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Hurley Kaltina Valdininkus-v?

Isz Amerikos
Prez. Trumanas Nori 

■ Straikas Sutaikinti
1 -------

' WASHINGTON, D. C. —
Kai tik szitos dideles straikos 
prasidėjo, Prezidentas Truma
nas drąsiai bet ne taip protin
gai pasakė kad valdžia nesikisz 
kad jis nieko nedarys, bet leis 
darbininku unijas ir fabrikan
tus pasipeszti ir patiems tarp 
saves susigadinti. Tuojau 
sziuose straipsniuose buvo sa
koma kad taip negali ir negales 
būti, kad Trumanas klysta jei
gu jis mausto kad viskas bus 
gerai.

Kaip tik taip ir atsitiko. Da
bar Prezidentas Trumanas jau 
vieszai skelbia kad valdžia insi- 
kisz in szitas straikas. Jau Kon
gresas sustatė kelias bylas, ke
lis instatymus priesz straikas. 
Ii ežia tik pradžia. Valdžią 
daugiau turės insikiszti pirm 
negu szitos straikos bus sutai
kintos.

Szitas Prezidento žygis bai
siai nepatinka unijos bosui, 
Murray, kuris pravardžiuoja 
Trumana kiszkiaszirdžiu ir bai
liu ir sako, kad jis visu bijosi 
ir nuo savo szeszelio bėga ir 

’ bauginasi.
Dabar jau net ir Washingto

ne musu politikieriai ir didžiū
nai mato, kad szitos straikos tai 
ne baikos. Mes butume gale j e 
jiems pasakyti keletą sanvai- 
cziu atgal.

Straikos dabar dideles, bet 
da bus didesnes. Jau dabar keli 
milijonai be darbo, bet da galo 
nematyti.

KOMUNISTAMS
NEPATINKA

»» — ■ —

Gen. Hurley Kalba

MOSKVA, RUSIJA. —
Komunistu oficialus laikrasztis 
Moskvoje, “Pravda” labai su
pyko ir tuojau atsikirto kai isz- 
girdo ka Generolas Hurley pa
sakė Amerikiecziams apie mu
su paežiu veidminiszkuma Ki
nijoje. Generolas Hurley sake, 
kad mes kurstome vienus ir ki
tus Kinijoje. Jis sake kad val
džia remia Tautininku partija, 
o politikieriai ir dipliomatai 
remia Komunistus,ir taip pju- 
dina vienus priesz kitus ir ren
gia treczia pasaulini kara. Jis 
už visa tai kaltina mus Ameri- 
kieczius ir už tai atsisakė isz 
savo vietos.

Laikrasztis “Pravda” sako 
kad Generolas Hurley yra pa
pirktas Amerikos kapitalistu 
subuntavuoti Komunistus 
priesz Amerikieczius ir visa 
Pacifiko kraszta Amerikie
cziams užkariauti.

Karo Sztabo Vadas MAISTO RINKIMO
VAJUS

Kataliku Parapijose

Stalino Inpedinis?

Generolas Dwight D. Ei
senhower užėmė Karo Sztabo 
vadovyste kai Generolas 
Marshall buvo pasiunstas in 
Kinija. Generolas Eisenho
wer nori visa Laivyną ir Ka
riuomene suvesti po viena 
valdžia. Bet Laivyno oficie- 
riai nenori ir baisiai prieszi- 
nasi. Szitas klausimas apie 
suvienyjima Kariuomene ir 
Laivyno dabar yra Washing- 
tone svarstomas.

Baisi Viesulą; 32 Žuvo

NEW YORK, N. Y. — 
Baisi viesulą, sniegas ir ledai 
taip užpuolė ir apsupo New 
York valstija, kad padare ble- 
dies už kelis milijonus doleriu 
ir nužudė 32 žmones. Vieni pri
gėrė kai j u laiveliai buvo bangu 
apsemti, kiti automobiliuose 
žuvo, kiti ant smert suszalo ar 
prigėrė. Sniegas traukinius ap
snigo ir sustabdė, automobilius 
sulyg stogo užklojo, kelius ir 
vieszkelius užkimszo. Viesulą 
medžius iszverte, namus su
griovė ir ant mariu bangas šu
kele. Tokios žiemos ir tokios 
viesulos seni gyventojai sako 
da nemate.

Siunczia Maisto
Vokiecziams

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia pranesza, 
kad nuo naujo metu, Amerika 
sius maisto tiek daug kad bus 
gana gerai pavalgyti, bet bus 
gana prasimaitinti. Jeigu pana- 
sziai visi Alijentai darytu tai 
maisto klausimas Europoje bu
tu iszrisztas. Anglija siunczia 
kiek ji gali. Bet, Rusija ne tik
tai ka nesiunezia, bet nuo tu ba
dau j aneziu Vokiecziu pleszia ir 
patys reikalauja. Visai nebutu 
d y vai kad tas musu pasiunstas 
maistas Vokiecziams ir paežius 
Komunistu kareivius tenai 
maitins.

NEW YORK. — Amerikos 
Kataliku Episkopatas per vi
sas parapijas Amerikoje, nuo 
Gruodžio (Dec.) 9 iki 16 d., 
1945 m., praves konservuotu 
maisto produktu (canned 
goods) rinkliava, nuo karo nu- 
kentejusiems tautoms suszeip- 
ti. Sziam vajui vadovauja War 
Relief Services.* Tuo reikalu 
szimet Lapkriczio (Nov.) 15 d., 
11 vai., ryta Roosevelt Hotel 
New Yorke invyko Amerikos 
Rytiniu Valstybių arkivysku
pijų ir vyskupijų delegatu pa
sitarimas, kuriame dalyvavo 
ir Bendrojo Amerikos Lietuviu 
Paszelpos Fondo pirmininkas 
Kun. Dr. Juozas B. Konczius.

Sziame susirinkime buvo ap
tarta ir nustatyta vajaus vyk
dymo dalykai. Kiekviena arki
vyskupija ir vyskupija Ameri
koje, geresniam maisto rink
liavos pasisekimui, sudarys va
jaus komitetus ir susitarė su 
parapijų klebonais, nustatys 
darbo ir veikimo dalyka.

Bus garsinama spandoje, per 
radijo ir vyskupai savo parapi
joms paraszys atitinkamus 
laiszkus, kurie bus skaitomi 
bažny ežiose Nedeldieniais, 
Gruodžio 2 ir 9 d.

Szios maisto rinkliavos laiku 
tikimasi surinkti per 20 milijo
nu dežucziu, apie 40 milijonu 
svaru (20 tukstaneziu tonu) 
maisto. Surinktas maistas bus 
iszsiuntinetas nuo karo nuken- 
tejusiems tautoms. Lietuviu 
tauta gaus proporcine dali, ar 
net daugiau, nes Lietuviai yra 
vieni isz labiausiai nukentėju
siu sziame kare.

Lietuviai esate praszomi szi 
per bažnyczia skelbiama vaju, 
Gruodžio (Dec.) 9 iki 16 d., dos-, 
niai remti maisto produktais ir 
taippat prisidėti nuoszirdžiai 
darbu.

Nurodymą arba 
apie vajaus vykdymą 
teiktos per vietinius 
muosius klebonus.

Generolas A. A. Zhdanov, 
vienas isz Rusijos galingiau
siu politikierių yra laikomas 
kaipo Stalino inpedinis, jei 
gu Stalinas numirtu ar pasi
trauktu. Isz Stockholm atei
na žinios, bet da netikros, 
kad pats Stalinas pasirinko 
ji kaipo savo inpediniu. Bet 
iki sziol nieko tikro negalima 
sužinoti apie kas ten darosi 
Rusijoje. Jeigu Stalinas pasi
trauks, tai Sovietai ir Komu
nistai turės skaitytis su Ge
nerolu Zhdanov, nes jis yra 
politikoje galingas ir diplio- 
matijoj intakingas.

32 Laivai Plaukia
Kareivius Parveszti

NEW YORK, N. Y., —
Net 32 laivai buvo atszaukti isz 
Atlanto vandenų ir pasiunsti 
staeziai in Pacifika Amerikos 
kareivius parveszti namo. Ka
ro Sztabas sako, kad szitie lai
vai neužilgai parvesz daugiau 
negu 83,000 kareiviu. Karo 
Sztabas taipgi pataria ir praszo 
visu žmonių per daug nevažinė
ti traukiniais, treinais priesz 
Kalėdas, nes kaip tik tuo laiku 
szitie laivai parvesz daug ka
reiviu, ir visi kareiviai norės 
kuo greieziausia važiuoti namo, 
kad suspėtu namie pribūti del 
Kalėdų.

patarme 
bus su- 
gerbia-

Anglys Pabrangs

WASHINGTON, D. C. —
Valdžia pavėlino anglių kom
panijoms pabranginti anglis. 
Vienur dabar anglys daug pa
brangs, kietur mažiau, bet vi
sur nors kiek bus brangesnes. 
Valdžia nustatė, kad kompani
jos gali pakelti anglių kasztus 
nuo pentuko iki szeszios-de- 
szimtys-penkiu centu ant tono. 
Czia mainose, apie Shenando-
riu ir Mahanoy City valdžia 
pavėlino kasztus anglies pakel
ti apie vienuolika centu ant to
no. Tai rodos mažmožis, bet tai

1 tik pradžia!

LIETUVIU
KONGRESAS 

CHICAGOJE
Prezidentas Nori Straikas Su
taikinti; Amerikos Armija Gel
bsti Kiniecziams Patrijotams; 
Kareiviai Kurie Randasi Vo
kietijoje Gales Per Telefoną 
Pasiszneketi Su Szeimynomis
Buvęs Ambasadorius

Hurley Kaltina
Valdininkas

CHICAGO, ILL. — Lapkriczio 29 ir 30 
d., invyko milžiniszkas suvažiavimas Lietuviu 
Chicagoje. Susirinko Lietuviai visu sroviu ir 
insitikinimu. Czia susirinko ir pasitarė Kata
likai, Socialistai, Tautininkai, Saridariecziai ir 
kiti. Tai yra geras ženklas ir daug ketina Lie- 

Szitas 
Kongresas ar suvažiavimas buvo laikomas isz- 
kelti Lietuvos likimo klausima ir visoms tau
toms parodyti ir paskelbti, kad mes toli gražu 
nepatenkinti Stalino iszganymu ir jo iszlaisvini- 
mu, kuri mes gyva vergyste vadiname. Dele-

WASHINGTON, D. C. —
Ambasadorius Hurley ana die
na prižadėjo ir grasino kad jis 
net ir vardais paminavuos tuos 
kurie norėjo Kinijos valdžia tuviams ir paežiai Lietuvai ateityje, 
nuversti ir Komunistams visa1 — 
Kinija pavesti. Jis taip dabar 
ir daro.

George Atcheson, Amerikos 
Ambasados patarėjas yra vie
nas isz tu iszdaviku. Jis para- 
sze laiszka in Washingtona pa
tardamas Amerikos valdžiai 
duoti pinigu ir ginklu ne K i- gatai in szita susirinkinima buvo isz visu miestu
ZZZ2“Z’ke lis ir kolonijų iszririkti. Amerikos Lietuviu Ta-
■IauIII LLxxxm vdjlllu • JL (XIII tJ -LcUI.oc JJLO cJ

ryba darba užsime kurio vaisiaus negalima ne 
svarais pasverti nei skaieziuma suskaityti. Bet 
galime būti tikri, kad szitas Lietuviu suvažiavi
mas atsilieps ant musu Senatorių ir kitu valdžios 
didžiūnu kai prieseis reikalas in juos vėl kreip
tis Lietuvos klausimu. Amerikos Lietuviu Ta
ryba szituo žvilganiu dirba sykiu ir in talka sto
ja Amerikos Lietuviu Misija padeda Amerikos 
Lietuviu Tarybai. Tai gražus ir vieningas dar
bas, nors tik tiek gaila, kad vieni kitu darbus pil
nai neinvertina. Bet tikram ir geram Lietuviui 
abi organizacijos gera daro, nes abi už Lietuva 
stoja ir darbuojasi. Amerikos Lietuviu Tary

ba jau daug pasidarbavo ir daugiau darbuojasi

Į musu valdžia užtikrino, kad vi
si Ambasados nariai tam prita
ria ir taip pat nori. Jis szita 
laiszka surasz ir pasiuntė kai 
Ambasadorius Hurley buvo isz- 
važiaves.

Ambasadorius Hurley parva
žiavęs dažinojo ka tas jo pata
rėjas buvo padaręs, tuojau pa
reikalavo kad valdžia ji at- 
szauktu ir isz Ambasados pa- 
szalintu. Valdžia taip ir pada
re. Bet, dabar tas pats George 
Atcheson yra Generolo MacAr- t/ 
thur patarėjas.

Kitas tokio pat plauko pata
rėjas yra John S. Service, ku
ris dirbo po Generolu Joseph 
Stillwell. Gal dabar paaiszkes 
ir kodėl Generolas Stillwell bu
vo taip greitai paszalintas isz 
savo valdžios Kinijoje.

John S. Service kaip ir tas 
Atcheson dabar gavo darba po 
Generolu MacArthur ir tapo jo 
patarėjais. Czia gal tik pradžia 
visokiu slaptu ir kreivu, netei-

fe? “Saule” dabar $4.00.singu makamoliu apie kuriuos 
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Suvienytose Valstijose, o $6.00 

kitose Vieszpatyese

Bolszevikai Pradėjo 
Studentu Karini 

Apmokymą
NEW YORK. (LAIC) — 

“Izviestija” Nr. 222 pranesza,1 
kad Rusijos szvietimo komisa
rėj etas iszleido insakyma su
stiprinti studentu karini pa- 
ruoszima. Auksztuju mokyklų 
rektoriams ir vedėjams insaky- 
ta pakviesti specialistus ir rū
pestingai pravesti karini ap
mokymą. Suprantama, kad Ru
sijai kaskart aiszkiau kryps- 

I tant in caru imperialistine po
litika, svarbu turėti žymesne 
karine jėga.

mes tik dabar imame iszgirsti.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Lietuviu ir Lietuvos reikalams. Dauguma

Lietuviu kunigu pasiszventusiai darbuojasi

Lietuvai ir dirba sykiu su kitais kitu drau-

gijų ir kitu insitikinimu vadais. “Isz vi

so to, galima tikėtis, kad daug gero iszeis!”



Kas Girdėt I
'Skaitydami nemokslumo sta

tistikas Suv. Valstijose, mato
me, kad nors nemokslumo rata 
didele tarpe augusiu svetim- 
taueziu, bet, tarpe Amerikoj 
gimusiu vaiku, ypatingai maža.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Stoniai Dirba Vokietijoje

r

I Aukokime Kalėdų Dovanas 
|Kencziantiems Lietuviams!

Kencziancziuju, nuo karo ne- 
I kaltai nukentėjusiu Lietuviu 
padėtis yra baisiai liūdna. 
Trūksta žodžiu jos tikram vaiz
dui apsakyti. Ypacz sunkiai 
kenezia Lietviai, atsidūrė sve
tur, be tėvynės, be pastoges, be 
tinkamo drabužio, be pakein K1 __ Rita žmona kareivio 
cziamo valgio. Atėjusi žiema ju, raS20> kad jos vyras tuoj bus

Į paliuosuotas ir jie nutarė gy- 
i vemti ant savo mažos ukeles. 

reikalinga

j Veteranams Pagelba Į
i Klausimas:— Naszle karei-1 
vio klausia ar jos pensija bus 
suistabdyta kada ji vėl isztekes ?

Atsakymas: — Tai]). Instaty-’ 
mas salto, kad pensija bus isz- 
moketa per visa amžių, “jeigu

! neapsives. ’ ’
Kl. — Kita

Apie Vežamus Isz > 
Vokietijos In Rusija ' 

Žmones

NEWY0RK. (LAIC) 
“Pravda” Nr. 237 pranesza, 
kad repatrijacijos reikalus 
tvarkyti pavesta Raudonosios 
armijos kariams, kuriu sziam 
reikalui paskirta daugiau kaip 
10,000. Per metus Sovietai isz 

Ar Vokietijos atsiėmė 5,236,130 
žmonių. ‘‘Pravda” raszo, kad 

! daug tukstancziu ir Baltijos 
krasztu žmonių isz Vokietijos 
parsigabenta. Ju 27,000 dirba 
pramonėje, o 30,000 žemes ūky
je. Kiek isz ju iszvežta in toli
mus Sovietu krasztus, “Prav
da” neraszo, vienok, isz kitu 
szaltiniu žinome, kad tokiu 
nuoszimtas labai didelis.

Sekanti praneszima nemoksiu- varga dą padidina.
Isz’blaszkytu, isz tėvynės isz-

(rautu Lietuviu gyvenimą mate' Daug pataisu
imusuingalioti asmens nupie- gali pra8zyti paSkola isz vai-. 
Iszia apverktina padėti. Jie rei- j^ios pagal G. I. Bill?
kalingi visokios pagelbos, ko
kia tik yra inmanoma ■suteikti.

21 metu amžiaus.'Praneszimai sakyte sako, 
kad ne- kad Amerikoje gyvenantieji

Lietuviai turi viską daryti, kad 
tik pagelbėtų kencziantiems 
Lietuviams.

Dabar besiartinaneziu Kale-
du iszvakarese, yra geriausias gkoĮa virszvtu $4 000 valdžia' repatrijuojami baisiai 
laikas ir proga atlikti gailestin-1 daugiau $2,000 negvarantuo

ina: Nemokslumo statiszkos pa
rodo, (kad yra 4,283,753 žmoni n 
Suv. Valstijose suvirsz de
szimts metu amžiaus kurie ne
gali skaityti ir raszyti, bile kal
boje. Mažiaus 'kaip 421,000 yra 
tarpe 10 ir 
Tas aiszkiai parodo, 
mokslumas yra augusiu ap
šviestos dalykas. Stebėtina, 
Tad nemokslumo rata tarpe 
vietiniu baltu svetimu arba 
maiszytu tėvu yra tokia maža. 
Yra tik 116,665 nemokintu szio- 
je grupėje arba 0.6% sulyginus 
su 986,469 nemokintais, arba 
1.8% tarpe vietiniu baltu vieti
niu tėvu. Bet nemokslumo pa- 
veiiikslas tarpe augusiu svetim- 
taueziu nėr toks gražus. Teisy
be, 'kad 'kas met nemokslumo 
rata puola, mažesne ir mažesne, 
bet tas nupuolimas priguli ne 
nuo teisybes, kad tie svetimtau- 
cziai imasi prie mokslo, bet kad 
visokį instatymai sulaiko inlei- 
dima nemokintu ateiviu. Bet 
nemokslumas tarpe svetimtau- 
cziu vis gana augsztas. Yra su
virsz 1,300,000 imigrantu in- 
vairiose szios szalies- dalyse, 
kurie negali nei raszyti ir skai
tyti. Svetimtaucziai per savo 
kliubus ir apszvietos draugys
tes, gali daug nuveikti isznai- 
kinti nemoksluma isz savo tar
po, todėl ateivis in trumpa lai
ka gali pasimokinti skaityti ir 
raszyti.

( Ats. — Pinigai turi būti pa
skolinti nuo bankos arba kitos 
paskolų insteigos arba asmens. 
Valdžia, per Veteranu Admi
nistration gvarantuos dali už- 
girtos paskolos. Veteranu Ad- 

! ministrą,cija gvarantuoj i 50% 
paskolos iki $4,000. Jeigu pa-

■J
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Ar žinote kad Suvienytose 
Valstijose randasi penkios vie
los ka vadinasi Christmas — 
Kalėdos: Arizonoja, Floridoja, 
.Kentucky, Mississippi ir Ten
nessee. Indianoja randasi vie
natinis pacztas Amerike ka va
dinasi Santa Clause, in kuri bu
na atsiunsta tukstaneziai laisz- 
ku isz visu szaliu Ameriko, nes 
daugelis vaiku raszydami pas 
Kalėdų Dieduką siunezia laisz- 
kus in Santa Claus, Indiana.

Trys vietos randasi Amerike 
ka vadinasi Szventas Nikalojus 
arba Saint Nicholas, o tai yra 
Duvall paviete, Floridoj; Saint 
Nicholas, Stearns paviete, Min
nesota ir Saint Nicholas Penn- 
sylvanijoj.

Davatka

Dievuliau brangus! Kaip 
pamanstinau apie smerti, tai 
niekas ir vyriszkis.

Bet kaip pamanstinau apie 
vyriszki tai niekis ir smertis.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

V1CTOKJ
j

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!

gurno darbu. Kiekvienas Lietu
vis Lietuve, kilęs isz Lietuvos 
ar czia ginies, galėtu ir privalė
tu suszelpti vargstanezius Lie
tuvius, suteikdamas tinkama 
Kalėdų dovana.

Butu kilnu ir gražu, kad net 
ir maži vai'kucziai suteiktu nuo 
saves kalėdinė dovanele ken
cziantiems Lietuviu vaikams 
užjūryje.

Kas tik ka galite, viską duo
kite, nes jie ten visiszkai nieko 
neturį.

Reikalingiausi daiktai yra 
sekanti, maistas (c a n n e d 
goods), drabužiai, ypacz szilti 
ir apatiniai, batai, kojines, vai poration, 
kucziams megstiniai ir szilti 
drabužėliai, pataline, muilas, 
szu'kos, dantų pasta, vai'ku- 
cziams žaislai. Žodžiu, visa kas 
tik gali Imti padovanota.

Butu labai gražu ir naudinga 
jei atskiros szeimynos, asmens 
ir draugijos sudarytu atskirus 
“Dovanu Pakietelius, ” prie 
kuriu galėtu pridėti užrasza su 
savo vardu ir adresu. Tokias 
dovanas gavusieji galėtu para- 
szyti padėkos laiszkelius tie
siog aukotojams.

Dovanu pakietelin pageidau
jami tokie daiktai: kava, mui
las, cukrus, kondensuotas pie
nas, siūlai, adatos, suris, kenuo- 
tos daržoves, kenuota mesa. Pa- 
kieteliai neturi būti sunkesni 
kaip 11 svaru.

Jeigu draugijos, szeimynos 
ar atskiru asmenų aukotu pini
gus paminėtiems tikslams, tai 
“BALF” skyriai, kitos draugi
jos ar klubai turi teises isz gau
tu auku nupirkti invairius 
daiktus ar sudaryti Dovanu Pa
kietelius.

Visus daiktus — dovanas 
praszome siusti ko greieziau- 
siai in musu sandeli 101 Grand 
Street, Brooklyn, 11, N. Y.

Yra pasirūpinta ir sutvarky
ta viską ko skubiausiai isziusti 
vargstantiems Lietuviams už
jūryje, esantiems didžiausiame 
skurde.

Užtikriname kiekviena auko
toja, kad visos dovanos pasie
kia savo paskyrimo vieta. Turi
me valdžios instaigu leidinius 
szelpti skurStanczius Lietuvius, 
turime persiuntimo teise ir 
priemones.

Iszgirskite vargstaneziu pa- 
gelbos szausma. Atsakykite in 
ji savo greita ir gausia dovana. 
Telaimina Dievas kiekvieno 
gailestinga dauba.

Kun. Dr. Juozas B. Konczius 
“BALF” Pirmininkas. i

Kl. — Paliuosuotas nuo tar- 
ny'bes veteranas serga, nori ži
noti ar jis gali reikalauti medi- 
kales priežiūros ir hospitaliza- 
cijos isz Veteranu Administra
cijos ’kaipo veteranas.

Ats. — Jeigu tavo liga neturi 
nieko bendro su tarnyba, gausi 
tik “Medical Attention” ir 
hospitalizacija, jeigu neturi pi
nigu užmokėti už privatiszka 
priežiūra. Pasiuntėme tamstai 
blankas kurias turėsi iszpildyti 
gauti tokia priežiūra.

Kl. —Szis veteranas nori ži
noti, ar jis gali pirkti daiktu 
nuo “Smaller War Plants For

savo privatiszikdi
vartojimui

Ats. — Visas “surplus Pro
perty” turi būti vartojamas 
bizniams. Pardavėjai gali pirk
ti automobilius, jie jiems reika
lingi. Bet tukstaneziai žmonių 
jau padavė pražymus del auto
mobiliu, nėr tiek automobiliu 
kiek pražymu,

Kl. — Ar veteranas 25 m., 
amžiaus gali praszyti leidimą 
lankyti mokykla pagal G. L 
Bill?

Ats. — Gali lankyti mokykla 
viena meta. Bet jeigu gali inro- 
dyti kad instojimas in 'kariuo
mene pertrauke jo mokslą il
gesnis laikas jam bus paskirtas. 
Pasiuntėme tamstai knygele 
kuri paduoda svarbesnius 
punktus G. 1. Bill ir Public Law 
16.

Klausiniai Anglu kalboj 
greitai atsakyti. Laiszkai sve
timose kalbose reikalauja ver
timu ir atsakymas patrukdy- 
tas.

—Nat. Dept. Cath. AV. Vet.

I iszalke, stokoja drabužiu, bet 
' Bolszevikai jiems pirmon ei
lėn bruka propogandine litera-1 
turą. Gražinamiesiems isz Vo- - 
kietijos kasdien skiriama 215,-' 
000 laikraszcziu egzemplioriuj 
daugiausia isz centro (Mosk-!. 
vos). Jiems jau iszdalyta dau-1 
giau kaip 800,000 egzempliorių’ 
politines literatūros ir betoj 
virsz 600,000 propagandiniu! 
brosziuru. Jiems laikyta 78,000 
propagandiniu paskaitų ir su 
jais pravesta daugiau kaip 
360,000 propagandiniu grupiu- 
kuopu pasikalbėjimu. Jsz to 
visko matyti, koks didelis Bol- 
szeviku susirūpinimas nors 
kiek užtrinti ta inspudi, koki 
isz Rusijos iszvežtieji žmones 
gavo vadinamuose kapitalisti- 
niuose krasztuose, kur gyveni
mo lygmui nepalyginamai 
auksztesnis, negu Sovietu roj li
ję.

Prezidento Kalakutas

Ka raszo Pone Valeria Junas’ 
isz Scranton, Pa. — Gerbiama 
Redyste: Prisiuncziu jums už
mokestis už prenumerata :iž 
laikraszti “Saule.” Szis yra 
trisdeszimts-asztuntas prenu
meratas, ir asz “Saule” esu 
skaiezius be pertraukos per 
tiek metu. Asz užsirasziau ja 
kai tik atvažiavau isz Lietuvos, 
ir kietinu skaityti ja iki kol 
akis mano daleis. “Saule” tai 
yra geras vardas del szio laik-l 
raszczio, nes ji tikrai užsvie- 
czia mums žinias musu kalboje, 
kad mes atvažiavuse isz Lietu
vos neturime jieszkote paaisz- 
kinimu nuo Anglu kalbos laik
raszcziu. '

Istorija apie Amžina Žydą 
lo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas :

Saule, Mahanoy City, Pa.
Skaitykite “Saule”

., i... 'įĮr __*..... f 'I

Czia 35 metu slonius stoja in talka apvalyti, apczystyti Hamburgo miestą Vokietijoje. 
Jis traukia automobiliu isz griuvėsiu. Jam padeda kitas slonius, kuris yra szalia jo, bet ku
rio vos matyti. Szitoks slonius gali lengvai patraukti apie 3,0 jO svaru ir rodos niekados ne-

JUOKAI

Geras Arklys

Viena karta norėjo Žydas 
parduoti Mužikui arkli akla, 
szliuba ir be liežuvio.

Mužikas — Kaip asz ji ga
liu pirkti, kad yra aklas! x

Žydas — Ny, ar jisai skai
tys!

M. — O kad yra szliubas! I

Ž. — Ar jam eis in vaiska! Į 
M. — Juk liežuvis neturi!
Ž. — Ar jam bus advoka

tas? Kam jam liežuvis!

Beda
daug geri?

Antanas — Bedas noriu 
arielkoj paskandyt.

Jonas — Del ko tu taip

Jonas — Na kaip? Ar tau 
j pasiseka?

Antanas — Kur tau! Yra 
tai tikru dalyku, jog mano 
beda yra per lengva nuskan- 
dyt! '

Skaitykite “Saule” I

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

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

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaide] ota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

Prezidentas gavo kaipo do
vana 48 svaru kalakuta, tor- 
kie nuo ūkininku (farmeriu) 
Minnesota Valstijoje. Szitas 
kalakutas laimėjo pirma 
praiza kaipo didžiausias ir 
gražiausias kalakutas. Pre
zidentas užsiprasze svecziu 
kad toki kalakuta suszveistu 
per Dekavones Diena.

Siuncziant pinigus per 
kini czeki arba ekspresini 
nev orderi in iszdavysta “Sau- 
±es, ” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 

’'ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde- 

i rius, pridėti cleszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

ban-
mo-

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

No. 102 
minaliszka

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

No. 104 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi 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: Tjnoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas Isz girrios ir Ant nemano. 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 
Varsrutis ir Skunutis. 60 pus. ..15c

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

Priversta links-

SKAITYKIT

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

:: 25^ ::
Jeigu užraszysite savo drau-

1 giu ar drauge “Saule” tai tu- 
’ res didžiausia linksmybia per

Pirkie U. S. Bonus ' visus metus! skaitykit “saule” platinkit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; 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 ............   15e

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A’<t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61-’ puslapiu ................................J5c

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

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

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų ap»- 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Puaiaugava. 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
žvaigždes ir kitus dangiszkua kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežia; Grapaa; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosia; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

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

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

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25o

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15e

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėj imas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in azviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ..........  25o

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Plemenlis; Isz ko susidarė Angli« 
(su paveikslais); Kairrieczic Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir BU’ 
vtai; Keikta Juoku ir Paveikslo. 
Preke ............................................ -1»«

Adresas * t

Saule Publishing Co», 
Mahanoy City, Penna.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ATRE buvo to amžiaus kai 
merginos in klausima: kiek 

jums metu? — greit atsako: — 
Neužilgo busiu szesziolikos me- I tu!

Ji ka tik perejo in szeszta- 
klase ir jos siela buvo pripildy
ta jaunystes vynu. Rodėsi, kad 
kiekviena minute jos siela isz- 
truks isz'krutinės, kaip vever- 
sys, ir pasikels auksztyn ir ten į 
auiksztai ims cziulbeti sidabri-- 
n i u balsu.

Smagu buvo ir todėl, kad 
kvotimus ji labai gerai iszlaikcĮ 
ir todėl, kad 'buvo gegužes me- 
nesis, ir ju užmiestes sodyboje 
tebežydejo obeles, ir todėl, kad 
nauja rasine skrybėlė jai labai 
tiko, ir todėl kad visi mokyto
jai “tokie juokingi” ir tik ma
tematikas — “asilas,” ir todėl, 
kad gimnazistas Esipovas pa- 
rasze jai pirma meiliszka laisz- 
ka.

Viskas buvo malonu, linksma 
ir “stebėtina.” Ir sunku buvo 
pasakyti kodėl jos sieloje buvo 
tiek daug muzikos: ar tai todėl, 
kad Esipovas parasze meilisz
ka, laiszka, ar kad žemuoges 
prinoko ar kad jos drauge Nina 
“jau bueziavosi.”

— Ak, tai Ninka! Reikia tik 
pasiklausyti, kaip ji kalba su 
vyrais!

Buvo ir da viena aplinkybe, 
del kurios jai 'buvo linksma ir 
tuo paežiu laiku neramu. Pas
kutiniais metais pas ja ryszkiai 
pasireiszke krūtys.

— Da praeitais metais be
veik nieko nebuvo, o dabar jau 
tokios, kaip Ninos — panaszios 
in didelius apelsinus. Visos se
nosios jekeles nebetinka ir kas 
bus toliau — net sunku pasaky
ti.

Katrei atrodė, kad tasai nau
jas prideczkas jos figūroje vi-į' 
siems in akis metasi ir kad visi 
žiuri in ta vieta. • I

Ir gimnazistas Esipovas žiu
ri, ir visi vyrai, ir mokytojai.

Ir visa tai jai buvo tiek ne
smagu, joig guldama miegoti ji 
apžiūrėdavo savo krūtis ir at
sidususi sakydavo:

— Ir kas tik isz to iszais?
Net gimines pradėjo tai pa

stebėti. Nesenai buvo atėjės dė
dė Sasza ir pažiūrėjęs in Katre 
(kaip tik in ta vieta pažiurėjo) . 
linksmai tarė:

— O, tu visai didele pasida
rei, Katriuk! Sujaunmergejai!

Visi vyrai tai vadina “su- 
jaunmergejo. Ir tarnaite Gru- 
sza irgi sako, jog musu panele 
“ sujaunmergejo, ” tik vienas 

___ tėvas niekuomet nepastebi. Jis 
toks szvelnus, toks malonus. Ir 
negalima dasiproteti ar jis pa
stebėjo, ar vis tebemano, kad 
asz maža. Bet užtai “asilas” — 
matematikas. Tikras gyvulys 
tas matematikas. Pasakoja, 
kad jis turi auksini danti bur
noje. O sztai Nina ne kibk, nesi - 
sarmatija kad pas ja irgi iszau- 
go. Net tyczia aptempia, kad 
butu labiau pastebiama.

— Ak, toji Ninka! Reikia tik 
pasiklausyti kaip jinai kalba su 
vyrais!

Sodne buvo szilta, linksma ir 
ramu. Obeliu žiedai jau buvo 
nubyrėjo, saulėje matėsi geor- 
ginai ir rožes ir lyg užkimusi 
krūmuose kukavo gegute.

Katre pasislėpė palapinėje, 
kuri buvo apaugusi vynuogė
mis ir koki szimtaji karta skai- 
te Esipovo laiszka.

Kalėdų Dėdukas

Sziais metais Kalėdų Dė
dukas ‘ ‘ Santa Klauzas ’ ’ atsi
lankys ne tik su rogėmis, bet 
atvažiuos ir per radijo. Iki 
sziol mes per radijo vien tik 
klausėme muzikos dainų ir 
prakalbu. Dabar jau galėsi
me ir matyti taip kaip mato 
me ant krutamuju paveikslu, 
“Moving Pictures.’’ Per 
naujus radijus mes ne tik 
klausysime, bet ir matysime. 
Tokie radijai yra vadinami 
‘ ‘Television, ’’ ir jau po Kalė
dų galėsime juos sau pirktis.

“Asz Jus iki tokio lapsnio 
myliu, jog negaliu tai net žo
džiais iszsireikszti. ”

Jis szaunus, labai szaunus ir 
baisiai drąsus. Kokiu tik 'po- 
su jis su mokytojais neprikre- 
czia! Ir Katrei prisiminė juo
kinga istorija. Lotynu kalbos 
mokytojas — Czeclias klausinė
jo mokiniu, kurie ju gyveno

dama už krūmu, Katre bego na
mo, kaip striela.

Jos krutinę spaude verks
mas. Norėjo verkti, norėjo de
juoti nuo deginanezios, nepa- 
keniziamos gėdos, kuri karsžta 
vilnimi buvo ja visa užpludusi.

— Ak, kad nusiskandinti. 
Ak, kad nebegyventi, daugiau

n'-.msta” butu labai kvaila-
Lanisia geriau,
„„■sir-d labai kvaila- Sztai
^ka - ta sro junkeriui tie-

. ; r-iszo- “Mano mielas ka šiai įaszo. _ 
trink.” Ak, taNinka. . __

Ir Katre prisiminė, kaip ji su 
y'ina sėdėjo kavinėje, geie vAj

■ eme smarkiai dirbti'kao su pyragaicziais ii 1 i 
e s staliuko pamate ndbegyventi. Kam dabar begy-ir valtele bego pirnn n.| kaimyninio .. t ,

ažu kokiu penkių venti.?

kaip veidrodis. Prie krantu tupe gintarines spalvos bauin- 
pMuklwjU 1/ savingai nardesi žirgis, o pro szali kažkokiais 

'antys: galva in vandeni, o uode-: savo reikalais praūžė samane, 
ga in dangų. Ant valteles nu- Sztai iszszoko isz vandens, di-

deli ir pažiurėjo in.ji.
— Kaip blizga akys! O vei- plaukiojo ir 

dai. Dieve mano, tai ne veidas,', 
bet gaisras! Vieszpatie, pamo
kyk mane kas daryti? Taip ar 
“ne?” “Taiji ar ne?” Ir jeigu 
“taip” tat nejaugi tai galima 
jam tiesiai in akis pasakyti? O 
gal rasztisz'kas atsakymas ge
riau? Fu, kaip lai nevykusiai 
iszejo — rasztiszkas atsaky-l 
mas tarsi gimnazijoje. Bet kai];! 
szilta! Gal 'butu gerai iszsiman-j 
dyti? Prie upes, kai]) tik prie! 
pat maudynes, su meszkeremi^j 
rankose sėdėjo dede Sasza ii 

j senas, nudriskęs kaimietis Na- 
' žaras apie kuri buvo kalbama 
■jog jis per paskutiniuosius pen
kiolika metu nesiprausė ir net 
nesimaudo upeje.

Meszkeriojo'karpius ir su di
džiausiu intempimu ir tylėda
ma žiurėjo in plūdes.

Katre priėjo pažiūrėti.
— Ar kimba, dede Sasza.
Bet dede Sasza nieko neatsa

ko, tik ome purkszti, kai]) kar- 
sztu vandeniu apipiltas.

— Tss. Negalima ežia kalbė
ti!

Suurzgė ir Nazaras, 
.nuplikęs, kaip senas 
szui. •

Katre žinojo, kad 
neapkentė mergų ir bogu. 
tikėjo, jog žuvis nustoja kibu
si, jeigu moteris pakrautoje pa
sirodo ir su insitikinimu saky
davo: “žuvis nemėgsta ne- 
szvarumo.” Katrei tai buvo 
juokinga, ir kad paerzinti seni 
ji atsisėdo szalia jo ir sznibždo- 
mis paklausė:

— Jums butu ne proszali isz- 
simaudyti, Nazare?

Nazaras suprunkszte:
— Ar asz mažas ar ka ?
Suprunkszte ir dede:
— Katre, Katriuk, eitum tu 

kur nors isz ežia. Na, iszsimau- 
dyk. Czia negalima kalbėti.

— Bet kur man maudytis, 
jeigu jus prie maudykles stovi
te?

— Dieve mano, ar vietos ma
žai ? Na, ant ano kranto. Paimk 
valtele ir perplauk.

Bet dede neužbaige ir palen
kė meszikerkoti.

Kas tai didelis ir stiprus eme 
traukti meszkere. Užvirė van
duo, meszkerkotis in kampa su
linko ir apie puse jo in vandeni 
pasinėrė. Bet staiga kažkas su
skambėjo ir meszkerkotis 
smarkiai paszoko auksztyn.

— Paspruko! Nutruko!
Dede pažvelgė in Katre, kaip 

žiūrima in žudeika. O Nazaras 
reikszmingai pastebėjo:
v — Taip, žuvis nemėgsta ne- 
szvarumo. Moteriszkaja lyti 
negerbe.

Katre garsiai nusikvatojo ir 
. inszokusi in valtele eme irtis.

— Stebėtina, 'kokie kvailiai 
bJ tie žuvėjai! Net dede Sasza: 

i . ....i, o visgi tiki 
■ai'tuo, kad žuvis nemėgsta ne- 

szvaruma. Kaip ierai, kad te- 
aiszkiai insi- vilkas negali pakęsti to kvailo 

raudonas' meszkeriojimo!

žilas ir 
kunigo

Nazaras
Jis

Ant valteles nu- Sztai iszszoko i 
delis karpis ir kaip lopeta su- 

i davė uodega in vandeni.
— A kaip gerai irtis upe.

Ak, kaip gerai!
Katre eine smarkiai 

irklais, i
Ant ano kranto nuogas kai-j stebėtinai gi 

mietis maude arkli. Sudžiūvęs,i metu vaika. 
geltono kūno kaimietis sėdėjo 
ant arklio ir plikomis kojomis 
musze jo szonus. Szlapias ark-

BALTRUVIENE

tu mėgsti beriim-
Už deszimties miniuziu Kat

re jau buvo namie.
Nieko nemanydama, nieko 

nematydama, ji inbego in savo 
kambari, užrakino duris ir 
verkdama puolė in lova, pa
slėpdama galva in paduszka. 
Deszimcziai minucziu praėjus 
prie užrakintu duru tyliai pri
ėjo levas. Puosznus, jaunas 
gražus, jis stovėjo nusiminęs-ir 
jo veidas reiszke fizini skaus-

, ma.
— Verkia. Kaip negerai isz- 

ejo. Ak, kaip szlykszcziai isz- 
ejo.

Kelis kartus jis net papurtė 
lanka, tarsi butu ja rankomis 
priveres.

— Kaip verkia, vargsze. Ak, 
kaip negerai. Asz inžeidžiau jos 
jaunyste: jos juk mano, kad tė
vai aukszcziau to, kad su tėvais 
to nepasitaiko. Irkas dabar da- 
EVti — ineiti pas ja, pasibelsti? 
Ne, tik ne tai, da blogiau bus. 
Ak, kaip negerai, kaip negerai!

0 už duru vis girdėjosi didė
jantis verksmas.

Galva in paduszka in- 
^niaube. Vargsze mergaite. Bet 
kas dabar daryti?

Tėvas priglaudę prie duru 
ausi ir stovėjo nubalęs, nusimi
nęs, prislėgtas. Jam rodėsi, kad 
l?i o verksnius Katre kažka kal
bėjo, ir jis stengėsi tuos žodžius 
nugirsti. Ir nugirdo. Verksz- 
endama, kaip kūdikis, Katre 

niurme jo:
. ~~Ir taip pasielgė geriausias 
lsz žmonių!

- GALAS -

kus?
— Taip, 'bet ne tokius.
— O kokius ?
— Metu asztuonilikos.
Ak, ta Ninka! Tikras baisu

mas !
Iszleto valtele .slinko prie 

malūno. Karta valtele buvo in- 
kliuvusi in krumus, bet Katre

ta! Kaip gerai, kad tėvukas nu
pirko szia sodyba, ežia viskas 
stebėtinai gerai! Visai kaip 
kaimas.

h Katre vėl pradėjo svajoti.
— Iv a asz

“taip” ar “ne?” Ir kada jis 
ateis, sziandien, rytoj ? Bet bus 
staeziog nepakeneziama su juo 
susitikti. Jeigu jis užsimanys 
bueziuoti? Ak, kaip man gerai! 
Atsigulti in valtele ir užmigti 
kaip vygeje ir tegul vanduo ne- 
sza mane toli—toli!

— O sztai tėvukas 
krante. Ka jis ten daro ? 
vuk, — ne, negirdi.

Antrame krante tarp medžiu 
tėvo pavidala.

— Kur jis eina. — in maiu_ 
na? Gal ir man in maluna irtis 
— ten taip gerai maudytis?

Nuo tolo Katre šoke tęva ir 
gėrėjosi jo da jauna ir gražia 
pavidala.

— Koks mano tėvas da jau
nas! Jau senis — 42 metu, bet 
tik biski tepražiles. O koks ^ra
žus! O asz ar in ji panaszi ar in 
mama? Žmones sako in ji 
kas daryti su Esipovn?

. , . t . . AeJau-gi tai galima jam m akis n.v.

Va t e r b u r e s nek u r i o s 
mergeles,

Ne kam tikusios dukreles, 
Riaukia alų ir guzutia, 

Kaip telyežios buizutia.
Per vakarus, 

Tai daugel iuosia namuosia, 
Klykavimai ir 

girtavimai.
Apie kėlės tokias žinau, 

Ir daug apie jaisias girdėjau, 
Dabar nieko nesakysiu, 
Kitu kartu sukoeziosiu,

Ilgai pastenes, 
Ir viskas iszsizades. 

, * * *
Vilkesbare yra tokiu, 

Paklydusiu lietuvnin'kiu, 
Nežino ar lietuvaites jos, 

Ar kitokios tautos.
Po saliuna vaikiojesi,

Ir tuom puszinąsi, 
Plaukus suraito su 

pokeriu, 
Paskui prisitaiko prie 

kokiu noragu.
Kakta užvertus 

vaiksezioje,
Geriems vyrams su 
liežuviu pamegzdžioje. 

Tankiai tokios szarkos 
uodega pasvila, 

Ba isz maiszo iszlenda yla. 
Net ir i n policija tempo vyrus, 

Žinoma, ne visus, kaip 
kokius, 

Juoku pilna invales, 
Tusziczia ju ant pageles.

* * *
Ana diena su savo 

kuinu kalbėjome, 
Ir da po biski aluezio 

iszgerme,
Labai dejavo, 

Kad isz apylinkių žinueziu 
ne gavo,

Ir sumanim taip, 
Nes, landžioju po miestelius 

irkaimelius, 
Ir klausinėju pas žmonelius,

Apie bobeles ir ju 
dukreles, 

Neko negaliu girdėti, 
’ Nei kiek pakoezioti.

Mano bosas rugoje, 
Ir sako, kas bus 

Baltruviene ?
Bet, negali ant manes 

rugoti,
Nes Adventai,

Ir beveik negalima 
pagaut naujiena.

Ar ne gieda, 
į Kaip be naujienų laikrasztis? 

Nes kaip laikraszti pagriebė, 
Tuojaus už Baltruvienės griebe 

Skaito ne vienas,
Bet visi, redaktoriai 

ir kiti naujienas, 
Doros moterėles raukomi ploja, 

() nedoros visaip loję! 
Bet Baltruviene sako,

Asz to nepaisau, 
Ba ne viena nedora pataisau, 

Jeigu nedora pamatau, 
Tuojaus sukoezeliu taisau,

Nevienai nedovanoju, 
Per szonus gera 

suduodu.

i

jam pasakysiu "patyrusia ranka paliuosavo ja.

aname
te-

riau asz jam paraszysiu
kaip “Gerbiamas Tamsta ” 
“gerbiamasai?” Ne • <U
T. v ’ to lr ia- 

szyti negalima. “Gerbiau

Apie penkiolika minucziu. 
prisiėjo irtis ir kuomet ant ga
lo, valtele priplaukė maluna, 
Katre pajuto nuovargi visame 
kūne.

— Eiti gal pas maluninke 
pieno papraszyti ? Puiki boba 
ta malūnininke. Stebėtinai gra
ži, 'puikaus kūno sudėjimo_
visai nepanaszi in kaimiete. Vi- 
si kaimiečiai sako, kad jinai 
ragana. Kokie asilai tie kai- 
miecziai.

N l)dzvelge pro Įauga 
mažo viesaus namuko ir tyliai 
pasibaidė. Bet kas tail Dieve 
keli? y.teudedasi? Ant tėvo 
^lia sėdėjo malu.niuikeh. juodu 
bueziavosi, aistriai ilo-ai i 
Kovos bueziavosi ® °Pa’

^ati-e suriko, uždengė rank« 
veidą ir Mųil

W atrodė kad v ° begti' 
b-»a,ka’di?ZS?:tP1?^ 

PaPrastas ' „ . .tiu n«-
^l.vksztus. ’ epataisomas,

Katre neinate I-.,; ■ 
lszej° maluninke i?-'8® “an'u 
■?a rszdulino tęva? • P ,pask«' 
'" kilimus pažiuro.pasisl«Pes

Pak"opstomis 111 d"kteri.

Upe buvo rami. Vanduo —

Apvainikavimas

Pirkte U. S. Bonus Sziandien!

Vieszpatie
O jeigu asz'universitetą baigė 
tai jis

t

f'' .* 
■'

šiai darkyta Rusu kalba Cze- 
clias kalbėjo:

— Su kuo jus gyvenate. Ka
pus! ine?

— Asz gyvenu su seneliu.
— Negalima sakyti Su sene

liu. Reikia su pagarba sakyti 
su “seniu.” — O jus, Esipove, 
su kuo gyvenate ?

— O asz gyvenu su boba!
Katre taip aiszkiai insivaiz- 

davo sau Esipovo ramia fizio
nomija ir tik pastebiama jo gra
žiose akyse liepsnele, jog gar
siai nusikvatojo.

— Juk jis ne bobutes neturi, 
tai jis tik tyczia pasakė. Bet ka 
visgi daryti su jo laiszku? At- 
saikyti? Ir kaip atsakyti, — 
rasztu ar asmeniszkai? Jeigu 
asmeniniai, tai ka pasakyti:! 
“taip” ar “ne?” 
lyg asz tai žinau! 
pasakysiu “taip,’ 
da uores bueziuotis ?

Ir Katre taip 
vaizdavo Esipovo 
gražias lupas ir pradedanezius 
dygti ūselius, jog net akis už- ■ 
merkė ir visa krutinę garsiai 
atsiduso.

Bet ir užmerktomis akimis ji 
vis mate tas lupas, kurios jiesz-j 
kojo jos lupu ir, ant galo, sura-Į 
do ir prilipo prie ju — karsztos 
ir aistrios.

1 — Vieszpatie! “Taip” ar
■ ‘' ne, ” “ taip ’ ’ ar “ ne ? ” O sztai
■ Nina jau bueziavosi su junkc-l 

riu. Ak, ta Nina— ji nieko ne-! 
si'bijo!

Katrei pasidarė karszta ir 
troszku palapinėje. Maszinaliai’ 
ji isztraukc isz kiszenes veidro-!

Turtingas Ūkininkas — 
Tamista nori vesti mano duk
terys? Jaunoji gauna penkio
lika tukstancziu doleriu krai- 
czio; senesnioji trisdeszimts 
tukstancziu doleriu, o seniau
sioj keturisdeszimts tukstan
cziu doleriu!

Iszmintingas Vyrukas — 
Gal turi tamista da kokia 
nors visai sena?!

wi

bus ..
U * f
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Žinios Vietines
—' ♦

' — Mieste vela turi Kalėdi
nė Eglaite ant West Centre ir 
Catawissa Uly. Eglaite yra pa
statyta per vietine draugavę, 
‘ ‘ Mahanoy City Social Clu'b, ’ ’ 
ir meldžia visu gyventoju kad 
juos suszelptu pinigiszkai.

— Tiktai 18 dienos lyg Ka
lėdų.

•—■ Petnyczioje Szv. Ambra- 
zo; Sukatoje Szvencz. Paneles 
Marijos Nekalto Prasidėjimo. 
Kita sanvaite. Nedelioje Szv. 
Leokadijos, taipgi Lietuviams 
minėta diena: 9-ta d., (1921 m.) 
mirė raszytoja Julija Žyman
tiene — ŽemaitePanedelyje 
Szv. Melcziado P. C., Utarninke 
Szv. Damaza, P.

Kinietis Kareivis !
Madas Varinėja

r ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Komunistai Džiaugiasi
Kad Ambasadorius
Huriey Pasitraukė
YENAN, KINIJA. — Kini- 

jos Komunistai dabar džiaugia
si ir kasoka szoka kad Ameri-

Lietuvos Menininkai
Raudonajai Armijai

Garsieti

NEW YORK, (LAIC) —
“Izviestija” Nr. 223 inside j o

kcs Ambasadorius Hurley atsi-i praneszima isz Vilniaus, kad 
sake ir pasitraukė, nes jis vi- Lietuviu menininku grupe, Mi- 
sados buvo jiems prleszingas. i keno vadovaujama, gamina pa- 
Dabar Komunistai tikisi, kad minkla Raudonosios armijos 
jiems bus tikras ragaiszius kai j kariu, žuvusiu ties Karaliau-
Generolas Marshall yra paskir
tas Hurley vieton.

Kinijoje dabar randasi toks' 
didelis pavojus, kad visai ne 
butu dyvai jeigu bet kuria die
na iszgirstume kad Amerikie- 
cziai susikirto su Komunistais. 
Czia, kaip ir Indijoje musu ka
reiviams gresia tikras pavojas.

cziumi pagerbimui. Drauge su 
Mikėnu dirba skulptoriai Pun- 
džius, Vaivada ir Jakimavi- 
czius. Bus pagamintas auksztas 
cbeliszkas, kuriame bus iszkal- 
ti Raudonosios armijos kovu 
vaizdai, žymesniu raudonar- 
miecziu paveikslai ir kiti pa- 
puoszimai.

ASZ... ASZ PASILIEKU 
KARIUOMENEdE!

TAM YRA UŽTEKTINAI 

PRIEŽASCZIU . . .
IR SZTAI TOS YRA!”

/* “Bent kada po 20 metu tar- 
v nybos asz galiu iszstoti su 
puse algos, kuri didėja su kiek
vienu metu tarnyba ir pasiekia 
tris ketvirtadalius iszejimo al
gos po 30 metu tarnybos. Ir 
mano dabar isztarpautas laikas 
aktyve j e militareje ar laivyno 
aktyveje militareje ar laivyno 
tarnyboje prisiskaito prie isz- 
stojimo laiko. Viską sudėjus, 
grįžimas atgal in Armija man 
iszrodo naudingu!”

- B - CELA=^S

Shenandoah, Pa. f Miestas 
neteko sena gyventoja pone 
Marijona Menkevicziene nuo 
212 North Gilbert Ulyczios, mi
re namie, Panedeli popiet apie 
5:15 valanda, sirgdama per ko
ki tai laika. Velione gimė Lie
tuvoj ir būdama jauna mergina 
pribuvo in Amerika, apsigy
vendama szioja apy'linkeja. Jos 
vyras Kazimieras mirė 1939 
metuose. Prigulėjo prie Szven- 
io Jurgio parapijos. Velione 
paliko dideliam nuliudime duk
teria J. Carroliene, mieste; du 
sunu Alberta, namie ir Antana 
isz Inkster, Mich., taipgi 10 
anuku ir anukies ir 4 pra-anu- 
ku. Graiborius Vincas Menkevi- 
czius laidos, su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje, ir bus pa
laidota parapijos kapuose.

— Pana Helena A. Že'brai- 
tyte, slauge, isz Philadelfijos, 
ana diena lankėsi pas savo tė
velius ponstva J. J. Že'braicziai, 
So. West Ulyczios.

Gilberton, Pa. t Nedelioj po
piet apie 5:30 valanda, persi
skyrė su sziuom svietu gerai 
žinomas gyventojas Petras Ya- 
kaczionis (Yackachonis) nuo 
232 Main Uly. Velionis pribuvo 
isz Lietuvos daugelis metu ad- 
•gal. Per daugelis metų buvo 
anigliakasis. Prigulėjo prie Szv. 
Liudviko parapijos, Maizeville- 
je. Paliko dideliam, nuliudime 
paczia Marijona, dvi dukterys: 
J. Zarkaus'kiene mieste ir T. 
Doweriene isz Turkey Run; du 
sunu Philypa namie ir Juozą 
isz Amston, Conn., taipgi 6 anū
kus, broli Mykolą mieste, dvi 
seserys: Agneszka ir Viktorija 
isz Detroit, Mich. Laidotuves 
atsibuvo Ketverge, su Szv. Mi- 
szioms Szv. Liudviko bažny
czioje 9 valanda ryte, ir palai
duotas parapijos kapuose. Gra- 
borius J. W. Levanaviczius lai
dojo.

Frackville, Pa. f Margareta 
Melauskiene (Melusky) mirė 
Schuylkill Haven ligonbute, 
(Utarninke 5:30 valanda ryte. 
Velione pribuvo isz Lietuvos 37 
metai adgal, ir kitados gyveno 
New York ir Connecticut. Pali
ko seserį Agneszka Jurelusiene 
Lietuvoj ir anuka Antana Lau- 
ressaviczia Frackvilleje. Lai
dotuves atsibus Petnyczioj, isz 
namu Geo. Stank, 38 N. Rail
road Uly., su apiegomis Ap- 
reiszlkimo P. M., bažnyczioje 9 
vai., ryte, ir bus palaidota in 
parapijos kapuose. Graborius 
P. Bartaszius laidos.

— Marijona Kedaniene, isz 
miesto gydosi Ashlando ligon
bute je.

Skaitykite “Saule”

Kinietis kareivis apsiren
gęs su visa Kiniecziu kariuo
menes uniforma laiko lietsar
gi, umbreliu ir sau szypsosi. 
Jis su savo draugais buvo nu 
gabentas in Kiirum su Ame
rikos Septintu laivynu ir ero- 
planais. Szitokie kareiviai 
dabar kariauja priesz Komu
nistus, priesz kuriuos ir 
Amerikos kareiviai dabar 
jeigu ne vieszai tai nors slap
tomis kariauja.

Chicago, Ill. — i ‘ Žvaigždžiu 
Paroda” bus duodama in Chi- 
cagos Dariaus-Girėno svetainė
je, Nedelioje, Gruodžio (Dec.) 
9, 1945, 2 valanda popiet. Pro
grama pildys talentas isz W. L. 
S. radijo stoties (Barn Dance),' 
ir kitu radijo ir ciuemos žvaigž
des.

Parengimas ruosziamas del 
paskola “Victory Bonu” par
davimu.

Teisėjas John T. Žuvis 
parengimo pirmininkas.

yra

Stratford, Conn. f' Sirgda
mas ilga laika, gerai žinomas 
visiems Pranas M. Bertulis, 
nuo 1 Dorus Uly., mirė Lapkri- 
czio 15-ta diena, ir likos palai
dotas Lapkr. 17-ta d., 2-tra va
landa popiet, Lakeview kapuo
se, Bridgeport, Conn. Velionis 
gimė Lietuvoje pribuvo in Su- 
vien. Valst., daugelis metu ad
gal. Paliko savo paczia Rozali
ja, sunu Petra, Brooklyn, N. Y., 
dukterys ponios E. Sullivanie- 
ne ir H. Duringiene isz Queens 
Village, L. I. N. Y., 5 anukus-ir 
anūkes, taipgi broli Kazimiera, 
New Yorke ir seseri Ag. Mos- 
koiene isz Brooklyn, N. Y. Am- 
žiną Atsilsi.

Coronado Beach, Florida. — 
Czionais svecziuojasi pas pa- 
žinstamus, gerai žinomas ūki
ninkas ponas A. Abraczinskas 
su paczia isz Catawissa, Penna.

Skaitykite “Saule”
Neužmirszkite Guodotini Skai

tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraazczio. PASKUBINKITE J 1 )

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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Merginos Vyrams Patarnauja

-fl “Pirmiausia, asz pasilaikau 
1 dabartini laipsni. Tas reisz- 
kia daug.
O “Grįždamas atgal 3 metu 
“ tarnybai, asz galiu pasirink
ti man patinkamoj dali tarnau
ti Oro, Sausžemio, ar Tarnybi
nėse Jiegose, ir galiu vykti in 
kuria tik noriu užjūrio tarny
bos vieta.
Q “Asz gaunu mano atleidimo 

alga, nors asz ir grižtu at
gal. Taip pat gaunu $50 sugri-

Amerikoje, in pietus, yra paprotys kad viena diena in 
metus visos merginos turi vyrams patarnauti. Ta diena yra 
vadinama “Sadie Hawkins Day.” Ta diena mergina gali 
pirsztis vyrui, gali net reikalauti kad vyras su ženytusi. Vi
sos merginos ta diena gražiai ir mandagiai patarnauja vy
rams taip kaip vyrai visa savo amžių pataikauja joms. Jos 
padeda vyrams užlipti ir nulipti, nesza studentu knygas in 
mokykla, stovi pakol vyras prisėda ir visur ir visaip užima 
mandagaus vyriszkio vieta. Czia kelios merginos nusistvere 
viena vyruką ir bebaikodamos peszasi už ji. Paprastai vyra 
už mergina peszasi, bet per “Sadie Hawkins” diena tai bo
bos už vyra peszasi.

Kurti Gali Baisa Matyti

Bell Telefone Kompanija iszrado kaip kurti gali per te
lefoną baisa matyti. Czia parodo kaip Edgar Bloom, visai 
kurczias žmogus kalba per telefoną su panele Harriet 
Green. Ji girdi ka jis sako, o jis mato spalvotas oro bangas, 
kurios jam parodo ka ir kaip panele sako ar kalba.

REDDY KILOWATT . . . . Watt’s in a Name . . .

I. ■

žimo atgal bonusa uz kiekvie
nus mano isztarnautus armijoj 
metus. Mano užlaikomi asme
nys gauna szeimynu paszelpa 
visu mano tarnybos laiku. Ir 
asz galėsiu naudotis GI insta- 
tymo naudomis iszejes isz ar
mijos.

/4 “Man užtikrintas maistas, 
drabužiai, patalpos, medika- 

le ir dantų priežiūra. Ir asz ga
liu iszmokti by kuri isz 200 
amatu Armijos mokyklose.

r “Mes visi, kurie grįžtame 
w atgal, gauname nuo 30 iki 
90 dienu urliupo namieje su 
pilna alga ir musu keliones isz- 
laidos in abi pusi yra apmoka
mos. Ir mes gausime 30 dienu 
urliupo kas metai su pilna alga.

JANUARY 31, 19(6
SVARBI DATA VYRAMS
ESANTIEMS ARMIJOJE

DABAR tarnaujantieji ar
mijoje vyrai, kurie isz nau
jo instos tarnybon priesz Va
sario 1 d., bus priimti su da
bartiniu laipsniu. Garbingai 
paleistieji gali isz naujo iu- 
stoti per 20 dienu po atlei
dimo su tuo paežiu laipsniu, 
koki turėjo, jei instos priesz 
1946 m., Vasario 1 diena.
Jus galite instoti bent kuriuo 
laiku 1%, 2 ar 3 metu tar
nybai. (Instojimas vienu me
tu tarnybai leidžiamas tiems, 
kurie dabar yra isztarnave 
nemažiau 6 menesiu.)

>>****jM-********>M>**>(- -- .■ - --- -- ----
ALGA ' PER MENESI— 
INSTOJUSIEMS VYRAM^ 

Pridedant Maista, Bu-
veine, Drabužius ir pMedikale Priežiūra P

(a) —Plus 20 o/o Pride
dant už Tarnyba Užjūri.
(b) —Plus 50 o/o jei yra 
los, Paraszutistu ir t. t. 
Nariu Skraidymo Ingu- 
(e)—Plus 5 o/o Padidin
ta Alga už Kiekvienus 3
Metus Tarnybos.

INSTOKIT ISZ NAUJO DA
BAR JUMS ARTIMIAUSIOJE 
U. S. ARMIJOS REKRUTAVI- 

MO STOTYJE.

MONTHLY
Starting 
Base Pay

RETIREMENT 
INCOME AFTER:

Per 20 Years' 30 Years'
Master Sergeant Month Service Service
or First Sergeant $138.00 $89.70 $155.25
Technical Sergeant 114.00 74.10 128.25
Staff Sergeant . . 96.00 62.40 108.00
Sergeant . . . . 78.00 50.70 87.75
Corporal . . . . 66.00 42.90 74.25
Private First Class . 54.00 35.10 60.75
Private . . . . 50.00 32.50 56.25

2426 S. Centre St.
POTTSVILLE, PA.

SEE THE JOB THROUGH

U. S. ARMY
BE A 

“GUARDIAN OF VICTORY”
AIR, GROUND, SERVICE FORCES

| arba pradžia 
j SKAITYMO 

ii ...ir... \ 
ii RASZYMO 
ir ______
Ir _ . - _ _ -

ii 64 pus., Did. 5x7col.
Tiktai, 10c.

ir _____
“SAULE” 

;l MAHANOY CITY, PA.

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

:: Tiktai 15</ ::
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., U. S. A.

ISTORIJEapie Da i2z “• 
----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
nžmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragau- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£. 
‘SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

Isz Berlyno In Amerika 
Per Telefoną

NEW YORK. — Bell Telefo
ne kompanija pranesza kad jau 
baigiama inrengti telefonai 
tarp Amerikos ir Vokietijos. 
Per szitus telefonus kareiviai, 
kurie dabar randasi Vokietijo
je gales per telefoną pasiszne- 
keti su savo szeimynomis czia 
namie. Kareiviui bus valia kal
bėti tris minutas ir jamkasz- 
tuos apie dvylika doleriu už tas 
tris minutas, nepaisant kur 
Amerikoje jo motina, žmona, ar 
giri f renta randasi.

Kompanija prižada kad szi- 
tie telefonai bus gatavi už san- 
vaites kitos ir kad per Kalėdas 
jau kareiviai gales szaukti mus 
per telefonai staeziai isz Vokie
tijos.

Senatoriams Karszta
Darosi

WASHINGTON, D. C. — 
Kai Ambasadorius Hurley par
važiavo isz Kinijos ir vieszai 
pasakė kad Amerikos valdžia 
nori remti ir isz tikro remia Ki
nijos Komunistus, ir kai jis pri
žadėjo da daugiau pasakyti, 
Senatoriai ji pasiszauke ir pra
sze kad jis jiems slapta, uždary
tu duriu viską papasakotu, o 
spaudai nieko nesakytu, jis 
drąsiai atkirto kad jis taip ne
daro. Jis sake, kad ka jis sakys 
tai jis nori kad visi Amerikie- 
cziai iszgirstu.

Matyti kad Ambasadorius 
Hurley žino apie ka jis szneka 
ir kad jis teisybe kalba, nes vie
toj kad jis senatorių bijotu, da
bar visi jo bijosi ir net dreba 
laukadmi ka jis pasakys.

Apie Racionavima
Cukrus: Ženklelis Nr. 38 

cukraus lyg Rugsėjo (Sept.) 
knygutėje Nr. 4 del 5 svaru 
30 d., Racionavimo valdyba da
bar priima aplikacijas del su
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti 
cukraus.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

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

" I

PUIKI ISTORIJA

į Kapitonas
Velnias

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

MAHANOY CITY, PA.

0^=* SKAITYKITE “SAULE” 'W

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunns numirelin. Pasam
do automobilius del laidotuviu, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numetąs 78. 
820 W. Centra St., Mahanoy City

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!




