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Konferencija Užsibai la
Isz Amerikos
Smarki Eksplozija
ii Kilo Kasyklosia

miu, isz apie 500 ypatų. Norintsj 
valdžia melde priesz szventes 
kad automobilistai saugotusi 
kiek galėdami nuo nelaimiu, 
bet motoristai nepaklausė geru 
patarimu.

Kompanijos Turilikai gerbia, bet ir tie kurie Ka
taliku Bažnyczios nepripažins- 
ta.

f Merginos ir moterėles prasze 
Kalėdų Dieduko kad jis joms 
atnesztu tu gražiu ir plonu 
“nylon” pancziaku. Kai ku
rioms jis pora kita ir atnesze, 
bet ne visoms. Po Kalėdų vi
soms bus gana tokiu pancziaku.

Kalėdų egleles buvo branges
nes. Mažuose miesteliuose gale-

Ar Kapitonas Duoti ApskaitaĄ

' PINEVILLE, KY., — Apie 
S0 lyg 50 angliakasiai likos pa
gauti per eksplozija gazo Ken
tucky Straight Creek Coal Co., 
kasyklosia. Kaip girdėt tai da | sunku sziais metais. Visi dova-į joje visai nurempejusi ir nusi- 
nelaimingi angliakasiai randa
si po žeme.

Ir Jau Po Kalėdų Kaltas?

Į Kongresmonas 
į Nusižudė

NEW YORK. — Kalėdų Die-j jai gražia eglele nusipirkti už 
j dūkas rado savo darba be galo pustreczio dolerio. Philadelphi-1 

vintais. Visi dova ' j°jfi visai nurempejusi ir nusi- 
nu reikalavo, o mažai ju buvo szerusi puszies ar egles szaka Didelis kariszkas laivas 
sztoruoše, ir tos kad ir prastos,; kasztavo apie deszimts doleriu. ,dla^aįpoliis”. ~ . 
buvo baisiai brangios.

Sako Trumanas

WASHINGTON, D. C. —
Kongresmonas Joseph W. Er
vin, 44 metu amžiaus, isz Char-. noviszkai. pasigerti, 
lotteville, N. C., užsidarė visas - - ■
savo kambario duris, užkiszo 
su popieromis visus plyszius ir 
paleido gaza in kambarį. Pas
kui pasiėmė revolveri in viena 
ranka ir britva in kita.

Jo susiedai rado jo lavona 
ant dvieju krieslu. Jis buvo 
pasirengęs nusiszauti ar pasi
pjauti jeigu gazas ji neužmusz-

Trainai, traukiniai buvo!
Vyrams ir merginoms, net ir kimszte prikimszti parvažiuo- 

boboms buvo gana cigaretu. Vi-1 jancziu ir iszvažiuojancziu. 
si galėjo rūkyti pakol net ii’ isz Szimtai žmonių padare pasku- 
ausu durnai ėjo.

Sznapso buvo mažiau,
tine kelione per szias Kalėdas, 

nors Valdžia pranesza apie 470 žuvo 
žmogelis rado gana gerai ir se-Į automobiliu, traukiniu ir kito- 

Geresnio se nelaimėse.
Kalėdos praėjo, dovanos per

iu rankas,
sznapso isz užsienio, kaip tai
Scotch, Cognaco, ir kitu ponisz- simaine isz rankos 
ku gėrimu buvo sunku gauti. Į Kalėdų Diedukas sau nupyszki- 
Bet jeigu pažinojai Juszki ar 
Moszki tai galėjai sau bonka 
kita nusipirkti už kokius dvi- 
deszimts penkis dolerius.

no in ten isz kur atvažiavo. Da
bar mums lieka tik savo bilas 
užsimokėti, pasilsėti, iszsipa- 
girioti ir Nauju Metu laukti.

WASHINGTON, D. C. —
.. ........................... i “In- 

!” buvo beveik pas
kutinis, kuris nuskendo isz 437 
kariszku laivu kurie nuskendo 
per szita kara. Szita baisi ne
laime privedė Laivyno Sztaba 
prie pirmutinio Kariszko Teis
mo, in kuri yra intrauktas to 
laivo kapitonas Charles Butler 
McVav. c.

Paprastai, kai laivas karo 
laiku nuskęsta, Karo Sztabas 
pareikalauja apyskaita kaip 
ten atsitiko, ir viskas vėl tvar
koj. Bet su kariszku laivu “In
dianapolis” jau to neužtenka. 
Szitas laivas veže tai baisiai 
sprogstancziai bombai reikalin
gas dalis in Mariana salas ir 
pražuvo nuo mariu tik kelioms

Daug Žuvo Automobiliu, Trau
kiniu Ir Kitose Nelaimose Per 
Kalėdas; Generolas Patton Mi
re Ir Palaiduotas Vokietijoje;

Popiežius Iszrinko 32 
Nauju Kardinolu

paskutinaji karta su savo ka
reiviais važiavo in Heidelberg. 
Kaip pirma, taip ir dabar jis 
pirm savo kareiviu važiavo.

ISZ MOSKVOS. — Tikru žinių apie Mos- 
kvos Konferencija taip kaip ir nėra. Mums 
laikraszcziai tik pasakoja kaip Stalinas iszrodo,

tu. Bet gazas ji amžinai užmig- 
įdino.

Kongresmonas Ervin ilgai 
sirgo neiszgydoma kaulu liga ir 
buvo labai susirupines ir nu
liūdęs.

; 16 Žuvo Prieglaudų
Name

HARTFORD, CONN.,— Ku- 
ežios vakara, Kalėdų eglele už
sidegė ir visa narna uždegė. 
Žuvo 13 moterų ir 3 vyrai.

Daug kitu buvo sužeista. 
Nebuvo galima gaisro užgesinti 
nes vanduo užszalo.

Eina tardymas dabar, kas 
ežia buvo kaltas, nes sako, kad 
kas nors tyczia atidarė duris, 
kad vejas ta ugni padidintu, 

j, ——   ...... ......

PASEKMINGU NAUJU METU 1946!

Lai Dievas laimina visiems musu skai
tytojams su sziais Naujais Metais. Kad 
Jis suteiktu sveikata ir prailgintu gyvas
tį visiems ir kad szis metas atnesztu 
kožnam ka trokszta nuo Vieszpaties Die
vo, ir kad kožnas turėtu ramybe ant žemes! 
To szirdingai vėlina, “Saules” Redakcija.

dienoms iszplaukus isz Leyte.
Ant szito laivo žuvo daugiau 

jūreiviu negu ant kitu laivu 
iszimant kariszka laiva ‘ ‘ Ari
zona” in Pearl Harbor, kai Ja
ponai pirmu sykiu mus užklu-j 
po. Ant “Indianapolis 880 jū
reiviu pražuvo, 300 liko iszgel- 
beti, bet visi buvo baisiai su
žeisti.

Ana sanvaite Kapitonas Mc
Vay buvo paszauktas priesz 
teismą pasiaiszkinti kas ten at
sitiko kad tiek jūreiviu žuvo po! 
jo valdžia. Jis yra kaltinamas 
už neapsižiurejima. Jis žinojo 
kad tuose vandenyse lukuriuo- 
ja prieszo submarinai, ir jam 
buvo insakyta plaukti ne sta- 
ežiai, tiesiai, bet isz lėto, ir suk
tis, savo kelia mainyti ir diena 
nakti budėti. Paskui jis kalti-

po trumpu gedulingu pamai- kaip musu delegatai vra ten vaiszinami, kur jie 
pTongraba C'na ka & !“at° if ka*P Jie SaV0 liu0Sa iaika Pra* 

indejo in traukini ir nuveže in leidžia. Bet, kas ten toje Konferencijoje da- 
paZta kZSSo. Ant rosi, tai nei vapt. Moskva visiems ne tik bur

nas užeziaupe, bet net ir akis apmuilino. Musu 
raszytojai ir korespondentai negali nei prieiti 
prie tu kambariu kur Konferencija yra vedama. 
Kiek žinių Rusijos didžponiai Komunistai iszlei- 
do, tai viskas kaip ant sviesto. Eina gandai, 
kad visi susitaikė ir dabar iszlygino visus tuos 
nesusipratimus, kurie iszkilo per Londono Kon
ferencija. Dabar Rusija reikalauja, ir kiek 
galima dabar sužinoti ir gauna kelis Turkijos 
miestus. Amerika nesikisz in taikos sutarti

jo kapo pastate maža kryželi 
ant kurio buvo uždėtas Genero
lo numeris ii’ jo vardas. Nei 
daugiau, nei mažiau negu tiems 
tukstaneziams kareiviu, kurie! 
ten taip pat ilsisi.

Generolo Pattono pati ir jo
sios brolis Frederick Ayer isz 
Boston, Mass., dalyvavo laido
tuvėse.

Generolas Patton dabar guli, 
szalia savo kareiviu, kurie su 
juo pastojo Vokiecziams kelia 
kai jie per anas Kalėdas persi- 
musze per Amerikiecziu tvirto-

8 Vaikai Žuvo Gaisre

CARLISLE, PA. — Trys ma
ži vaikucziai žuvo gaisre kai 
namas užsidegė ant So. Moun
tain netoli Huntsdale, Cumber
land apygardoje.

Žuvusieji buvo Emma Wil 
son 4 metu amžiaus, Pearl Wil
son 3 m. a., ir Sylvester Wilson 
2 metu amžiaus.

FAYETTEVILLE, W. V. — 
Penki vaikucziai žuvo gaisre 
kai d vi j u augsztu narnas užsi
degė. Vaikai buvo nuo 6 iki 
15 metu amžiaus.

Apie 500 Žmonių Žuvo 
Visokiose Nelaimėse
WASHINGTON, D. C. — 

Daug nuliudimo per Kalėdas 
ISuv. Valstijose, per visokias 
nelaimes. Lyg sziam laikiu su
skaityta kad visose valstijose 
jguvo nuo nelaimiu ir atsitiki-

4 Nauji Kardinolai 
Amerikai

ISZ VATIKANO. — Popie- 
žius Pijus XII iszrinko 32 nau
ju Kardinolu. Keturis del 
Amerikos: Arkivyskupą Fran
cis J. Spellman isz New York, 
Arkvyskupa John J. Glennon 
isz St. Louis, Arkvyskupa Sa
muel Alphonsus Stritch isz Chi
cago ir Arkvyskupa Edward A. 
Mooney isz Detroit.

Tai pirma syki Amerika tu
rės net penkis kardinolus. Pir
miau Amerikoje buvo keturi ar 
mažiau. Iki dabar buvo tik 
vienas Kardinolas likes Ameri
koje, Kardinolas Dennis Doug
herty isz Philadelphia, Pa,

Szitoks iszrinkimas kardino
lu beveik visus nustebino, nes 
dabar pirma syki net in dau
giau negu keturis szimtus metu

bus daugiau kitataueziu negu 
Italijonu kardinolu. Dabar jau 
yra pilna septynios-deszimtys 
kardinolu. Tiek yra paskirta, 
bet retai kada tiek isz tikro 
buvo.

Pietų Amerikoje buvo tik 
vienas kardinolas, dabar bus 
net septyni.

Kanadoj buvo tik vienas del 
Francuzu, dabar bus vienas del 
Francuzu ir antras del Angliku.

Kiniecziai susilaukė savo 
Kardinola. Jie iki dabar visai 
neturėjo kardinolo.

Iszpanija gavo tris kardino
lus.

Kardinolai sudaro Popie
žiaus Taryba ir prižiūri visus 
Katalikiszkus universitetus, 
kolegijas, brolijas ir misijas. 
Esamasis Popiežius yra pažan
gus žmogus ir yra susipažinęs 
su viso pasaulio dipliomatija :r 
politika. Ji ne vien tik Kata-

namas už tai, kad jis arba ne
paisė arba nemokėjo kaip savo1 
jūreivius iszgelbeti kai laivas 
jau skendo. Jis per ilgai laike 
jūreivius ant skestanezio laivo.

Ne vien tik Laivyno Karo 
Sztabas nori žinoti kas ten atsi-: 
tiko, bet ir szimtai naszliu ir, 
verkianeziu motinu reikalauja 
kad valdžia isztirtu ir paaisz- 
kintu.

Kapitonas Charles Butler 
McVay yra tikras jurininkas' 
Oficierius, jo tėvas buvo admi-! 
rolas, jis pats pareina isz tos' 
garbingos Annapolis.jurininku 
Akademijos. Jis teisme nėra-' 
miai sėdėjo ir nervuotai rankas 
lauže kai teismas pradėjo ji tar-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Generolas Geo. Patton 
Mire; Palaidotas

HEIDELBERG, VOK. — 
Generolas George S. Patton

ves ir apsupo szimtus tukstan- 
cziu Amerikiecziu.

Per anas Kalėdas visa Ame
rika nusigando. Vokietis, ku
ris jau rodos buvo sumusztas, 
visai netikėtai persilaužė per 
visas linijas ir tvirtoves ir vi
siems musu vaikams grėsė bai
sus pavojus.

Generolas Patton su savo ka
reivai ir pastojo tiems Vokie
cziams kelia ir juos sulaikė pa
kol kitos kariuomenes galėjo 
susiriktuoti ir vėl in karo lauka' 
stoti. Ten, per anas Kalėdas 
ctąug Generolo Patton kareiviu 
krito. Dabar jis sykiu su jais 
ant tu paežiu kapiniu ilsisi.

Generolas Patton likos bai
siai sužeistas automobiliam ne
laimėje Gruodžio 9 d., Vokieti
joj, ir mirė Petnyczioj Gruodžio 
21 d., 7-tos Armijos ligonbuteje 
Heidelberg, Vokietijoje.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI^

tarp Rusijos ir Finlandijos. Prancūzai gales 
tarti savo žodi kaslink taikos sutarties su Italija. 
Kinija bus inleista in taryba kai bus svarstoma 
Japonu ir Azijos klausimas. Isz viso to kas ga
lima dabar pasakyti, tai iszrodo, kad Konferen
cija labai gražiai pasisekė už tai kad Rusija gavo 
viską reikalavo. Bet, tikru žinių da nėra ir var
giai bus pakol musu delegatai parvažiuos in 
Amerika, kur jie gales be jokio suvaržymo lais
vai pasakyti kas ten darosi in kaip ten buvo.

ISZ WASHINGTON. — Prezidentas Tru- 
manas sako, kad dideles kompanijos, kaip tai 
automobiliu kompanijos turės duoti apskaita 
savo turto, turės leisti valdžiai peržiureti ju kny
gas ir isztirti ar galima darbininkams pakelti mo
kestis be pabranginimo automobiliu. Aiszkus

(Tasa Ant 4 Puslapio) j



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
so, visi laukai baltai nuszvinta 
ir visas svietas pasidaro vėl 
czystas, szvarus, nekaltas 
gražus. Tas 'baltas sniegas ro-

! dos visus žmogaus griekus pa 
1 kavoja ir apdengia, o saulutes 
spinduliai rodos visam svietui 
viską dovanoja.

j r
Apsukrus

Fut-Bolininkas

Dabar visokie daigtai vis 
brangus, už tai kad visur visi 
straikuoja. Ir kasztai daigtu ir 
darbininku algos yra susiriszu- 
sios su straikomis.

'Czia baisiai painus dalykas. 
Ir jeigu mes negalime suprasti 
tai nėra dyvai, nes patys tie- 
mokslincziai vargiai supranta. 
IMaž-daug, szitaip jie mums 
aiszkina:

Jeigu valdžia leis darbinin
kams mokestis, algas pakelti, 
tai tada visi fabrikantai reika- I lauš kad hutu jiems leista tuos 
pinigus atsiimti isz žmonių ku
rie tuos daigtus pirksis.

Jie mums aiszkina kad vis
kas pabrango net trisdeszimta 
nuoszimti nuo 1941 metu. Tai 
valdžia da prideda treczia nuo
szimti ir sako kad reikia viską 
pakelti 33%. Bet dabar kiek
vienas kuris darbininką samdo 
turi pats iszro'kuoti kiek dabar 
jam valia algas, mokestis pa
kelti.

Czia Saliamono proto reikia 
kad darbo žmogelis suprastu ka 
jie ten Washing’tone peria.

Prezidentas Trumanas insi- 
kiszo in straikas, nors jis sake 
nesikisz. Bet jis nedryso per 
skaudžiai Unijas užgauti. Kon
gresas da labiau uniju prisibi
jojo ir dabar tas instatymas 
priesz unijas liekia visai be 
dantų. Jis nieko gero fabrikan
tams nedave ir nieko taip bai
saus unijoms nenusprende.

Wi*SW
Dabar visa žeme baltai užsi- ‘ 

klojo ir ramiai sau miega po 
sniego paklode. Laukai baltuo
ja, vandens iszgriaužtos grabes 
ir vežimu iszriežintos vagos 
iszlygintos ir kaip ko’kia nau
jai iszskal'bta staltiese parodo 
kad net ir gamta prie szvencziu 
rengiasi ir svecziu laukia. Kur- 
ne-kur kyszoja koks samanuo- 
tas akmuo ar ledais barzduotas 
kelmas ir iszrodo kaip aguona 
pyrage.

Augsztai, ant pat virszunes 
kalno visa pūga sniego karojo 
nuo kraszto ir rodos nežino ar 
ten dar vis riogsoti ar žemyn 
nusileisti.

Net ir tvoros yra sniego nu
dažytos ar snaigėmis apvynio
tos rodos kad joms nebutu taip 
szalta. Stulpas prie vartelių tu
ri gražia, apvalia ir 'balta ke
puraite, kuri jam kaip Jurgiui 
tinka. 0 visas stogas, rodos at- I 
Įbulai ar iszyirkszcziai apsiren-' 
ges: juodos apatines, baltos vir-!( 
szutines. 

* i v • • • 'Žeme ant žiemos užsiklojo ir • 
gamta užmigo, bet visgi randa
si gerokai gyvumo ir lauke ir 
namuose. Sztai mergeles kojy-i 
tęs sniegą kutena kai ji in la u-' 
kus eina ir skaito ka vejas ant1 _ 
sniego jai raszo, ūkininkas eina1 
apžiūrėti ar vanduo szulinyje 
uieužszalo ir ar gyvuliai paszer- 
ti, keli bernaicziai sniegu mie- Jeigu užraszysite savo drau- 
tosi ir per pūgas braidžioja, te- ’ giu ar drauge “Saule” tai tu

Strasbourgo Lietuviai deko- 
u'ž drabužius. Bendrasis.N

Amerikos Lietuviu Paszelpos 
Fondas sziomis dienomis gavo 
Lietuviu Sanjungos Stras’bour- 
ge laiszka, kuriame jie dėkoja 
Amerikos Lietuviams už auko
tus drabužius ir apava. Laisz- 
kas szitokio turinio:

“Brangus Tautiecziai: — 
Del karo ir jo sukeltu audru, 
Strasbourgo ir apylinkėse, 
Francuzijoj, yra atblokszti 150 
Lietuviu, ju tarpe nemažas 
skaiezius vaiku. Priversti stai-^ 
ga ir netikėtai apleisti Tveyne, 
daugumas; beveik be jokio tur
to ir drabužiu atsidūrė sveti-j 
muju tarpe; o ka ir turėjo —j 
neteko oro bombardavimu ar 
kovu metu. Like ant kūno dra
bužiai ir apavas nuplyszo, su
drisko, o vaikai da juos ir isz- 
augo.

Padėtis buvo apverktina ir 
atrodė beviltiszka.

Bet sztai per Paryžių gavome 
Jusu surinktus ir atsiustus var lį atotus drabužius ir 'batus, czeve- . . .... XT. . . . . . i būti tikrai taikosrykus. Visi, kuriems tik ju rei
kėjo, buvo atitinkamai suszelp- 
ti — aprūpinti.

Taip pat per jusu ingaliotini 
Paryžiuje esame gave paszel
pos pinigais. Pagal kolonijos 
dydi ir turint galvoj vietini 
branguma, gautoji suma yra 
kukli, bet vis dėlto ne vienam 
serganeziam, bedarbiui ir sun
kiame varge kritusiam ji padės 
nors laikinai aszaras nuszluos-

, tyti.
Szitai visa turėdami galvoj, 

visu Strasbourge ir apylinkėj I
gyveneziu Lietuviu vardu, mes 
reiszkiame Jums, Gerbiama jai 
Fondo Centro Valdybai, visoms 
Gerbiamosioms Skyrių Valdy-1 
boms ir visiems Brangiems 
Fondo Nariams savo nuoszird- 
žiausia padėka už visas Jusu 
didžias pastangas, sunku var
gą, rūpesti suorganizuojant, 
turenkant, sutvarkant ir per- 
siuncziant daiktines aukas ir 
surandant ir sutelkiant leszas 
vargszams nuo karo ir jo pada
riniu nukentejusiems Lietu-: 
viams szelpti, kuo ir mums teko 
malone pasinaudoti.

Kartu mes praszytume per
duoti visiems musu Broliams ir 
Sesutėms Amerikos Lietuviams 
|inusu giliausius padėkos žo-' 
. džius už tai, kad jie taip gau-1 
'šiai, kuo tik galėdami, aukojo 
ir tuo tiek daug padėjo kaip 
mums, taip ir tu'kstancziams ki- 

| tu kenezianeziu Lietuviu, liki-1 
įmo žiauriai iszmetytu po visus1 
į pasaulio krasztus.
'—“Lietuviu San junga Stras

bourge.”

Kerman Wedemeyer, isz 
Hawaii buvo paskirtas kaipo 
labai apsukrus ir nagingas 
futbolininkas. Jis Ft e fut
bolą su St. Mary’s CL As. Jis 
dabar losz su Moraga, Cali
fornia kai szitas universite
tas važiuos loszti in New Or
leans.

— BALK Valdyba.

Geras Fut-Bolininkas

Savo dovanas siuskite tokiu 
adresu: United Lithuanian Re
lief Fund of America, 101 
Grand Street, Brooklyn 11, N. 
Y.

Adresuokite: SAULE PUBLISHING m mT*** „ 
>• 101 Kapitonas Velnias. PUi- No 12S n CO., MahžUlOy City
apraszymas, didele knyga, 404 • Dvi i3torUos &Dlfl Vol j: . . z.,. ..

50c

7-1’^ kertes Knygų Už 50c—

ti taikos ir ramybes szventes 
nuotaika. \

Visu vargstaneziu iszvietin- 
tu Lietuviu Europoje mes ne
galime aprūpinti, bet pasisten
kime aprūpinti bent va.kuczius 
kuriu dabar Europoje priskai- 
toma per 30,000, nuo 1 iki 14 
metu amžiaus.’ “Bukime jiems 
Kalėdų Dieduku.” Papuoszki- 
me ju veidelius szypsena ir bent 
laikinu džiaugsmu.

Pirkdami savo vaikams lėlės,1 
barszkalus, būgnelius, vežimė
lius, sviedinėlius ir kitus žais
lus, neužmirszkime nupirkti ir 
skirti bent viena dovanele isz- 
tremtam Lietuviu vaikucziai 
Europoje. Jie nedaug praszo, 
tik viena maža dovanele. Jei vi
si po viena nupirksime, ju pa
kaks visiems tremtiniu vai
kams. Padarykime tai dabar. 
Nors Kalėdų Diedukas iszvie- 
tintu Lietuviu vaikuęzius ir ap
lankys pavėluotai, bet jis juos

Ar Kalėdų Diedukas
Užmirsz Vargstanezius

Vaikuęzius?

BROOKLYN, N. Y. — Atei- 
i Kalėdų szventes. Jos turėtu 

ir ramy bes j 
I ž e n 'k 1 a s, pranaszaujaiicziu! 
i “ Taika ir Ramybe Geros Va
lios Žmonėms,” nes szios Ka
lėdos yra pirmos taikos Kalė
dos po antrojo pasaulinio karo. 
Amerikoje - dėkingi žmones 
džiaugsis ir szia didžiąją szven- 
te saves, kaip szvente prieszka-: 
riniais laikais: jie pirks geriau-] 
šio maisto, gražiausiu drabužiu 
puikiausiu gėrimu, daugybe 
gražiu dovanu suaugusiems ir 

1 vaikucžiams. Taip, mums karas 
baigėsi; mums malonu ir gera 
laukti ir szvesti Kalėdų szven
tes; mes turime vilti ir mes tu
rime namus; mes laimingi.

Būdami geros valios žmonė
mis ir laikydamies Kalėdų gra
žiu paprocziu ir nuotaikos, pri
siminkime ir tuos, kuriems ka
ras da nėra pasJbaiges, kuriems 
Kalėdos sziemet da toli gražu 
nėra “Taikos ir Ramybes” 
Szvente. Prisiminkime tuos, 
kurie iszguiti isz savo teviszkiu 
atskirti nuo savo artimųjų, be- 

) vilcziai laukia dienos, kada ir 
I jie, kaip mes, gales atsisėsti 
prie Kucziu stalo, pasidalinti 
dovanomis ir tikrai pasidžiaug-

Felix Blanchard isz Bis
hopville, S. C., užsitarnavo 
garbe būti pavadintas sziu 
metu didvyris ant futbolo 
lauko. Jis labai gerai grajino 
priesz Laivyno geriausius 
oficierius ir juos sumusze ana 
menesi.

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

20 Centai.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, P*.

Augintiniai Kiniecziai

A

ŠA*

ftc N\evva

No.
kua apraazymas, didele knyga, 404 

Popierinei apdarai. CJ.
Prakeikta, meilingas kri- 

apraszymas, 202 pus. 
Vaidelota, apisaka 
puses azimtnaeczio,

losi ir per pūgas braidžioja, te- giu ar drauge “Saule” tai tu
nai prie namu, mocziute žvirb- res didžiausia linksmybių per 
liams trupinius nuo stalo bars- visus metus!
to. Nuo kalno vaikai spiegdami I - 
ir rykaudami rogutėmis va-ljp 
Kruoja. Bernelis mergele moki- * 
na kaip ant ledo cziuozti ir ja * 
ramina kad ji nenusigąstu kai ★ 
ledas poksztelia isz szalczio. 
Automobilius su lenciūgais su
mindžiota sniegą kerta ir kram
to ir jo ratai kaip jaunas žirgas 
pųr'kszczia.

Kai saulute per pietus sau'J 
kasas susis_ukoja ir nusiszyp-

★ ★ ★ ★ ★ 
i

SIENINIAI J
KALENDORIAI i

1946 M. J
- I

15 coliu ploczio x 23% col. J 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 *

Adresas: *
SAULE PUBLISHING CO., * 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A. J

Anglijos kareiviai prisiėmė užauginti du Kiniecziu ber
niuku, kuriu tėvai žuvo per kara. Anglai lakūnai juos pasi
ėmė auginti. Jie labai myli Anglijos kareivius ir greitai mo
kinasi.

puslapiu.
No. 102 

minaliszka
No. 103 

pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. f 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs! sekanti skaitymai: Ha isz ma
isto 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. 
puikus

No. 
Garžia 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .................................... 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ..............................................15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas žerk olas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kelerą; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus.

No.
Doras gyvenimas;
mybe; Vargingo žmognus sunu; Tcys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapio .................................... 1&C

No. 127 Trys istorijos apie Dūk 
te nustvniu: Peleniute: Du brole* 
Varputis ir Skuputis. 60 pus...15c

35c
182 

isz- 
Su pa- 

_ . 35c 
Trys istorijos,’ apie Ne-

116 Istorija apie Sierata, 
apraszyinas. 119 pus. .. . 15c

119 Keturios istorijos apie 
Haremo nevalninke? T-uoszis:

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

Praversta links-

SKAITYKIT
“SAULE” ji

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

:: 25< ::

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

ir apie Bedali* J™
_ No. 129 Keturios ' ««
Kelviną, KrtrnkTO,, 
t0Jel žeme; BX K’I'M-
aua pngauna. 58 puslapi,, ’ T 3U' 

No. 132 Trys P U..........
rius isz Va>enc2i. ' l“’.*Plo Anglo, 
turi Bavo vita T; Ut” da«»3 

Ka pasakė ka pacziuoms. 76 puslapiu........... Joe
karnas’f3 aDVi-i8tOrijOS5 apie Neužm°- 
kamąs žiedas u- Apie Drūta Alksni,

Žudfnst134 P'1 istordos apie Bafei 
Zudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu............  ’_ ..........................

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

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

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 apveisdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkaa; 
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 naktį. 
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- 
, .   15clapių ........................-............  . ~

No 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Ant keik užlaiko moteres paslaptį.

J, . • .... 16c61 puslapiu .................• • . .
No 151 Penkios istorijos apie vai- 

tas Szrilpikas; Pas merga; Grw.o. 
akys; Tarnas; Vargd.en.s Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ..•••• •

No. 152 Trys istorijos apie J 
m.s; Drūtas Petras; Nuogai!.-

P°Nm 168 Trys istorijos apie Galla' 
ti; Du broliai; Majoro duktė. 

PUŽoPlU58 Keturios istorijos apie O- 
•? a qtormfield danguje; Pabe 

pitonas Storpagautas vagis 
gele; Kas-gi isztyre, r'ig.............. i6f
60 puKtepiu ................   ’ ’ ’

Pa. '
No. 160 Keturiolika istorijų ap»_ 

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugav&- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunu», 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

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

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

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
'kiaus; Iszklausyta malda vargszox 
Geras Medėjus.................................... 15®

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisiau prasi- 
žentelis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ................  2S®

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paczia;; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 1.00 puslaniu........... 25<į

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..............................................16®

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15®

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
P’.emenlis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimieczis Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi* 
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bw< 
rtai;
Preke

Kelete Juoku ir Paveikslo, 
................................................18<

---------  j

Adresas
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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DUKTĖ GRAFO
“Te gyvuoje karalius Jonas

■ Sobieskis! ’ ’

kad tiktai pradėt vajauna tan- 
ciu. Joana akis isztempus žiurė
jo ant pribuvusiu pagelbinin- 
ku, ba da niekad tokio vaisko 
nebuvo maczius. Visi aptaisyti 
plieninėm blekem su žibantais j 
ginklais, pletojentem karūnė
lėm ant pikiu.

'Czia vėl pasirodė sparnuoti 
užarai, kaip rodos baisiausi

Jau saule tekėjo ir apszviete 
visa aplinkine. Turkiniam aba
ze maiszatys ir klegėjimas kas 
kartas didinosi, ba dideli Tu te
kine Armija pasidalinus ant 
dvieju daliu, ketino užklupt ant 
kriksz'czioniu isz dvieju prie- 
szingu szaliu: viena dalis keti
no stot prieszais pribuvusia 
ant pagelbos, o kiti prileist
szturma ant miesto Viedniaus.' smakai ir tame didelis riksmas 
Valandoje, kada Joana su Zai
ra stojo prie meczeto, iszgirdo ( 
griausmą arniotu ir mazdžieriu. 
Szturmas prasidėjo. Nes gra
fas Sterembergas jau stovėjo 
ant muru pasirengiąs gint. Ži
nojo, jog toji valanda iszrodys 
giliukis ne tiktai visos Austri
jos nes ir visos Europos, už tai 
sukuopino visas savo pajiegas, 
kiek tiktai turėjo žmonių ir 
vaisko stot priesz nevidonus. 
Joana žiurėjo ant muru ir mate 
tęva kaip sukinėjosi ant muru, 
mate kaip davinėjo prisakymus 
kaip rode su ranka ant Turki- 
nio abazo, nes toje valandoje ne 
dre'bejo ne apie tęva ne apie sa
ve, tik tai žiurėjo kas czia nusi- 
des.

O czia isz visu szaliu Tur'ki- 
nio abazo pamaželi slenka gil
tos paskui glitas ir iii viena di
dele glitą kuopinasi ant ilgos 
linijos. Taisės glitas taiksti se
nas Ibraimas oasza, am; kit? 
galo taiksti Mara Melimed-Ba- 
sza, o visa armija valde Kara- 
Mustafas. Nes taip tikėjo savo 
pąjiegom ir giliukui, jog vieto
je užsiiminėt minto — kaip bu
tu geriau, tai kaip isz visko 
szaudydamas, liepe sau pada
ryti viduryje armijos raudona 
budyke isz karmazino ir nuo 
ten iszdaivinejo prisakymus. 
Taip jau buvo nerangus nuo 
pervirsziniu kuniszku darbu ir 
paleistuvingo gyvenimo, o ir 
buvo injungias in ta viską, jog 
ir szitoje baisioje valandoje ne
galėjo susilaikyt.

Vos susidavadyjo Turkiuos 
glitos, o czia sztai nuo kalno 
Kalehbergo, pradėjo nusileidi- 
n.et glitos, kaip rodos didžiau
sias vanduo ir tai pasidalinia in 
penkes dideles armijes!

— Ana per kur jie ateina, 
paszauke Kara Mustafas, ar 
pasiuto! Juk ten ne galės nusi
leist visi dings!

O senas Ibraimas tame laike 
pats in save kalbėjo:

— Ne kas kitas, tiktai pats 
karalius Sobieskis veda juosius 
tai jo praudžia toki kelia sau 
pasirinkt.

O tuom laik vaiskas, kaip de
besis, didžiausiam paredke tik
tai ritasi nuo stataus kalno.

Kara Mustafas ta matyda
mas prisakė ka greieziause pilt 
volus, kad sulaikyti ta baisu de
besį, nes tas nieko ne ženklino, 
vaiskai krikszczioniszki be jo
kios klinties perejo.

Matydami tai apsiaubti mies
te Austrijokai, tuosius nebai- 
mingus vaiskus, persiėmė dide
le narsa, musze Turkus, veržen- 
cziusiu ant muru visokais spa- 
sa'bais. O czia nuo kalno Kalen- 
borgo pabaigos armijos da ne
matyt ir katrie tik insileido, 
tuojaus taikstėsi in glitas ant 
paskirtos vietos palei Vied
niaus priemiesti ir kur katras 
m runda apsiaubinejo Turkiui 
abaza.

Lenku kareiviai kaip rodos 
pasiutia negalėjo susilaikyt ir 
kožnas kareivis net drebėjo,

atsimusze nuo muru miesto;

Oi Tos Dienos, 
Dieneles

Kas atsimena szitas gra
žuoles? Juos visus mus žavi
no keli metai atgal. 1920 me
tuose Alicija Lord Landon 
buvo geriausia ir drąsiausia 
nerike, Charlotte Boyle 
Clune geriausia plauke ir Ai- 
leen Riggin Young gražiai ir 
greitai mokėjo plaukti. Juos 
visos trys susiejo Philadel- 
phijoje ana sanvaite ir pasi- 
sznekejo apie tos laikus kada 
dienos buvo tiktai dieneles.

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

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

knygele, 75 Centai.
Rodykle:

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

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
P&skiaus atiduodamas Dievui gar

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

Komunijos.
Garbinimas 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministranturas. ,

Szv. 
prie 
pris 
Szv.

ii

Szv. Sakramento 
Tatnosziau*. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

0 czia Lenku glitos trauke 
drąsiai ant musztynes, iszalkia 
pagoniszko kraujo, Joana insi-'p 

įžiūrėjo in juosius, kaip iii ste-|® 
bukla. Ant kart rodos kad su-i 
žaibavo, o tai užarines pikes 
nusileido žemyn ir kaip viesulą 
did'žiause leidosi tiesiog ant 
Turkiniu raiteliu, o kurie tokia 

'baime buvo paimti, jog tuojaus 
pradėjo metintis iii szalis. O 
czia vaikine matydami tai už
arai, da diesne narsa paėmė, 
nežiūrėdami ant to, jog kone in 
viduri Turkinio abazo insigavo i 
klodami Turkus kaip zuikius.! 
Turkai toliau būdami ir maty
davai, jog ne didelis skaitlis 
vaisko enkinio gavosi in ju tar
pa, inšidrasinia užpuolė isz vi
su szaliu. Jau likosi užniusztas 
jaunas Potockis, Modrsewskis 
ii pulkauninkas Aswerus, nes 
toje valandoje karalius Sobies
kis, ka ne nuleidinejo nuo akies 
saviszkiu ir Turku nusiuntė 
jiems ant pagelbos, kuni- 
gaikszti Waldeka su Bawarais, 
o ne Trukus pats pasktibino su 
savo dragūnais. Dabartės tai 
prasidėjo musztyne ant visos 
linijos, o buvo baisi ir traukėsi 
net igi sutemai.

Karalius Sobieskis buvo vi
sur ir kamandieravo ir muszesi 
kaip prastas kareivis. Godus 
garbes, kad at gint krikszczio- 
nylbe nuo pagonu, tai muszesi 
pats kaip levas ir savo armija 
pakurstinejo ir lindo kur buvo 
pavojingiause vieta.

O kur tiktai pasirodė kara
lius Sobieskis, su savo ketais 
draugais, tai Turkai bego kaip 
nuo velnio. Nes kad ir narsu
mas ne iszpasakytas jo o ir jo 
svitos, ypatingai jo adjutanto 
Matszinskio Lietuvio. Kapojo 
ir vare nevidonus ir patemino 
raudona budyke (palatka) Ka
ru Mustafo, 'kur sėdėjo su savo 
dviem sunais. Karalius tai pa
matęs labai perpyko ir liepe ta 
budyke apsiaubk Vos isztare 
karalius sztai užarai karalisz- 
ko sunaus Aleksandraus, mėtė
si pirmutinei su riksmu: ‘ ‘Die
ve laimink krikszczioniam!” ir 
kaip tik arkliai inkabine leidosi 
per glitas Turku darydami sau 
su kardais kelia. Vokiecziai sto
vėdami ant muru miesto Vied
niaus stebėjosi ir net drebėjo 
žiūrėdami ant narsumo Len- 
kiszku vyru, o kunigaiksztis 
lotaringinis paszauke:

— Dabar matau, jog 
kas turi su savim tokius vyrus 
tas turi laimėt. Jeigu ir dangus Jiel Turkiuos armijos niekas ne-

> vadu kamandos.
Ant užpakalio armijos praside-

| BALTRUVIENE |

Po Kalėdų nors truputi 
pagiedosiu, 

Niekur per kėlės dienas 
nebuvau, 

Namie per kėlės dienas 
pasilsėjau, 

Nauju Meteliu lauksiu.
Bet turiu padainuot, 

Žinutes in spaudimu paduot, 
Na ir pradedu:

'Sunki yra Lietuviu ateitis, 
Jeigu po Nauju Metu ketina 

daugybe poros pasimesti, 
Ne tik jaunos poros, 

Bet ir nekurtos senos.

Skulkilo paviete tokiu yra, 
Ka nori pamesti savo vyrus, 

[Persiskyrimu sude nori, 
Norints ju vyrai yra dori 

Gal vyrai su diržu neuždavė, 
Nes tas nekurioms labai 

prisiduotu, 
Geriaus butu kad susivaldytu, 
Lietuviams giedos nedarytu, 

Kam isztekejo,
Ir prie altoriaus prižadėjo, 

Kad tikėjimą užlaikys, 
Lig smert mylės ir susivaldys?

Jau tik pragaras ant szio 
svieto užeis,

Ir sudna diena tuoj ateis, 
Gerai butu kad perkūnas 

užeitu, 
Visas tokias isz svieto 

, iszlbelstu,
Gal butu ir gerai, 

Tada, lengviau atsidustu vyrai.
Na tai jaunant sziandieji 

užrauksiu,
Užpeczkyje sėdėsiu ir 

Nauju Metu lauksiu.

szauke Šėlimas G era jus, kuris 
dabar intikejo, jog yra pats ka
ralius. Ir tame laike, kaip ant 
didžiausios baimes užteme ant 
dangaus menulis o in kuri Ma-

jeigu kometai meldėsi.
Dabar jau nė buvo pagelbos

Pa

vė
nė-

— Tai ir ja reike nuvest ant 
vietos kur visas žudo.

— Duokite jai pakaju, senes
ne u'ž. mane ir vos pavežtoje, ne 
pasidžiaugs isz josios ne kriksz-

— Priesz ka tu begi?
klausė Joana.

— Priesz smert i. Didelis
j žiras liepe užmuszt visus 
valu i nkus.

Joana. sudrebėjo. Dingt, czionis ne munls 110 sn«ad!- 
'ding dabar, 'kad už valandos ke
tino būti laisva, tai baisybe!

O duktere Atsigryžo-gi in Zaira ir paszau-

1 ir paszauke:
— Iszveskite visas mano 

mergas isz haremo, visus ver- 
bludus ir slonius, sukuopinkite 
visus vaikus ir merginas, pa
imtas in nevalo ir tuojaus czia 
visus nužudint mano akyse, 
idant nieko gyvo in tu szunii 

| rankas nesigautu.

I
I Vokiecziu vado, atveskite man 
in mano budyke, tegul norint 
valandėlė pasidžiaugsiu, o pas
kui kaip kale loėna ranka nu-

1 dursiu.
Persigando tarnai iszejo isz- 

pildyt prisakyma o indukes 
Kara Mustafas . taro in save: 
Tai yra vienatinis mano atker- 
szinimas, tegul tasai Viedninis 
vadas ne turės džiaugsmo per 
visa gyvenimą, tegul jam nuo
latos stoves ant mintes smertis 
jo mylimos dukters, nukankin
siu ir in szmotus sukaposiu, o 
paskui tėvui nusiimsiu. Tai bus 
geriauses atkerszinimas!

Kada tarnai Kara Mustafo 
inejo in budyke Joanos, ir rado 
tusz'czia, ne vienas ne dryso 
stoti priesz akis indukusio po
no ir pasakytie jam, jog Joanos 
ne yra budykeje. Pradėjo tada 
jieszkot senos Zairos, ba tai ji,! 
kaipo dažiuretoja jaunos gra
faites, turi už ja atsakyt.

Tame žino apie baisu prisa-' 
kyma pasklydo po visa Turkiui 
'abaza. Nelaimingos mergos ir 
moteres, ka da vakar turėjo vi
sokias vigadas ir smagu gyve- 
nima, sziandien likosi ant 
smert iszduotos, biednos ncval-i 
rinkes, kurios džiaugėsi, jog 
liks per krikszczionius atimtos 
ir bus ant valnystos, persigan
do krikszczioniszki vaikai mel
de nuo Turku susimylejimo, 
prižadėdami del ju valnysta ir 
gyvasti nuo savo tautiecziu; ki
tos moteres vėl slapstėsi savo 
l.udykcse, tarp visokiu daigtu,! 
tarp vežimu ir kur tik galėjo. 
Nes vos ma'ža dalele spėjo pasi
slėpt.

Toje tai valandoje kokis vai- 
kinelis, kuris spėjo pabėgt nuo 
budeliu, atbėgo, kad pasislėpt 
meczeto, kuriame buvo pasislė
pė dvi moteres, Joana su savo 
dažiuretoja.

— Susimildamos, pašiepkite 
mane, paszauke vaikas Vokisz- 
kai.

ke:
— Gelbėk mane! Mane tėvas 

apteiks tave turtu, o asz tavęs 
nuo saves ne atleisit! ir puiku 
gyvenimą igi smert turėsi.

Toje valandoje atbėgo tarnai 
Karo Mustafo, o pažinia dažiu
retoja Joanos, paszauke:

— Kur padėjai duktere vado 
Vokiecziu? Kara Mustafas lie
pė atvest.

— Tai-gi asz josios jieszkau 
ba man dingo tame surniszime 
atsake Zaira.

— O szita kas per viena? Pa
klausė budelei rodydama! ant 
Joanos.

■— Jieszko ji drauge su ma
nim dukteres vado Vokiszko.

Da Vis Eina In 
Lenktynes

Daktaras Kari Kobelt, 
naujai iszrinktas Szveicari- 
jos Prezidentu nepaiso savo 
augsztos vietos ir rengiasi in 
lenktynes. Jis myli vnckius 
sportus ir kasdien manksz- 
tuosi ir savo kuna stiprina.

Pirmasis Ant Svieto Ūkis

nupultu, tai jie su savo pikemis, klausė, savo 
atremtu!

Nes jau ir. karalius negalėjo jo sumiszimas kožnas griebe ka 
susilaikyt, iszdave prisakyma nutvėrė, apipleszinejo budykes 
kunig., lotaringiniui, o pats su savo locnu vadu, pagriebinejo 
savo pulku mėtėsi ant raudo- arklius ir vienas už kito bego 
uos budykes. Ir loke kaip žai- kaip petukai. Joana ir Zaira in- 
bas su savo sparnuotais uza.-. siglaude ka giliause in kanapė
tais, visus pervirszindamas. Ii meczeto ir laikėsi, idant ir, 
Joana'žiurėjo akis iszvertus ant jais toji pagoniszka vilnis nei 
to narsaus karaliaus kuris duo- nunesztu drauge. Zaira verke ir 
damas nuo saves paveizda savo baisiai dejavo, o Joana norint 
kareiviams didele baime u'žku- buvo iszgazdinta, bet did'žiavo- 
ic pagonams. Ir taip insiga- si isz to. Tarp beganeziu pate-' 
ves in vidurį pagoninio abaza, mino du vyresniuosius Turkus, į 
kalbėjo žodžius Dovido kara- vienas buvo Kara Mustafas, o

' I
liaus: “'Non nobis, non nobis,' antru ponas isz Krimo, nes jau’ 
Domine exercituum sėd nominiiir Zaira nesibijojo ju ba ir jie į 
šuo dės gloriam. ' be;

i — Karalius Sobieskis! —pa-;

“Talmudo Paslaptys”

go.
Nedoras Kara Mustafas no

rint karta buvo ingaletu ir 
slaistose nutvertu. Dirstelėjo 
ant savo bagotu budykiu, ant 
skar'bu stikuopintu, o matyda-' 

j mas jog jau ne spės ir negales 
i su savim paimti, ba pasivija 
j Lenkai atimtu, sau barzda pe- 

SAULE PUBLISHING CO., ' sze ir baisiai plūdo.
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Paszauke savo prieszalinius

SKETCH OF HOU&E
AT LEVELIS

ra EXCAVATION ,
įpaut of level m bemini]

HOUSE •
AT LEVEL H 

SUGGESTED UECON3TQUCTION.

Czia nupiesztas paveikslas kaip iszrode pirmutinis ant 
viso pasaulio ūkis, kuris, anot mokslincziu buvo tukstan- 
cziais metu pirm Kristaus atėjimo ant szio svieto. ChicagOs 
Universiteto mokslincziai atstatė szita ūki isz žinių kurias 
jis surinko Tell Hassuna mieste, Iraq valstijoje.

Tai pasakius, iszejo drauge 
su tarnais vežiro, o Joana, 
drauge su vaikinu pasislėpė 
meczete už kokiu ten dekiu ir 
kitokiu daigtu, ne tvirta da, 
kas su ja bus. Tame ir sutemo.

— Zaira stojo priesz savo 
poną., o tas paklausė:

— Kur duktė Vokiszko va
do!?

— Nežinau pone, atsake, 
puldama ant veido, dingo tame 
surniszime.

— Asz turiu ja turėt, tuojaus 
man atvesk.

Zaira tylėjo, nuleidus galva 
su nusižeminimu.

— Užmuszkite ja! Suriko 
didis vežiras ir su pirsztu paro
de ant Zairos.

— Susimilk pone! Paszauke 
biedna senuke, buvau tau isz- 
tikima (vierna) pati o paskui 
tarnaite igi sziol.

— Szalyn, suriko Kara Mus
tafas. ir taip smarkiai spyrė in 
smilkinį su koja, jog biedna bo
bele apalpus nusiryto.

— Damuszkit ja, suriko in 
budelius, o tie tuojaus prisaky
mą iszpilde.

Ir taip toje dienoje dingo 
daugybe krikszczioniu neval- 
ninku isz rankos pagonu.

Laike tu j u riksmu ir vaitoji
mu kankintu nevalninku, Kara 
Mustafas sėdo ant arklio ir su 
pulkeliu savo janezaru iszjojo 
isz abazo, palikdamas savo di
delius skalbus, ba ju ne paims 
ne u'žimuiszt negalėjo taip 'kaip 
nevalninkus. O per kur bego 
Turkai, ten paliko baisus ženk
lus sunaikinimo: degino mies
tus, kaimus ir dvarus, palikda
mi kraują ir ugni.

—BUS DAUGIAU—

Skaitykite “Saule”
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Ketverge su apiegomis Szv. 

[Liudviko bažnyczioje 9 vai., ry
te ir palaidotas parapijos ka
puose Frackvilleje. Graborius

I Menkieviczius laidojo.
I --------------------------------

Žinios Vietines
r H Tik .keliolika dienu lyg i 
[Nauju Metu, — Dievas žino ka 
tas Naujas Metelis mums at- 
Įnesz!

Utarninke p r i p u o 1 a 
Naujas Metas.
’ Q Visi e m s Mahanojie- 
įeziams linkime laimingu Nauju 
Metu ir kad Dievas visus užlai
kytu sveikus ir gyvus ateityje. 
! Q Rusnaku Kalėdos pri
puola Sausio 7-ta diena.

Q “Saules” laikraszczio 
nesziotojas szirdingai dekavoja 
yisiems skaitytojams kuri ap- 
idovano jo dovanėlėms per Kale- 
Įdas. Acziu visiems 1

Q Szv. Juozapo bažnyczio
je per Naujus Metu Szv. Mi- 
szios bus laikomos: 8 - 9 -10 va
landa. Miszparai nebus.
i Pone Marijona Stulgai-' 
tiene isz McAdoo, Pa., ana die
na lankėsi pas savo pažystamus 
taipgi ir redakcija “Saules,” 
peš pone Stulgaitiene yra musu 
jBena skaitytoja. Acziu už atsi
lankymu.
I Q Tamistos S. Czerniaus-I 
Įkas ir Mizera isz Shenandoro 
lankėsi pas gimines ir pažysta- 
pius, prie tos progos atlankė ir 
Redakcija “Saules” atnaujinti 
jsavo prenumerata už laikraszti 
M Saule.” Acziu už atsilanky
ta. . I • ■ i t 
! ;t Elzbieta Baranauskiene, 
50 metu amžiaus nuo 1105 E. 
pine uly., mirė Panedelio ryta 12-tra 
8 valanda Locust Mt. ligonbute- ilga laika nuo dusulio. Velionis 
□©. Ana Ųtanfinka velione Ii- gimė Lietuvoj ir atvyko in 
kos sužeista in peti ir likos nu- Amerika daugelis metu adgal. 
gabenta in ligonbute. Velione Spalio 21-ma diena 1889 metuo- 
gime Lietuvoj. Prigulėjo prie se apsivedė su Marijona Vil- 
Szv. Juozapo parapijos ir prie czinskiute, ir per 40 metu per- 
Szv. Rožancziavos draugyjos. gyveno ta visa laika Maryville- 
Paliko savo vyra Mykolą, su- je. Paliko dideliam nuliudimia 
ims, kareivi Bernorda kuris savo mylima paezia Marijona, 
tarnavo Vokietijoj, ir kareivi dukteria Marijona Krupskiene, 
,Cpl. Mykolą Japonijoj, Regina mieste, sunu Albina isz Saint 
ir Ona namie; brolius: kareivi Louis, Mo., 4 aiiukus ir 2 pra- 
Sgt. Vinca kuris randasi Ft. anukus. Laidotuves invyko 
Monroe, Va., ir Joną namie. Se- Gruodžio 5-ta diena 1945 m., su 
serys: Ona Žaliene ir Marijona Szv. Miszioms SS. Petro ir Po- 
Haines, taipgi jos motina pone \ ylo bažnyczioje 9-ta valanda 
y. Uritiene isz miesto. Laido- ryte ir kūnas likos palaidotas 
tuves atsibus Subatoj su Szv. parapijos kapuose Collinsville, 
Miszioms Szv. Juozapo ibažny- III. Velionis buvo skaity- 
czioje 9 vai., ryte ir bus palai- to jas “Saules,” nuo 1888 m., ir 
dota parapijos kapuose. Grabo- ragino savo szeimynelia prie 
rius L. Traskauskas laidos. skaitymo. Lai silsisi amžinam

UI Kareivis Kazimieras La- miege!
pinskas isz Washington, I). C., 
lankosi pas savo motinelia po
ne Konstancija Lapinskiene, 
534 W. Spruce Uly.

Petnyczioj pripuola Ne
kalti Berneliu; Subatoj Szv. 
,Tomo a Beketo; kita sanvaite: 
Nedelioje Szv. Eugeni jo; Pane- 
delyje Szv. Silvertro; Utarnin
ke Nauji Metai taipgi Api- 
piaustymo; Seredoj Szven. Jė
zaus Vardo; Ketverge Szv. Ge
novaitės; Petnyczioj Szv. Titu- 
so; Subatoj Szv. Sirnano.

Q Graborius Jurgis S. Sta- 
bingas isz Port Carbon, ana die
na lankėsi pas pažystdinus.

Q Redakcija ir spaustuve

Komunistą Užbėgo i 
Už Akiu

Mokinasi Muzikos

ISZ TEHERANO. — Irano, 
mieste Komunistai atėjo in tal
ka kairiesiems ir sutvėrė val
džia kuria jie vadina žmonių 
valdžia. Jie pasiskubino taip', 
padaryti ir visiems žmonėms; 
prižadėjo turto ir žemes. Jie' 

' taip padare kad Moskvos Kon- j

Saint Clair, Pa. t Ona Yara-1 
sziene, nuo 128 N. 3rd Uly., mi
re pereita Utarnin'ka ryta, 
Gruodžio 18-ta d., Pottsville 11- 
gonbuteje. Prigulėjo prie Szv. 
Kazimierio parapijos. Velione 
paliko nuliudime trys suims: ferencijai už akiu užbėgus, nes' 
Juozą ir Alberta namie, A inca kaįp tik szito kraszto klausi

mas turėjo būti iszkeltas tojegyvenant Long Island, N. V., mas turėjo būti iszkeltas toje 
taipgi dukterį Ona isz Ohio konferencijoje. Dabar Amerika1 
vals., ir keletą anukus; broli i
seseri St. Clair ir'broli ir seserį vien tik su to kraszto žmone- 
Lietuvoj. Laidotuves atsibuvo(mis, bet ir su naujai susitverta 
Subatoj su Szv. Miszioms Szv.
Kazimiero bažnyczioje 9 vai., 
ir palaidota parapijos kapinė
se. Graborius Jurgis Stabingas 
buvo laidotuvių direktorius.

ir Anglija turės skaitytis ne Į

Shenandoah, Pa. t Antanas 
Malakauskas, 443 W. Washing
ton Uly., mirė Nedelioj popiet 
5 vai., sirgdamas trumpa laika. 
Gimė Lietuvoj, pribuvo in 
Amerika 49 metai adgal. Buvo 
angliakasis. Paliko savo paezia 
Beatrice, 4 sūnūs 1 duktere ir 9 
anuku ir anukies. Laidotuves 
atsibus Subatoj su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9 vai., 
ryte, ir bus palaidotas parapi
jos kapuose.

valdžia. Valdžia ir visa diplio- 
matija pripažinsta ta valdžia 
kuri ežia pat dabar valdo. Taip 
kaip mes pripažinstame kad 
tam priguli pinigai kurio ki- 
szeniuje jie randasi.

Ambasadorius Hurley
Washingtona Sukriete

Maryville, III. t Gerai 'žino
mas visiems musu senas tautie
tis Motiejus Smelstorius, 82 
metu^^jfe us, mirė Gruodžio 

ia 1945 m., sirgdamas

“Saules” bus uždaryta per
Naujus Metus (Utarninke) nes 
ir mes norim priimti ir pasvei
kinti Nauja Alėta.

Gilberton, Pa. t Jurgis Neve- 
rauskas, nuo Main Uly., Maize- 
villeje, mirė Nedėlios ryta 11 
valanda, sirgdamas per koki tai 
Jaika. Velionas pribuvo in 
Amerika 53 metu adgal, ir buvo 
seniausias 'gyventojas szio 
miesto. Paliko savo paezia Ka
tarina, 4 sūnūs, 2 dukterys ir 8 
anukus. Laidotuves atsibuvo

Skaitykite ‘’Saule”

Szitas paveikslas laimėjo pirma dovana Pittsburge kaipo 
vaizdingiausias ir gražiausias paveikslas. Ji nupiesze Tho
mas Benton. Pittsburgo Carnegie Institute ji apdovanojo 
pirmąją dovana.

AR KAPITONAS 
KALTAS?

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Svarbus Praneszimas
Skaitytojams “Saules”

Isz priežasties pabranginimo
dyti ir kaltinti. Sztai kaip jis visokio materijolo ineinanezio 
yra kaltinamas: i in leidimą laikraszczio, leidėjai

“Jo laivas plauke labai isz laikraszczio “Saules” stengėsi 
lėto. Artai buvo patartina?,užlaikyti sena preke, kaina, 
Ypatingai kai jo laivas neture-' ant prenumeratos, bet,.matyda- 
jo jokiu intaisu priesz submari- . mį fcad kožna menesi sunkiau 
rus. Ir jis tiesia linija paleido užlaikyti spaustuve ir leidimą 
laiva, priesz visus laivyno nusi- laikraszczio, yra priversti pa
statymus kai žinoma kad prie- kelti prenumerata ant penkių 
szo submarinai netoli. j doleriu ($5.00) ant meto, pra-

Kapitonas McVay sau ramiai dedant DABAR! Nuo tos die- 
miegojo kai laivas buvo beveik nos metine prenumerata bus: 
per puse perskeltas ir užsidegė.I $5 00 metams; $3.00 % me- 
Jis iszbego pažiūrėti kas atsiti-'. *amS; Įn kitose vieszpatystese 
ko, paskui sugrįžo in savo kam-Į $6 00 metams; $3.50 % metams, 
bari apsirengti kai jo jūreiviai 
jau kaip muses mirė.

Pakol jis pilnai ir szvariai ir 
davadningai apsirenge, jau že- 

. mesni oficieriai mate kad rei-

WASHINGTON, D. C. —
Ambasadorius Hurley buvo 
angliakasys, mainierys Okla
homa mieste kai jaunas buvo. 
Jis syki mula mainose užmusze 
su pagaliu kai tas mulas užsi- 
spreczino ir nenorėjo karus isz 
mainu traukti. Ana sanvaite jis 
su savo drąsą dipliomatu poli
tika užmusze Washingtone.

Jis su savo ta drąsą ir su sa
vo atviru iszdavimu gal ir pats 
sau užsikirto kelia politikoje, 
nes dabar jau visi jo kaip pa
ties velnio bijosi.

Bet jis daugiau gero padare, 
daugiau nuveikė, ir geriau vi
sus Washingtone prikėlė, negu 
visi dipliomatai per tuziną me
tu galėtu padaryti.

Ambasadorius Hurley iszbn- 
vo deszimts menesiu Kinijoje 
kaipo Amerikos Ambasadorius, 
Amerikos atstovas. Jis tenai 
nieko negalėjo nuveikti, nieko 
negalėjo daryti, nes jam ir ko
jos ir rankas suriszo maži poli- 
tikierpalaikiai kurie savo ožius

Kompanijos Turi Duoti 
Apskaita, Sako 

Trumanas

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dalykas, kompanijos to neleis. 
Kompanijų advokatai ir dele
gatai tuojau pasakė, kad Prezi
dentas nežino ka jis sako!

Ir dabar galima jau stacziai 
sakyti, kad nieko panaszaus ne
bus. Kompanijos tuojau atsi-

; kia visiems apleisti skęstanti 
retorius Byrnes rodos ir negir- piktas. Jis drąsiai atkirto kad laiva, bet jie to insakymo nega- 
dejo tuos nusiskundimus, jis jis nieko slapta nedaro ir nesą-’Įėjo duoti be kapitono. O kapi- 
vis sznekejo apie ateiti ir kas ko, kad ka jis turi pasakyti tai 
bus už metu kitu daroma Kini- ■ 
joje. Ambasadorius Hurley ma
te kad jis ežia nieko nepesza, ir . 
nieko gero isz Sekretoriaus 
Byrnes negali tikėtis. Tai jis 
nieko daugiau nesake, bet pali
ko savo atsisakymo laiszka ant 
stalo ir iszejo.

Sekretorius Byrnes net nusi- 
szypsojo. Viskas bus gerai, jis 
iszgalvoja. Ir net ta laiszka ne
at plesze.

Ant rytojaus Sekretorius 
Byrnes susitiko su Laivyno 
Sekretoriumi Forrestal ir keti
ne suraszyti Amerikos nusista
tymą kaslink Kinijos ir ta nu
sistatymą paduoti Ambasado
riui Hurley ir ji pasiunsti atgal 
in Kinija.

Ta pati ryta Kongresmenas 
Hugh De Lacy isz Washingtono 
didžiausia klaida padare. Jis 
vieszai Kongrese pradėjo Am
basadorių Hurley kritikuoti ir 
jam nebūtus dalykus prikai- 
szioti. Jis sake kad Hurley ne 
tiek paisė apie Amerika ir

tonas vis rengėsi.
Paskui ir kiti klausimai isz- 

kilo. Kai kariszkas laivas “In
dianapolis” iszplauke isz 
Guam Salos, buvo duota žinia 
in Leyte kada jis tenai pribus.

Tikimės kad musu guodotini 
skaitytojai supras del ko esame 
priversti tai daryti, nes szian
dien viskas pakilo; pragyveni
mas, visokios taksos ir valdisz- 
ki mokescziai. 

t

Nemalonu mums praneszti 
apie tai, bet, ka daryt, pinigai 
yra reikalingi ant leidimo laik- 
raszczio ir užlaikymo darbinin
ku.

Stengsimos iszdavineti laik- 
raszti kuogei iausia, kad patik
ti musu mieliems skaitytojams 
ir turime vilti, kad visi sutiks 
su musu praszymu ir pasiliks 
musu skaitytojais ir ant to- 
liaus. Szirdingai Acziu!

Liekame su gilia pagarba,
“SAULES” LEIDĖJAI.

visi žmones gali iszgirsti.

Visiems didžiūnams buvo 
karszta Washingtone. Hurley 
tarp kita ko sake: Amerikos 
Užsienio Politika yra ardoma1 
paežiu dipliomatu. Musu dip-lTai kaiP ten buvo kad niekas 

i nieko tenai nesake kai net trys 
- - dienos praėjo nuo to laiko kada 

Ameri turei° Leyte inplaukti ir 
jo niekur nesimatė? Ir kitas 

i klausimas yra, tai kas ten buvo 
kad nei laivai ne eroplanai ne
matė to aliejaus ant vandens 

Įstatymu." Daug musu politi-ikur tas laivas nuskcnd°? Tik 
I po trijų ilgu nakeziu ir trijų 
kiauru dienu jūreiviai rado sa
vo likusius draugus' bepludu- 
riuojanezius po mares.

Už visa szita baisia nelaime 
dabar kas nors turės atsakyti. 

. Kapitonas McVay dabar turi 
!t 

į kad ir viskas paaiszkes, kad ir 
I visi pasiaiszkins kuo gražiau
sia, tie drąsus jūreiviai, kurie 
savo Kapitono klausė liksis ant 30 d., Racionavimo valdyba da- 
mariu dugno, tos naszles kurios 
lauke savo parvažiuojant akis 
pražiūrės, nesulauks, tos moti
nėlės kurios savo sūnelio laike 
parvažiuojant gales iki grabo 
lentos laukti. Ir visa ta baisi ne
laime atsitiko už tai, kad kas 
nors maža klaida padare, kad 
koks vadas neapsižiurejo ar 
stacziai nepaisė.”

liomatai patiems Kiniecziams' 
aiszkina, kad Amerikos Amba
sadorius neatstovauja _____
kieczius, kad Ambasadoriaus 
pastangos palaikyti Kiniecziu! 
tautininku partija nėra sulygj 
Amerikos žmonių norais ir nu-Į 
si
kieriu remia Komunistus ežia 
Amerikoje ir jiems padeda Ki
nijoje. Amerikos pinigai ardo 
Amerikos intaka svetimuose 
krasztuose.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Prezidentas Trumanas tuo-

varinėjo ir savotiszkai Ameri- ■^■mei’ikos reikalus kaip rupino- 
kos reikalus state ir aiszkino. 
Maži ir paprasti politikieriai! 
jam po kojomis maiszesi ir vi
sa jo tvarka gadino. Jisreme 
Chiang Kai-shek’o valdžia ir 
armija, nes taip jam buvo insa- 
kyta isz Washingtono, bet kiti 
reme Komunistus. Jis vienaip 
savo tarnams insake, o jie savo
tiszkai dare ir gana.

Hurley parvažiavo in Ameri
ka piktas ir niūrūs. Jis nieko 
nelaukęs nuėjo pas Amerikos 
Sekretorių James Byrnes ir 
jam inteike savo atsisakyma isz aiszkinima. 
tarnybos. Sekretorius Byrnes, 
būdamas geras ir apsukrus po
litikierius patarė Ambasado
riui Hurley kad Prezidentas 
Trumanas nori kad jis grisztu 
in Kinija ir viskas bus tvarkoj. 
Hurley pasiskundė kad jis ne
gali Kinijoje dirbti kai vieni 
stumia, kiti traukia, o kiti sa
votiszkai sauvaliauja. Bet Sek-

kirto: Jeigu jos turi duoti aps-
kaita, tai tegu darbininku uni
jos taipgi duoda savo knygas: 
peržiureti, kur j u pinigai eina! 
Su tuo unijos nesutiks. Dabar 
ir darbininku unijos ir kompan
ijos ant Trumano užpyko!

Czia klausimas svarbus! Jei
gu valdžiai valia peržiureti 
kompanijos knygas, tai valia ir 
in žmogaus namus ineiti ir be 
jokios klausimo kisztis in szei- 
mynos reikalus! O czia ne Ru
sija, bet, Amerika, kur mes apie 
Laisve ir Lygybe kalbame!

si Kinieczius supjudinti ir vi
sus sukelti priesz Komunistus, 
kad jis invele Amerikos armi
jas in Kiniecziu ergelius, ir kad 
jis Kinijoje savo ožius varinėja.

Tai buvo jau per daug. Am
basadorius Hurley parvažiavo 
piktas ir niūrūs. Dabar jis isz 
tikro inirszo ir beveik pasiuto. 
Jis nieko nelaukęs, ant rytojaus 
pasiszauke pas save redakto
rius ir laikrasztininkus ir jiems 
pavėlino iszdrukoti ir žmonėms 
paleisti jo atsakyma ir pasi-

Kai Washington© diplioma
tai ir didžiūnai pasiskaitę laik- 
raszcziuose Ambasadoriaus 
Hurley atsikirtima, tai pats 
pragaras tenai atsivėrė.'

Senatas tuojau pareikalavo 
kad Ambasadorius Hurley Se
natoriams už uždarytu duriu, 
reiszkia slapta, viską pasiaisz- 
kintu. Bet, Hurley jau buvo

REDDY KILOWATT

Cwrighf 1945 by fctddy Kilowatt

jau paskyrė Generolą Marshall Į pasįaįszkinti ir pasiteisinti. Be 
in Hurley vieta. Bet Generolas : 
Marshall jau pasimokino iszl 
Ambasadoriaus Hurley ir pati 
valdžia jau pirsztus nusidegi
nus, szita syki jau aiszkiai ir 
vieszai rasztu paskelbė Ameri
kos nusistatymą kaslink Kini
jos. Tas nusistatymas parodo, 
kad Ambasadorius Hurley ži
nojo ka jis sake. Viską ka Am
basadorius Hurley reikalavo, 
Prezidentas Generolui Harshall 
davė. Dabar jau visi mes žino
me isz kur vejas puczia, ir ka 
Amerika daro Kinijoje. Dabar 
mes žinome kad Amerikai rupi 
ne Komunistai, bet Kiniecziu 
valdžia. Dabar mes žinome kad 
musu kareiviai ne Komunis
tams Kinijoje tarnauja, bet Ki
niecziams padeda Komunistus 
iszguiti. Už visa tai turime pa
sakyti acziu Ambasadoriui 
Hurley, kuris nesibijojo tiesa 
pasakyti, nors už tai sziltos vie
tos neteko. a

UiU Tie kurie prisiunezia 
laiszkus arba postel-kartes in 
“Saules” redakcija, lai prili
pina reikalingas pacztines mar
kes, nes kitaip tokius laiszkus 
nepriimsime. Postkartes reika-’laiszkus nuo paczto!

Apie Racionavima
Cukrus: Ženklelis Nr. 38 

cukraus lyg Rugsėjo (Sept.) 
knygutėje Nr. 4 del 5 svaru

bar priima aplikacijas del su
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti 
cukraus. >

Skaitykite “Saule” ?

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

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

Saule Publishing Co., 
MAHANOY CITY, PA.

lauije marke už 1 centą; laisz- 
kaip po 3 centus special delive
ry po 16c., o registravoti laisz- 
kai reikalauje 23 centu.

NEUŽMIRSZKITE!-— jeigu 
siuntinesite tokius laiszkus be 
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai marikiu 
ant laiszku, tai iszdavysta ne
priims tokes post-kartes ir

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

PUIKI ISTORIJA t

Kapitonas
Velnias

TIKTAI,
SAULE PUBLISHING CO.

MAHANOY CITY, PA.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kūnus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78.
320 W. Centre Si., Mahanoy City

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!




