jis linky'berns pasikeitus, savo pa-

“Talmudo Paslaptysv
szaukima ignoruojant. Taip ir szi, plaukelius pasitaisiusi, vėl Į 
noris joms suszukti:

— Susipraskite! Jus
prie iszsigimimo vedate! C) ko-

leidosi bėgti,pirmyn szaukda- 
tauta ma:

— Dede, dede! Neszk mano
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Žinios Vietines
pK -------------------- . ’
i ' — Utarninkos ryta, Lapkri- 
czio (Nov.) 27-ta diena, iszke- 
liaus 7 vyrukai in Wilkes-Bar
re, Pa., kurie bus priimti in tar
nyste.
Mahanoy City, Pa.

Charles E. Knepper ir Joseph 
P. Wargo.
St. Nicholas:

< John L. Wilkinson.
Morea:

Bernada Filiziani.
Vulcan:

Edward Styka.
New Philadelphia:

John J. Egan.
Fairfield, Conn.

William M. Lynch.
— Ponas Juozas Petkevi- 

ezia su paezia isz Shenandoro 
ana diena lankėsi pas pažysta
mus taipgi atlankė ir “Saules” 
redakcija, nes ponstva Petke- 
yieziai yra musu skaitytojai. 
Acziu už atsilarikyma.

•— Pone M. Rileyiene ir duk
tė Marijona isz Norwalk, Conn., 
taipgi p. Ver. Dudis isz Shenan- 

’doro, lankėsi pas savo pažysta
mus ir prie tos progos atlankė 
ir “Saules” redakcija. Pone 
SRileyiene atnaujino prenume
rata už laikraszti “Saule” del 
tavo motinelia pone Viktoria 
[Bigeliene isz Norwalk, Conn., 
nes pone yra musu sena skaity
toja ir sako kad ‘ ‘ Saule ’ ’ yra 
geriausias laikrasztis ir sma
giausias skaityti. Acziu vi
siems už atsilarikyma.
: — Utarninke pripuola SS. 
Auxilio ir Pal., Seredoje Szv. 
Steponio ir Komp., Ketverge 
Saturinio; Petnyczioje Szv. An- 
idriejo.

— Valdžia paskelbė kad vi
si maisto suvaržymai panaikin
ti, todėl nereikes “Pointu” del 
maisto, tiktai del cukraus.

— Kazimieras Dudasz (len
kas) isz Locust Valley, važiuo
damas smalkiai su troku Ket
verge valkata apie 7:30 valanda 
likos užmusztas kada trekas 
apsivertė netoli Alex Cafe, Lo
cust Valley. Velionis turėjo 37 
metu amžiaus. Paliko paezia ir 
3 vaikus taipgi broli ir seserį. 
Laidotuves atsibuvo Panedely- 
je su apiegomis Szv. Kazimie
ro bažnyczioje, 9 valanda ryte, 
ir palaidotas parapijos kapuo
se. Graborius L. Traskauskas 
laidojo.

— Paneles Kadet slauges 
(nurses) Alicija Urboniute nuo 

$V Mahanoy Uly., ir Adele Pet- 
kevieziute nuo E. Pine Uly., ku
rie tarnauja prie Kings County 
ligoribute, Brooklyn, N. Y., ana 
idiena atlankė savo tėvelius.

Szvento Pranciszkaus 
Parapijos Didelis Auk
so Jubiliejaus Bankietas 

Minersville, Pa.

10 METU SOCIALES’aNGLIJA IR RUSIJA 
APRADOS

MINERSVILLE, PA. — Mi
ners villiecziai apvaikszcziojo 
savo Parapijos Aukso Jubiliejų 
Nedelioj, Lapkr. (Nov.) 25 d. 
1945 m., su didele ir iszkilmin- 
ga vakariene. Žmonių 'buvo pil-j 
na mokyklos svetaine.

Moterų Sanjungos nares su- 
ruosze ir pagamino tikrai ska- 
ninga vakariene. Klebonas, Ku
nigas K. Klevinskas perstatė 
vakaro vedeja, advokata Vinca 
Balita kuris labai gražiai visa 
vakaro tvarka vede. Kalbėto
ju 'buvo gana daug, kurie svei
kino parapijieczius ne tik už 

9

toki puiku va'kara, bet ir už vi
sa darbuote parapijoje, kurios 
vaisiai dabar matyti. Kunigas 
J. Karalius, 'buvęs Minersvilles 
klebonas pasakė gražia pra
kalba. Ir kiti namiszkiai ir 
svecziai gražiai ir trumpai 
sveikino visus susirinkusius. 
Trumpai sakant, bankietas ir 
programa visiems patiko ir vi
si “Good Time” turėjo.

Del Iszkilmingu Szv. Misziu 
ryte buvo dvylika kunigu, isz 
kuriu vieni patarnavo prie Szv. 
Misziu, kiti taip dalyvavo pa
maldose. Vakare buvo asztuo- 
niolika kunigu isz arti ir toli. 
O taip svecziu tai buvo suvirsz 
penkių szimtu susirinkusiu ant 
Aukso Jubiliejaus Vakarienes.

Panedelio ryta Kunigas Kle
vinskas, klebonas laike iszkil- 
mingas Gedulio Miszias už vi
sus mirusius parapijieczius. 
Kunigas Karalius ir Kunigas 
Bagdonas patarnavo kaipo di- 
jakonu ir sub-dijakonu. Žmo
nių buvo pilna bažnyczia.

MAISTO
SUVARŽYMAI

PANAIKINTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sai ne naujiena, nes jau kelios 
sanvaites atgal szituose 
straipsniuose buvo raszoma, 
kad priesz Kalėdas visi suvar
žymai, iszimant cukraus suvar
žymą bus panaikinti.

Bet, tai nereiszkia, kad da
bar jau galesite nueiti in bu- 
czerne ir visa glebi maisto par
sigabenti. Suvaržymai panai-

iSzia Vasara (Feb.) suėjo 10; 
metu nuo priėmimo Soeiales' 
Apdraudos Instatymo. .,

Instatymo tikslas buvo isz- 
naikinti skurdą isz musu tarpo. 
Trumpas laikas tautos gyveni
me. Bet per ta laika Soeiales 
Apsauga tapo gerai insteiga. 

j Abie jes didžiosios politines 
partijos szioje szalyje užgynė ta 
instatyma ir jis ant visados pa
siliks.

Ka Sociale Apsauga, veikda
ma per savo tris programas:— 
Bedarbes apdrauda senatvės ir 
likusiu apdrauda. Vieša pagel
ba biedniems; Tikrai nuveikė 
sziame trumpame laike.

Pagal Social Security Act, 
“darbininkai privatese fabri
kuose apdrausti.

1935 mete atsiminkime, 
Sociale Apdrauda buvo 
naujo. Kongresas norėjo 
bandyti szi “Soeiales Apdrau
dos” pirm negu pilnesne pro
grama pasiūlyta žmonėms. 
Apart darbininiu, kiti žmones 
apsaugoti tik viesza paszelpo 
pagal Security Instatyma.

Pažiūrėkime in bedarbes ap
drauda. Pabaigoje 1944 metuo
se naudos pasiekė du bilijonu 
doleriu. Tuom metu 44 milijo
nai darbininku užsidirbo algų 
kreditus pagal szia sistema. 36 
milijonai darbininku darbuo
se “Social Security Act” pa
dengti. Tie darbininkai galėjo 
naudotis naudomis arba žinojo 
kad galėjo naudotis. Kitais žo
džiais, jeigu jis netektu darbo 
arba negalėtu dirbti tai vistiek 
bus apdraustas.

Kuomet bedarbes apdrauda 
laikinai padeda darbininkui, 
bet senatvės ir likusiu apdrau
da parūpina pastovia apsauga, 
senatvėj ir jeigu darbininkas 
numirtu. Visi žino kaip sunku 
biednam žmogui senatvėje be 
jokiu ineigu. Industrija ir biz
nis nori jaunu darbininku, to
dėl reikia apsaugoti senesnius.

Senatvės ir likusiu apdrauda 
yia praktiszkas iszriszimas ju 
dalykos. Ir tikrai aukodami so
cialiai apdraudai, darbininkas 
insteigia ineigas senatvėje da 
bedirbdamas, ir paežiu laiku 
apsaugoja jo szeimyna mirties 
atsitikime. Suvirsz 70 milijonu 
darbininku jau užsidirbo kredi
tu pagal sisteme. Beveik puse 
apsidraudė. Suvirsz milijonas 
žmonių: 65% moterų ir vaiku,

kad 
kas 
isz-

WASHINGTON, D. C. —
Pirm negu Anglijos Ministeris 

" i Attlee priėmė Prezidento Tru- 
“ i mano pakvietimą atvažiuoti 

pas mus in sveczius, Anglijos 
valdžia pareikalavo kad Prezi
dentas Trumanas pirmiau už
kviestu Stalina, kad paskui Ru
sija neužpyktu ir Anglijos ne- 
intartu.

Prezidentas Trumanas pa
siuntė pakvietimą Stalinui, bet 
Stalinas atsisakė. Tada, ir tik
tai tada Anglijos Ministeris su
tiko pas mus atvažiuoti in sve
czius.

To Stalino visi kaip kokio 
velnio bijosi, ir visi jam patai
kauja ir lenkiasi. Argi jau ne 
laikas ir tam Stalinui biski ra
gus aplaužyti? Mažos tautos 
iszdrysta Stalinui pasiprieszin- 
ti, o galingos ir dideles tautos 
jam dar vis cziabatus laižo.

Gera Medžiokle

EDDINGTON, MAINE. - 
Trys vyrai viena gražu ryta, 
iszejo medžioti. Jie kiaura 
diena keliavo, po sniegą klum- 
juojo ir vakare sugryžo tusz- 
cziomis rankomis, nepasiseke 
nieko pagauti ar nuszauti. Kai 
jie parėjo jie rado didele mesz- 
ka nuszauta ju paežiu darže, 
kieme. Septynios-deszimts 
metu senumo moeziute nuszove 
ta meszka prie pat duriu, kai 
visi vyrai po kalnus rėpliojo 
bejieszkodami medžiokles.

DVI KŪMOS

— Ar tas ponelis, ka tu

kinti, bet, mėsos ne daugiau bet sziandien gauna suvirsz $23,- 
zm I 1 -v* TT1 d ■« ni7T/XV» . . _ _ _ . _

Shenandoah, Pa. — Pone Ma
rijona Riley (po tėvais Bigeliu- 
te), su duktere Marijona isz 
Norwalk, Conn., lankosi pas sa- 
vo dede ir szeimyna ponstva 
Juliu Dudiszai 122 E. Centre 
Uly.

į Skaitykite “Saule”

PAJIESZKOJIMAS

mažiau bus. Dabar visi sztor- 
ninkai ir buezieriai tik savo ge
riems kostumeriams, ir drau
gams arba tiems kurie delną ge
rai pateps, parduos geresnes 
mėsos. Su geresne mesa tai vis 
bus bėdos. Gal butu kad suvar
žymai butu pasilikę nors del ke
liu menesiu, tai ir darbo žmoge
lis galėtu nors savo dalele tik
rai gauti. Dabar reiszkia turi
me visi gerintis savo buezie- 
riams ir sztorninikams, kad jie 
mums szmota kita iszmestu. 
Valdžia dabar nori visiems pa
sigerinti ir parodyti, kad vis
kas jau tvarkoj. Už tai ji ir 
panaikino visus suvaržymus, 
bet pati valdžia gerai žino, kad 
tvarkos niekur nesiranda.

Asz Fr. Mondyke pajieszkau 
Antano Balieliaus, jisai kita
dos gyveno Milwaukee valsti
joje. Jeigu kas apie ji žino ar 
jis pats, tegul maloniai man 
duoda žinia, nes turiu pas ji 
svarbu reikalą.

Fr. Mondyke,
207 E/Page Street,

Saint Paul, 7. Minu. -

Nashville, Tenn. — Buvusis 
Senatorius ir laikrasztinihkas 
Col. Luke Lea, 66 metu amžiaus 
mire Vanderbilt ligonbute sirg
damas trumpa laika.

Skaitykite “Saule”

pas ji triuši, yra Katatiku?
— Tai badai kokis Lietu

vis, ba vėl man liepe pasiru-
mti svaro Lietuvis2k0 su-
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Apie Racionavima
Cukrus: Ženklelis Nr. 38 

cukraus . lyg Ru@sejo (Sept.) 
knygutėje Nr. 4 del 5 svaru 
•-0 d., Racioną vimo valdyba da
bar priima aplikacijas del su
dėjimo vaisiu ir borikas gauti 
cukraus.

Siuncziant pinigus per ban
kinį czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimfs centu 
pne paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste. Į

for us

.. .IT.. .
RASZYMO

. tHchen . . • an<* 
“There’s the ne ,jį pay for them from 
water system . • • course ... but Bond* 
current income, to go ahead...
will give us peace oi , ,

000,000. In kitus penkiolika me
tu suvirsz 3 ir puse milijonu se
nu žmonių ir milijonas ir puse 
vaiku ir naszliu gaus mokes- 
czius.

Churchill’is Susikirto 
Su Anglijos Ministeriu

LONDON, ANGLIJA —
Anglijos Ministeris patarė kad 
Anglija nesikisztu in Graikijos 
reikalus per tris metus ir kad 
ten nelaikytu rinkimu, nes 
Graikai da patys nesusitvarkė, 
ir nežino ko jie nori.

Churchillis, baisiai pasiprie- 
szino ir aiszkino kad dabar lai
kas in Graikijos klausimus at
kreipti dėmėsi, nes. paskui bus 
pervelu. Jis piktai perkirto Mi- 
nisterio kalba ir reikalavo, kad

Į
Anglija tuojau susirupintu kas 
darosi ten Graikijoje. Nes jei
gu Anglija neateis Graikams in 
pagelba, ta Komunistai ir in ta 
kraszta inves savo kruvina ro-

Our dollars in
VICTORY BONDS
will work wonders

arba pradžia 
SKAITYMO

ž64 pus., Did. 5x7col.| 
| Tiktai, 10c. ?

4^^
LEKS ALL

DO OUR
L TRASKAUSKAS 
lietuviszkas graborius

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA. *

“Buying Victory Bonds gives me such a 
| safe feeling. Now we can go ahes-d an<( 

plan the home remodeling we’ve tal»cti 
about these last few years ...

“For if farm income should drop, we 
£ could still pay for the improvements.

Victory Bonds yield a fine return... and 
' are just like cash in case of need!”

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeral 78. 
f 20 W. Centra St., Mahanoy City




