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Amerikos Kareiviai Sukilo&

Isz Amerikos
Plieno Darbininkai 

j Nestraikuos
1 i

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas sutiko' 
pavėlinti darbininkams plieno 
ir geležies fabrikuose pakelti 
algas ir taip iszvenge straiku. 
Dabar darbininkai ir kompani
jos gražumu ir be jokiu straiku 
susitaikins ir susigadins. Tai 
geras ženklas ir gal kitiems 
darbininkams bus pavyzdys. 
Tas pats bus ir su mėsos gamin
tojais, su tais darbininkais ku
rie dirba galaviju skerdynėse.

Ledai Trukdo Ugniagesius Komunistai
i

Teisingas Prietaras
WASHINGTON, D. C. —

Mums seniai aiszkino kad vi
siems bus gana darbo, už tai 
kad kai tik karas užsibaigs mes 
siunsime daug visokio tavoro 
in svetimus krasztus ir taip ge
ra bizni musu biznieriai varys 
ir darbininkai gerai dirbs ir už
dirbs. Bet, dabar kad tas geras 
biznis tenka kitiems.

Pietų Amerika daug visko 
pirko isz musu, bet dabar net ir 
Szvedai atvažiuoja skersai ma
res ir ta bizni isz po musu no
sies pasiima. Iki sziol, mes nie
ko kitiems nepardaveme ir ne
žinia kada pradesime toki biz
ni varyti!

Policijantas Nuszove
Paczia; Ir Save

SELBYVILLE, DEL. — Po- 
licijantu virszininkas Charles 
McCabe, 58 metu amžiaus žmo
gus nuszove ant smert savo 
žmona Elena, 46 metu amžiaus 
ir paskui paleido sziuvi sau in 
kakta. Jo žentas sako, kad jis 
girdėjo kai Charles McCabe 
barėsi su savo žmona ir paskui 
grasino ja užmuszti. Paskuni- 
nieji jo žmonos žodžiai buvo: 
“Szauk, jeigu nori.” Po tam 
pasigirdo du szuviai isz revol
verio.

Gaisras isztiko namus pacziame viduryje Akron, Ohio, 
miesto. Ugniagesiai negalėjo užgesinti ugni, nes vanduo 
suszalo pirm negu pasiekė deganczius namus. Bledies pa
daryta ant $500,000. Buvo Akron miesto didžiausias gais
ras in 25 metus ir szalcziausia diena.

BAISI 
VAIKŽUDYSTE

Kuna In Szmotus
Sukapuota

CHICAGO, ILL. — Szesziu 
metu geltonkase mergaite buvo 
pavogta isz savo teveliu namu. 
Vagis ar vagiai pareikalavo, 
kad tėvas sumokėtu $20,000 
jeigu nori gauti savo mergaite 
atgal.

Tėvas nebuvo turtingas ir 
tiek pinigu neturėjo, bet priža
dėjo pasiskolinti ir sumokėti 
kad tik jo dukrele butu jam su
gražinta.

Už keliu dienu policij antai 
rado tos mergaites maža kuna 
in szmotus sukapuota. Polici- 
j antai nedryso tėvams tai pra- 
neszti, tai jie paprasze, kad ju 
klebonas, kunigas tas liūdnas ir

thy Hamilton, nuo 1826 Wall
ace ulyczios, gryžo namo apie 
vidunakti, kai nigeris ja užpuo
lė, partrenke ant žemes ir eme 
ja bucziuoti. Ji nigeri su ko
jomis spardė ir jam akis ap
draskė ir eme szauktis pagel- 
bos. Automobiliais prava
žiuojant žmones sustojo ir at
bėgo jai in pagelba. Nigeris 
pabėgo. Tokiu užpuolimu at
siranda daugiau ir daugiau di
desniuose miestuose. Mergina 
nuveže in Hahnamann ligon- 
bute.

Telefono Straikos

ISZ RYMO, ITALIJA. — 
Italijoje dabar viskas rodos ty
ku, bet tenai Komunistai diena j 
nakti dirba ir darbuojasi. Vi-j 
sai nebutu dyvai jeigu iszgirs- 
tume kad tenai iszkilo Raudona 
Revoliucija. Italija tai vienas 
krasztas kur Raudonoji Armi-
;a visai nebuvo, bet Komunis
tai ten ]
Italams seilinasi. Jie panasziai 
daro ir Graikijoje, kur jie sako’ 
kad jie višai nesikiša.

Civiliszka
Kara Pasibaigė

Kinijoje
liCUUVU, bvl «

kaip bites spiecziasi ir j /%/ 
cnilinoci _Tio nQd1?!« 1 . Telefono Ir Telegramų

Straikas Prasidėjo; BaisiVaik-
Negalima Politikeriu

, Papirkti
ISZ ARGENTINOS. — Kai 

Argentinos valdžia teko in Pe-Į 
ron ir Farrell rankas, General

NEW YORK, N. Y. — Tele- 
fono ir telegramų darbininkai 
straikuoja ir reikalauja kad 
jiems butu pakeltos mokestis. Į 
Szitos straikos yra labai reiksz-1 
mingos visiems, nes be telefonu’ 
ir telegramų sunku susisiekti? 
Kai kurie sako kad szitas strai-

Motors Automobiliu Kompani
ja norėjo jiems pasigerinti ir 
taip geresni bizni daryti tenai. 
Kompanija pasiuntė savo at
stovą tenai kuris pasiulino la
bai gražu ir brangu automobi
liu Prezidentui.

Argentinos valdžios atstovai 
insižeide ir davė tam kompani
jos atstovai insižeide ir davė 
tam kompanijos atstovui žino
ti kad jie jokiu kysziu neima 
kad jis negali valdžios papirk
ti.

Kompanijos atstovas irgi ne
buvo durnas. Jis paaiszkino, 
kad jo kompanija nenori to au- 
tomobiliaus duoti, bet nori ji 
Prezidentui parduoti. Paklaus
tas kiek nori už ta automobi
liu? Jis pasakė, “Puse Dole
rio!”

Argentinos Prezidento atsto
vas iszsitrauke Amerikoniszka 
bumaszka ir padavė.

General Motors automobiliu 
kompanijos atstovas paėmė ta 
popierini doleri ir pasakė, kad 
jis negali iszmainyti.

‘ ‘ Tai, tiek to, ’ ’ atsake Argen
tinos atstovas, ‘ ‘ duok mums du 
tokiu automobiliu.” Ir viskas 
gerai buvo: Politikieriai nebu
vo papirkti ir General Motors 
gera bizni nuo to laiko vare!

Geras Biznis,—Kitiems

žudyste Chicagoje; Winston 
Churchill Atvyks In Amerika; 
Plieno Darbininkai Susigadins;

Sviestas Pabrangs
Rinkimai Graikijoje
ATHENS, GRAIKIJA. — 

Kovo (Mar.). 31 Graikijos gy
ventojai turės rinkimus, iszsi- 
rinks savo krasztui valdžia.
Esamoji valdžia yra tik laikina 
ir visos partijos peszasi ir rie
jasi. Visiems bus daug geriau 
kai patys žmones valdžia isz- 
rinks kuri gales visus suvaldy
ti. Visiems Alijentams rupi szi- 
tie rinkimai. Amerika, Angli
ja ir Francuzija siunczia savo 
žmones prižiūrėti kad tie rinki
mai nebutu varžomi ir kad žmo
nes galėtu laisvai sulyg savo 
noru balsuoti už ka jie nori. 
Apie szeszi szimtai Amerikie- 
cziu važiuos del tu rinkimu. 
Rusija visai nieko nesiunczia, 
nes ji sako, kad ten vien tik 
Graiku biznis ir ji nesikisza.

Amžinas Žydas
« --------

ISZ JERUZOLIMO. — Na- 
bagas Žydas sziandien tikrai 
yra be tautos, be tėvynės ir be 
vietos ant szio svieto. Ateina 
žinios kad dabar nei in Palesti
na Žydai negali važiuoti, nes 
ten yra paskirta kiek Žydu ga
li in metus invažiuoti. Buvo

MANILA. — Daugiau negu 20,000 Ame- 
rikiecziu kareiviu reikalauja važiuoti namo ir 
laiko “Protesto Mitingus,” per kuriuos jie szi- 
dina isz savo oficicriu ir reikalauja, kad visus
kareivius parvesztu namo.

Jie reikalauja, kad Kongresas ežia insikisz- 
tu, ir jie dabar raszo laiszkus savo Kbngresmo- 
nams. Kongresmonai dabar net ir savo szesze- 
lio bijosi ir baidosi, “nes Rinkimai artinasi.”

Greicziausia ežia Kongresas stengsis vi
siems intikti ir užganndinti ir iszrinks komitetą 
isztirti szita kareiviu reikalavima.

Kareiviai sukilo kai atėjo žinios, “kad Ar
mijos Karo Sztabas ketina palaikyti kareivius 
ilgiau vaiske.” Kareiviams tas nepatiko ir jie 
eme savotiszkai straikuoti!

Szitoks kareiviu pasielgimas niekus nebutu 
buvęs galimas kaip tik Amerikoje. Jeigu ku
riame kitame kraszte kareiviai taip padarytu, 
jie butu tuojaus suszaudyti. Amerika da ka
ro stovyje. O karo laiku, kareivis už mažiau

Generolo Pattono 
Seseryczia Nusižudė
NEW YORK, N. Y. — 

Jean Gordon, 30 metu mergina, 
kuri buvo Generolo Patton se
seryczia ir gyveno ant 157 East 
72 ulyczios, užsidarė savo kam
baryje, užkimszo visus plyszius 
tarp duriu ir langu ri atsuko 
gasa. Kai policijantai rado jos 
lavona, jie taipgi patemijo kad. 
ji buvo visa savo kambarį isz- 
puoszus su Generolo Patton pa 
veikslais.

Per kara ji dirbo užsienyje, 
su musu kareiviais, ir Genero
las Patton ja kelis sykius isz- 
gyre už josios pasidarbavima.

baisias žinias pranesztu.
Dabar policij antai suėmė 

penkis vyrus, kurie yra intari- 
nejami. Vienas isz ju yra tu na
mu darbininkas, džianatorius. 
Kai szita skaitysite, tai tas 
vaikžudis greicziausia bus su
imtas.

Kur tik pasisuki ar pasiskai
tai vis randi žmogžudystes. 
Chicagos mieste szita baisi 
žmogžudyste sudaro jau devy
niolika žmogžudyseziu in sze- 
szias sanvaites.

kas sukurstė komunistai, kurie 
inlindo in darbininku unijas. 
Szitos straikos neilgai tesis, nes 
jeigu kompanijos su darbinin
kais gražumu nesusitaikins, tai 
valdžia turės insikiszti.

Užpuolė Ant Merginos

PHILADELPHIA, PA. —
Graži, 22 metu mergina, Doro-

Mergaite Pasikorė

WESTFIELD, N. J. — EI- 
mer Durow parėjo isz darbo ry
te ir rado savo dukters kamba
rio duris užrakintas. Jis insi- 
lauže per duris ir rado savo 
dukters kuna karo j ant nuo lu- 
bu. Tėvas sako kad jis nesu
pranta ir negali iszaiszkinti, 
kodėl jo dukrele pasikorė, Ji 
buvo tik szesziolikos metu.

BOBCAYGEON, CANADA.
— Kai Eugene Freeborn, 17 
metu vaikas prigėrė ežere jo 
kūno vyrai ilgai jieszkojo ir ne
galėjo rasti. Senas Indi jonas 
sake, kad jis gali ta lavona 
lengvai rasti nes jis atsiminė 
kaip jo tėvai darydavo. Jis pa
siėmė gaidi in valtele ir isz- 
plauke ant vandenio. Tik sykiu 
gaidys sugiedojo ir Indijonas 
sustojo ir vyrams kurie ji seke 
pasakė kad ežia szitoje vietoje 
ras to vaiko lavona. Taip ir bu
vo, jie rado prigėrusi vaikina 
ten kur gaidys užgiedojo. Indi- 
jonai taip nuo senovės sakyda
vo kad gaidys užgiedos kai jis 
užtiks lavona.

1939 metuose nustatyta kad in 
Palestina gali invažiuoti 75,000 
Žydu. Dabar jau tiek ten nuva
žiavo, tai kitiems nevalia. O 
kaip tik dabar beveik visi Žy
dai neszasi isz Europos ir nori 
važiuoti in Palestina. Jiems 
rodos dabar niekur nėra vietos 
ant szios žemes. Eina gandai 
kad visi Žydai visoje Europoje 
ketina sykiu važiuoti in Pales
tina ir panevalia tenai insigrus- 
ti.

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

Saule Publishing Co., 
MAHANOY CITY, PA.

buna mirties bausme nubaustas.

Kareivio pareiga klausyti, o ne klausti ar rei
kalauti. Jeigu Karo Sztabas mato reikalą ka
reivius palaikyti ilgiau, tai ne kareiviams klaus
ti kodėl? Mes namie galime net ir Karo Sztabo 
virszininkus imti nagan, bet ne kareiviai. Kas- 
gi butu jeigu kareiviai ims Armijos Sztabui 
insakineti?

Visi kiti krasztai ne tiktai palaiko savo ka
reivius,bet da ir didina savo armijas. Mes sa
vo kareivius milijonais paleidžiame ir savo jie-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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SAULE” MAHANOY CITY, PA.
I tu Komunistu? Butkus jouž- -iiems rcik«s sav0 mažinąs ir 
klausė ar jis.isz" tikro tiki in Ko-;
munizma. Komunistėlis szven. !ko dailw in taikos darba. Bet 
tai prisiekė net su gerai parink - konll’‘lni.iu

I lalbrikus permainyti isz karisz- spaudžia Ka?0 Sztabo Surimildami, jeigu iszkeliau-
inkus, jie spiria savo oficierius. nate in kita miestą ant apsigy- 

ir fabrikantu gud- 0?icieriai bijodami savo vyrės- venimo ir geidžete permainyti' SkaitytojaOIS “Sallies” §5.00 UŽ LaikfaSZti
________ „ i i j. ” • niuju kimszte prikimsza laivus laikraszti, prisiuhskite savo se-j ------  Itais praykeikimais kad jis isz 1 u* 11 anokius advokatai ir _ ;____ _ / _ _ ,____ .__________________ _ :, !

Keturi Amerikiecziai karei- tikro Komunistas pirmos kla-i . ..
... ... „. I „ icziajiemsgeraproganeti'kap-viai buvo pasiunsti m viena Ki- ■

nijos miestą !kur buvo labai 
lengvai beveik už pusdyke pa
sisamdyti darbininkai ir tar
nai.

Jie pasisamdė viena jauna, 
Kinieti, kuris jiems labai iszti-j 
kimai tarnavo. Bet jie su tuo 
Kiniecziu visokius szposus 
k riete. Jie prikaldavo jo czeve- 
rykus prie grindų, suriszdavo 
jo ilgas ikasas ir pririszdavo ji 
prie lovos, inpildavo miltu in jo 
kepure ir visaip ji erzindavo.

Bet kai tas jaunas Kinietis 
niekados neužpyko ir vis jiems 
gerai.ir isztikimai tarnavo, jie 
galu gale susiprato ir jiems to 
Kinieczio pagailo. Jie nutarė 
jau daugiau ji neerzinti. Jie pa- 
siszauke ta Kinieti ir jam pasa
kė kad nuo szio laiko jie dau
giau ji neerzins ir nemuezins.

1 i Neprikalsit mano czevery- 
ku prie grindų?” paklausė 
nietis.

“Ne.” atsake kareiviai.
‘ ‘ Nesumazgysite mano 

su?”
“Ne.” vienbalsiai atsake
“Nepilsite miltu in mano ki

pure? ’ ’
“Nepilsime,” jie 

prižadėjo.
“Na,” atsake Kinietis, “1 

ir asz daugiau nespjausiu in 
ju'su valgius kai juos gamin
siu. ’ ’

Kas Girdėt Svarbus Praneszimas “Asz Sutinku Moketie

Isz priežasties pabranginimo'i Ssulc, NeS DclbžH* V1S- 
I ” j.,. .1 , ___ '

va,s tinkamas ar ne. Nėra laiko riame gyvenot ir apsistojot, nesi visokio materijom meinanczio 
laivus pataisyti ar patikrinu, be to, negalime jum siuntinėti ■ in leidimą laikraszczio, leidėjai į 

'Eile laivas, kaip koks cieberis laikraszczio in nauja vieta, i laikraszczio “S 1--” -
i,l, • ..„u, • . -i įvirsz vandenio pluduriuoja, in Daugelis praszo idant perinai- užlaikyti sena preke, kaina,

(IcdM'al IdUdl SUllKU 11‘ btrUlKHS| I t x j

'laimėti. Tegu dai.|,inillka,:|’> įkrauna kareivius kaip ko-, nyt adresa, j " 
straikuoja. Ka kompanijos pai-

“■Na, tai reiszkia jeigu tu tu- š0’ vaJdžia 
retai tūkstanti doleriu tu sutik
tai man puse duoti?” 

“Žinoma.”
“Jeigu tu turėtai du namu, 

tu man viena duotai?” 
“Duoeziau. ”
“Jeigu tu turėtai dvi karves, 

’ tai tu man viena atiduotai ? ’ ’
“Eik tu sau po velniais! Asz1

tau savo parves neduoeziau,” 
suriko piktai Komunistėlis!

“Nu? Kodėl ne?” paklausė
Butkus,
ežio doleriu duotai, man viena.
narna mielu noru atiduotai, o
karve suvis ne! Kaip tai?”

“Už tai kad asz turiu dvi
■karves. ’ ’ piktai atkirto Komu • 
nistas ir sau nupyszkino.

.ir x . i 71 ------- i
biznieriai tuojaus suprato kad’su kare’viais lr nePalsc ar laVna lr nauja adresa ir miestą ku i

i c

Tai reiszkia kad tu sutinki's,sauSoli bet ir Pasipiniguoti. 
su kitais lyigiai pasidalinti?”• ivaLp td< u'ž tai darbmmkanis; 
užklausė senis Butkus.

“Nu, kaipgi ne. Juk visi mes 
lygus. ’ ’

kas Brangu1 Saules’ Pre- 
Saules” stengėsi numerata Nebrangi!”

Ka raszo Pone Marijona Gar-

ka-

Skaitykite “Saule

prisiunczia savo ant prenumeratos, bet, matyda- 
kias saradinkas ir siunczia lai-; varda ir pravarde bet nepaduok mi kad kožna menesi sunkiau, kaus'kiene isz Westville, Ill., — 
va skersai juras. Tikrai dyvai'da kur gyveno ir in kur iszva- 
kad tokie laivai su visiais ka- žiavo.

j reiviais nenuskendo!

Per Greitai
Isz Vahko

tu man puse tukstan-; Amerika Savo Armija

Mažina, 0 Rusija Savo 
Vis Didina

. užlaikyti spaustuve ir leidimą1 Asz Alarijona Gankauskiene, 
Tokiu laiszku sziadien laikraszczio, yra priversti pa-jiuacziau “Saulėje” kad prenu- 

į reiviais nenuskendo! aplaikome daug, nes svietas la-; kelti prenumerata ant penkių merata pakelta ant penkių ($5)
( Tai butu baisus szposai jeigu bai maiszosi, o del mus yra ne-' doleriu ($5.00) ant meto, pra- doleriu, asz mielai sutinku mo- 
I kareivis kuris iszliko gyvas am reikalingas sukimas 
karo lauko pražūtu, už tai kad1 jieszkoti po visas knygas is. 
mes savo Kongresmona priver-1 kur musu skaitytojas raszt 
teme reikalauti kad musu vai-'laiszka ir kur seniau gyveno, 
kas greicziau 
Taip gali ir būti.

O jeigu mes vis pykstame me permainyt ir greicziau gau 
kad musu vaikas neparvažiuo- site laikraszti. Kitaip ant mm 
ja, prisiminkime tuos tėvus, ku- nerugokite, jog laikraszczio ne 
riu vaikai niekados neparva-1 
žiuos!

parvažiuotu. Jeigu prisiunsite sena ir nau 
ja adresa, tai greicziau galėsi

Visi Busime Ponai
ISZ MEMPHIS. — Vienas 

laikrasztis pastebėjo kad dabar 
! darbininkai visai nieko apie

WASHINGTON, D. C. —
Valdžia paskelbė ana diena kad 
nuo karo pabaigos iki dabar; darba ar apie kiek ir ka jie isz-

galvo- dedant DABAR! Nuo tos die-ketie, ba dabar viskas brangu, 
uos metine prenumerata bus: I nes “Saules” prenumerata ne-

■ $5.09 metams; $3.00 % me-' brangi, nes dabar gerai uždirba 
tams; In kitose vieszpatystese žmones. Vėlinu tamstoms ka- 
$6.00 metams; $3.50 % metams.jnuogeriausios laimes ir sveika- 

Tikimes kad musu guodptini tos idant be paliovos darbuotu- 
skaitytojai supras del ko esame J metes ii- pralinksmintumėte 
priversti tai daryti, nės szian-Į vargdienius'žmonelius su taip 
dien viskas pakilo; pragyveni- malonais skaitymais. Kada

aplaikote. “Saules Redyste.

Andrius J. Recklitis
MAHANOY CITY, PA.

PIRMOS KLIASOS SALUNAS 
206 West Centre Street

dien viskas pakilo; pragyveni- malonais 
nias, visokios taksos ir valdisz- žmogus būna nulindęs, nusimi- 
ki mokeseziai.

Nemalonu mums praneszti
apie tai, bet, ka daryt, pinigai'raais *r gerais skaitymais žmo- 
yra reikalingi ant leidimo laik- 
raszczio ir užlaikymo darbinin
ku.

Stengsimės iszdavineti laik- 
raszti kuogeriausia, 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.

nias ir susirupinias, tai “Sau
le” szirdi tuo suramina malo- f i

gus užmirszta visus savo var
gus, rodos gyvena, žemi'szkam 
tojuje. Asz esmių gera skaity
toja ir visa szeimyna skaito. 
Sziuos metus greitai ir links
mai praleidom su jusu laikrasz- 
cziu “Saules.” Ales visa szei
myna linkime jums viso labo, 
sveikatos ir žilos senatvės ir 
kad turėtumėte daugiau skai
tytoju!

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianeziut 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY. PA

i----- , -------------------o —o | Istorija apie “AMŽINA ŽY
Į liu iszkase jis daug gavo ir mo-j DA.” Jo kelione po svietą ii 

Keturi milijonai kareiviu! keti, jeigu jis miegojo ar pypke liudymas apie Jezu Kristų.
i 20 Centai.
,1 Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Kode! Aviško Trumpa ? Per( daugįau negu keturi milijonai dirbs ar padarys, bet kiek jie 
Kalėdas visko buvo trumpa. Rareiviu buvo paleisti isz vais- uždirbs, kiek jie gaus už darba.

Pirmiau žmogus gavo moke- 
Kareiviai gryszta isz tolimu’ ti tiek kiek jis uždirbo arba pa-, 

daigtu žmones norėjo bet nėra- krasztu daug greicziau negu1 dare, jeigu mainierys daug ang-| 
szventai'do sztoruose. Žmones kaltino ’ouvo tikėtasi.

straikas, sake kad nėra szto-
talkuose daigtu, už tai kad strai-i T'ai beveik tiek buvo isz viso cziulpe tai guzą gavo. Bet, toks 
:"!kos sutrukdė fabrikus ir taip per ana pirmutini kara! O po darbas dabar isz mados iszejo.

nebuvo galima gana daigtu pa- ano karo mums eme daugiau Dabar darbininkas ir nedirbda- 
daryti. ; negu visa meta tuos kareivius mas gaus mokėti.

Bet tas pats laikrasztis abe-
K i nes anot jo

Buvo sunku net ir gerus pietus įę0 
parūpinti ir pagaminti. Visokiu

Pirkie U. S. Bonus Sziandien! Skaitykite ‘"Saule
dar v t i. •z J j--

•Straikos gal ir sutrukdė, bet pargabenti namo.
tai buvo tik mažmožis. Didžiau-j vįsį tėvai ir gimines ir drau-1 joja kad taip bus, nes anot jo 
šia tu trukumu ir tos stokos1 gaį laukte lauke kareiviu par-1 kas nors, kur nors ir kada nors 
priežastis buvo kad fabrikan-j vaiiuojsmt namo del Kalėdų ar, turės nors biski dirbti jeigu 
tai tyczia sulaikė dauguma sa-'. nors del Nauju Metu. Motinos mes norėsime valgyti.
vo tavoro ir daigtu iki po Nau-: džiaugėsi kad sūnelis isz vaisko 
ju Alėtu, ] 
baisiai dauti
ant uždarbio. Iki Nauju Alėtu sau vienumoje tyliai verke nes 
kompanijos ir fabrikantai tu- jau neturėjo ko laukti, žinojo 
rejo mokėti apie asztuoniasde-, kad ju vaikas niekados nebesu- į WASHINGTON, D. C. ~ 
szimta nuoszimti savo uždar-' grysz! ■ Žmones isz tikro yra labai grei-

Visiems namie malonu ir Nepaisant ar jie yra visai 
. „ . . __________j ar brolelis' Ja 11)1 į pienburniai aržili sene-
tenaij pagamiuima ar pardavima kai kareivėlis parvažiuoja namo, liai-Ue vis da gana greiti pa.gau- 

Generolas AlacArthur reikalin- jiems reikėjo valdžiai duoti asz-; Bet toks net baisus musu karei- ti.szalti. Ir kokie mes durni kad 
gas.,

Anglija turi szeszis balsus, vieno uždirbto dolerio.
Amerika du, o Rusija tik viena jm ū* visu szitu straiku nesibi-' 
baisa szitoje naujoje valdžioje'j°j° nepaiso. Tiesa pasakiusį 
‘kuri valdys užkariautus krasz-' jiems szitos straikos labai pa-, 
tus. Czia tai jau tikrai Amerika Ūko- 
ir Anglija laimėjo ir Rusi ja nu-j ^a to negana.

Musu garbingas ir mokytas 
dipliomatas ir atstovas James 
F. Byrnes mums aiszkina kad 
Generolas MacArthur savotisz- 
kai ir laisvai valdys Joponus ir 
taip tvarkys kaip jis iszmano. 
'Labai gerai; 'bet Moskvos Kon
ferencija visai kita daina rieda. 
Moskvos Konferencijos nutari
mas sako kad visos trys tautos 
nustatys visa politika, valdžia 
ir valdymo būda. Szitoks nuta
rimas apima visa darba ir da
bar sunku pasakyti kam 1

nes po Nauju Metu parvažiavo, kitos akis pražiu- ApQTQAITCfW MITA 
ig taksu pasibaigė rej0) lauke ir nesulauke, kitos * IoJAUuVn

bio taksomis. Fabrikantai ne
matė jokio reikalo rūpintis apie' džiugu kai sūnelis

> parvažiuoja namo

tuoniasdeszimts centu isz kiek-: viu parvažiavimas ir musu ar- 
Už tai'iniju suskaldymas mums visai 

negerai.
Generolai prisipažinsta kad 

jie nieko panaszaus visai nesi-

SZALCZIO

mes szalti gaudome ar nors taip 
sakome. Butu teisingiau sakyti 

| kad szalt is mus pagauna, 
visi mes saugojamės nuo 
ežio, bet paskui sakome.

A LLuvjv lx xvuoijci,uu- to negana. Negalime
silenke. Bet musu garbingas at- 'pamirszti kad valdžia fabri- 
stovas James F. Byrnes pamir- kantams prižadėjo sugražinti leis. Bet dabar visos musu ar- 
szo mums paaiszkinti kad rei-' išmokėtus už ta'ksas pinigus nujos suskaldytos.
•kia tik vieno prieszingo balso jyiou Ju biznis nukentės ar su- Visas svietas gerbe ir pilnai 

’mažės per 1946 metus. invertino Amerikos geras ar-
! Sztai geras pavyzdys: Jeigu mijas, bet dabar kitataueziai 
General Motors automobiliu jau ima mus niekinti ir isz mu- 
fa brika i del visu metu -dabar su likusiu kareiviu net tyczio- 
u'žsidarytu ir visai nedirbtu, tis. 
nieko negamintu, Amerikos.

nes 
szal- 
kad 

tikėjo. Jie ketino visai mažiau ines ta szalti pagavome. Alės ji 
paleisti, ir vis kitus kareivius pagauname nors jo visai neno- 
paskirti in vieta tu kuriuos pa- rune-

J Bet jeigu mes nenorime szal
ti pagauti, tai turime apsisau-«

panaikinti 'bet koki nutarimu 
Reiszkia, Rusijos vienas balsas 
tiek pat reiszkia kiek Anglijos 
szes’zi ir Amerikos du.

Da ir to negana. Prakilnus ir 
garbes vertas James F. Byrnes 
visus mus u'žtikfino kad mes

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresą vokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. '

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraazymas, didele knyga, 
puslapiu. ~

No. 102 
tninaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
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 
puslapio, ....................................... 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraazymas, 202 pua. 
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c

182 
isz-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Beraa- 
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 kučzios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

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

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu .................................................. 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaub; Klara; Nuspręsta
sis; A'it keik užlaiko moteres paslaptį. 
61’’ puslapiu .................................15c

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 166 Trys istorijos Sunns Ma
udaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15«

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

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 100 puslapiu......25«

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele! 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Plemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu< 
rtai; Keikta Juoku ir Paveikslo. 
Preke ..................  ....... 15«

i • tji 4 * *i* usvi nog “merv, zxLJie oZiV. Jxnytupc*,goti. Sztai keli patarimai kaip T .. . , . v . . ..& 11 Juokingi szposelei, Kaip traukt gi-
szalti nepasivyti ar nepagauti: liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

1—Nesiniaiszyk per daug 
tarp žmonių, neeik kur 'žinai 
kad bus daug žmonių susigrū
dusiu.

Visi nori kad ju vaikai par-' - Nusimazgok rankas tan-

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T-uoszis: 
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 
! zerkolas; Sidabrinis 

grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 

45 puslapiu... 15c
126 Penkios istorijos apie 

Priversta links-

Bet tai negalimas t<iai, ypacz pirm valgant.
niekam neiszduosime paslaptis'(>00,000 isz- inmoketu taksu peri daigtas. Juk Karo Sztabas ste- —Nckiszk pirsztus in burna ___ 

ir taip nieko neprisileisk prie Stebuklingas 
burnos.

4—Niekados isz kito
Jeigu ir visi parvažiuotu, tai »aus stiklo negerk, vartok savo o JT > .... uoraa gyvemjnan, n.vciavo xixixko-

vistiek nebutu gerai! Mes savo stiklą arba popierine kuri gali mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys

j valdžia jiems sugražintu $160,-, važiuotu.

tos baisios sprogstanezios bom- januos me'tus- Isz to Jiems tu j buklu negali padaryti. Mes ne
bos, kuri Japonus taip greitai »r.vno pelno $30,000,000, ir ne- 
sukule. Czia galėtume visa ko-!re^ie^u v^sai rūpintis apie dar- planu ir traukiniu, 
sere szaukti “Valio!” Bet ir ^a ar uždarbi. Szitoks pariet- < 
velta Moskvos Konferencija' ’^as reiszkia kad valdžia, atsa- 
mums po kojų pasipainioja.!kys už straikas ir užmokės už vaiska mažiname, 

’ — •• • - 1 visus nuostolius.
Kad ir straiku neimtu buvę, savo armija vis didina. Mes isz 

valdžia per sziuos metus iszmo- 
kes daugiau negu $1,000,000,-

Moskvos Konferencijoje 'buvo 
mitarta kad visos didžiosios 
tautos nieko nelaukusios pasi
dalins žiniomis ir mokslu apie 
ta nauja sprogstanezia bomba.; fabrikams. Bet dabai ji isz-

Jeig'u tu turi szimtine kisze- R^okes daugiau negu dvigubai 
uiuje, tai i
man duok puse ir busime links
mi ir užganėdinti. Ir pasidalini
mas bus lygus ir teisingas nes 
tu man tik puse savo 
duosi.

Syki Senis Butkus 
su savo kaimynu kuris

pasidalinkime tu nes straikos fabrikantams duos

turtelio

progos daugiau isz valdžios pa
reikalauti.

Kai Washing'tone szitas in- 
statymas buvo padarytas, nie
kas nesitikėjo kad 'kas pana- 
szaus atsitiks. Szitas instaty- 
mas buvo padarytas apsaugoti

susitiko
“atėjo

n protu ’’ ir tapo tikru ir szven-' rtarbdavius ir fabrikantus kai

turime tiek nei laivu, nei ero-
zmo- gonus.

' No.
Doras gyvenimas;

suvartuojes gali numesti.
5— Visados vartok czysta ar

ba nauja nosine, skepetuke.
užkariautu krasztu traukia-1 ti—Nesibucziuok su sveti- 
mies, o Rusija in tuos krasztus mais ar svetimomis moterimis, 
vis daugiau vaisko siunczia. ; (Taip darydamas gali ne tik

O isz kitos puses mes tuos ka- «zalti pagauti, bet ir velniu 
reivius in baisu pavoju statome gauti.)
kai mes reikalaujame isz vai-J ‘—Valgyk daug vaisiu, dar-
ožios kad jie nieko nelaukus žoviu ir kiausziniu, duonos, me-, 
butu parveszti namo. Mes spau- sos ir žuvies ir gerk daug pieno.! 
džiame savo kongresmonus ir 8—Gerai iszsimiegok.
senatorius ir juos grasiname asztuonias valandas kas nakti. 
kad jeigu musu vaikas nepar- Taip darydamas busi drūtas ir 
važiuos tai jis musu balso ne- sveikas bet negana greitas szal- 
teks. Kongresmonai savo žarų ti pasigauti.

savo karei
vius paleidžiama, kai Rusija

užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

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

SKAITYKIT
“SAULE”

ISTORIJE apie Gregorius, 
I-----------------  Isz Numirusiu

Apie* Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
i me, Szaltiszaiti ir Debesėlis. 

25< ::

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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SAULE” MAHANOY CITY, PA.

KAS KALTAS
(Tasa) Menulis Užtemo

Policmonas pažiurėjas in isz- 
blisz'kusia motete ir persigan
dusi vaika, paskui dirstelėjo in 
tupeziojanti vyra, tarė: Koman 
iii lakupa, ten iszsimiegosi ra
miau. Ir pasiėmęs besimuistan
ti Radžioka už peties, nusitem
pė su savimi.

Tik ant rytojaus Radžiokie
ne suprato 'kokia didele nelai
me atsitiko. Kuomet susiejo ir 
pienius ir mesius ir namu nuo
motojos, tai Radžiokiene neži- 

• rojo nieko daugiau jiems pasa
kyti, kaip pro verksnius papa
sakoti jiems vakarylkszti atsi
tikima.

— Na tai eik ir iszimk ji isz 
lakupos, tarė jie, tu manai kad 
mes tave maitysime ir už'laiky
sime dovanai!

Radžiokiene jau buvo beei
nanti iszliuosuoti vyro, bet ja 
sulaikė Juozukas.

— Ne mama, tu ne eisi parsi
vesti tėvo, mums jo nebereikia.

— Vaikeli, bet isz ko mes gy
vensime ?

— Vakar sakiau tau, kad 
sziandien einu jieszikotis darbo.

— Vaikeli, juk tu per jaunas 
dirbti. Pagaliaus kiek gi tu už
dirbsi !

— Mama, asz eisiu laikrasz- 
cziu pardavinėti, pritarė jau
nesnysis vaikiukas.

— O asz eisiu augliu rinkti 
pridūrė baltaplauke mergaite.

Matydama vaiku užsispyri
ma Radžiokiene pasiryžo vers
tis be vyro.

Tas atsitikimas kaimynams 
buvo nemaža proga liežuviais 
pamalti. Vieni kaltino vyra, ki-

Gruodžio (Dec.) 18 diena, 
vakare menulis visai užtemo. 
Czia matyti kaip dangus isz- 
rodo New York mieste kai 
pasikavojo ar užtemo. Menu
lis ta vakara temo nuo puses 
po septynių iki deszimts vai.

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. 
Dcszimtis 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 Iszpažinties. 
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.
Paskiaus 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 Mariji 
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.

‘i

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

b

Szv. Sakramento 
Tamosziaua. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

Saule, Mahanoy City,

os.

Pa.

ti moterį. Vyrai daugiau užtarė 
moterį, o 'bobos stojo vyro 'pu
sėje. Ne vienas neinate tikro 
kaltininko. Atsirado Radžioko 
užtarėju, kurie uždėjo už ji 
“byla” ir iszeme ji isz kalėji
mo. Jis apsigyveno pas savo sa- 
liuninka. Už menesio buvo pa
skirta Radžioku byla.

Radžiokienei prasidėjo nau
jas gyvenimas daug ramesnis, 
bet už tai pilnas rupeseziu. La
biausia jai rūpėjo vaikai. Kaip 
geltonsnapiai paulkszteliai pa
sileido jie szltai isz tėvu lizdo 
pelnytu sau ir motinai duonos. 
Pailsę, suszale susieidavo "e in 
krūva tik vakarais. Toji valan
da buvo Radžiokienei tarsi ma
lonus saules szystelejimas. 
Juozukas ypacz stengėsi pasi
rodyti pakakintu nauja savo 
pareiga. Kai]) tikras namu gas- 
padorius rūpinosi jisai kad mo
tinai ir mažesniems vaikams 
nieko netruktu. Parejas isz dar
bo prakirsdavo malku, patai- 
svdavo sugedusius rakandus, v O z
batus ir 1.1. Jis stengdavos dagi 
juokus krėsti. Laibiausia jam 
nepatikdavo, kai motina tai
kindavo jam gardesnį kąsni, ir 
stengėsi apvilkti sziltesniais 
drabužiais.

Radžiokas tuom tarpu atro
do labai nusiminęs. Jis ne pir
ma nebuvo žmonių pagirtas bet 
nebuvo ne peiktas. Dabargi ju 
visu 'buvo keliamas ant liežuviu 
tarsi ant smaigo. Jo fmikiam 
būdui tas labai netiko. Jis dro
vėjosi dagi gatvėje pasirodyti. 
Pradėjo daugiau gerti, ir daž
nai apleisti darba. Prasiblai
vins sanžine da labiau ji grau
že. Jam labai norėjosi sugryžti 
namon, bet puikybe neleido. 
Jis norėjo, kad žmona pirma ji 
atsipraszytu.

Jo minti, tarytum atspėjus, 
pasisiūlė su .pagelba saliuninko 
mitulys Rudis.

— Ka duosi man, Jonai, tai 
asz suderinsiu tave su boba, ta
re jis Radžiokui.

— Mat, ja velniai, atsake 
szis, jeigu jai manes 
tai ne man jos nereikia.

— Bet vis-gi tau butu sma- t 
gu, kad ji ikeliaklupscziais at-Į* 
eitu tavos atsipraszyti, o tu no- * 
ietimi dovanotum, norėtum ne? *

• • • * i 1— Gi tai butu nieko sau, ta
rė Radžiokas, —bet ar tai gali
mas daigtas?

— Tai-gi klausyk, pradėjo 
iszguldineti savo užmanymą

Rudis, žinai, kad moterys yra Radžiokui tarsi kas kojas pa- 
j bailios ir prietaringos. Tau nie- kirto. Prie mėnesienos vien- 
ko daugiau nelieka, kaip pa- marszkinis su isztiestom ranko- 
gazdinti savo moterį: nuėjus mis ir blizgancziomakimis Juo- 

Įnakti pa'baidyk, pamiaukezioti/ 
į tai jai tuoj atsinores vienai gy-' 
venti. ;

— Lengva tau pasakyti, bet 
gali paltemyti kaimynai, arba ir 
ji pati gali pažinti mano baisa, 
tai da naujos bėdos prasimany- 

l • iczia.
I — Jeigu tu taip bailus, tai 
! asz galiu tau padėti. Tu juk tu
ri duriu raktus, o mano 'balso 
nieks nepažins.

Szetoniszkas užmanymas, 
pusgireziu sugalvotas, tapo ta 
pat nakti atliktas. Radžiokie
nei invare nemaž baimes, o kas 
da blogiau pridarė 'begales kal
bu. Vieni‘staeziai sake, kad tai 
bus kokiu niekszu darbas, kurie 
nori iszgazdinti moteriszke. 
Bet atsirado ir tokiu, kurie gin- 
czijo kad tai tikrai vaidintas!. 
Juk keisti balsai buvę gird'žia- 
mi rūsyje ir szaip viduryje na
mo. Kas-gi dasigaus per užra
kintas duris?

Vienas geras kaimynas pasi
siūlė pasaugoti Radžiokienes 
narna, kad sugavus vaidyla. 
Kiek pabudejes užmigo ir nieko 
neinate, o iszgazdintai ir neda- 
migusiai moteriszkei kiekvie
nas peles krepsztelejimas atro
dęs baisus. Kita nakti bandė 
budėti Juozukas. Vaikas tik be- 
reikalo save suvargino. Neiszsi- 
miegojas iszejo isz ryto in dar
ba. Kadangi ir 'be to jau 'buvo 
apsilpes nuo menko valgio ir 
prasto drabužio, tai vakare pa
rejas isz darbo nusiskundė ne- 
smaugaujas. Nevalgė vakarie
nes ir ankseziau nuėjo gulti. Ir 
nakti pradėjo blaszkytis ir de
juoti. Paszauktas gydytojas 
pasakė, kad vaikas turi pavo
jinga karsžtlige. Naujas smū
gis motinai.

Isz ryto vaikas eme klejoti. 
Motina nusiuntė telegrama vy
riausiam stiliui Vincui, kurs 
keletą menesiu adgal buvo pa
imtas iii kariuomene. Viena 
kaimyne primine, kad nepro- 
szali Imtu davus žinia ir tėvui. 
Radžiokiene atsake: Ne! Ne- 
reikejo jam sveiko vaiko, ne
reikia matyti nei ligonio!

In vakara parpyszkejo Vin
cas. Ligonis vos novos ji pažino. 
Motina ir sunūs ilgai ta vaka
ra sėdėjo prie ligonio lovos. 
Nors netare viens kitam beveih 
ne žodelio, bet motinai pasida
rė kur kas lengviau. Kaimynes 
pasisznabždeje tarp duryje isz
ejo namo. Vincas jirikalbino ir 
motina eiti pramigti. Kad ligo
nis savo klejojimu nebudintu 
motinos, lova jam pataisyta 
apaczioje svecziu kambaryje. 
Iii nakti kiek tiek aprimo ir li
gonis. Vincas prigesinės lempa 
atsigulė greit name kambaryje.

Tuom tarpu Radžiokas, ne
žinodamas apie nuotikius jo 
szeimynoje iszsirenge ta nakti 
ir vėl “pabaidyti.” Inselino 
jiedu su Rudžiu iii prieszine ir 
s um i a u k c z io j o. P r ižą d i n t a s 
gonis straktelėjo isz lovos 
klejodamas, isztieses rankas 
ome artintis prie “dvasiu.” 
Rudis sprūdo pro duris. Bet

Svietas vis mainosi szirdeles 
mano, 

Net ir nekurios mergeles 
svaiguli gavo, 

Isz plau'ku juodu padaro gelto
nu, 

Manstino žioples kad vyrelėms 
patiks, 

Ne žino jos, jog ne trukus 
% nupliks,

O galybe, kokia kvailybe.
In Harris'burga nusiduo'kite, 
Ant mergeliu dirstele'kite, 
O galybe, plaukai visokį, 

Rudi, juodi, geltoni, o 
Vis kvarbuoti,

O tik pus galves ir avingalves, 
lašinkite knypkius 'kur reikė, 
Nes jau motinos prasikeikė, 

Rankos gele nuo darbo, 
O da turi su tokia, dukrele 

gana vargo, 
Valkatos, ne sėdi namie 

niekados.* * *
Kaip kur, tai moteres, 

Laibai troszka bažnytėlės, 
O kaip gavo, tai daka'ko, 

Ir sako kad,
Daug geriau pas mus bu\ o, 
Kaip bažnytėlės ne buvo, 

Dabar baria vyras-

Įl

nereikia,
* 
★* BT SIENINIAI
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ziikas iszrode jam tarsi numi
rėlis, ar szmekla. Prisispaudf j 
nebagas prie sienos ir visas, 
drebėjo. Ligonis, tuom tarpu 
eme eiti vis artyn ir klejoti vis 
garsyn. Radžiokas bandė atbu- 

I las szalintis in gretima kamba- 
' ri. Isz ten vienok iszgirdo se- 
' niai girdėta baisa: Kas czia?!

Radžioka iszpyle szaltas pra
kaitas ir jis parvirto ant laiptu, 
kuriais lipama ant virszutinio 

! gyvenimo. Vincas tuom tarpu 
I pasidarė szviesa, paguldė in lo- 
!va ligoni ir eme ji raminti. Ra
džiokas buvo nei pakartas, nei 
paleistas. Jam daugiau nieko 
neliko, kaip pasislėpti ant 
aukszJto. Szliuožte už szliuože 
jis laiptais ant virszaus. Bet 
kur tenai dėtis?! Kas miela va
landėle gali pabusti žmona. Ne
liko jam daugiau, kaip lysti po 
lova. Palindo ne'bagas ir kvapa 
u'žemes klauso. Apaczioje girdi 
klejojanczio Juozuko ir Vinco 
balsus. Isz gretimo kambario 
dukrele suszuko pro miegus: 
Tete, tete, ka man parneszei?! 
ir vėl tyla. Radžiokas nieko ne
galvojo ir nejautė, gulėjo visas 
nutirpęs, tik nesuprantama bai
me eme ji purtyti, kai]) drebu
les lapa: dantys nesilaiko ant 
danezio. Radžiokiene pro mie
gus atsiduso, apsivertė ant kito 
szono ir jos ranka nusikorė isz 
lovos. Sztai toji ranka tik per 
plasztaka nuo Radžioko lupu. 
Jis buvo jau besiekiąs ja pabu- 
cziuoti. Bet nedrąsumas ir pui
kybe sulaikė ji. Jis niekad nėra 
bueziaves savo moteres ranku. 
Czia jam atsistojo galvoje vi
sas praeities gyvenimas: ben
dri moterystes džiaugmai ir 
vargai. Ir sztai jis apysenis jau 
žmogus prie ko priėjo, kad kaip 
žmogžudys slapstosi nuo savo 
vaiku ir žmonis. O kas tam kal
tas? Begalinis piktumas pripil
dė jo szirdi. Jis pyko ant saves, 
ant visu o labiausia ant Rudžio. 
Jis eme griežti dantimis ir 
spaudyti kumsezias. Tas piktu
mas sužadino jame pasiryžimu 
žūt but susitaikyti su vaikais ir 
žmona. Po ilgo svyravimo isz- 
hndo jis isz po lovos ir nedrą
siu balsu pratarė: Magde, o 
Magdute! Moteriszke. aikteljo 
ir atsisėdo.

RAUDONASIS
KRYŽIUS PADEDA

VETERANAMS'

Neužmirszkite Guodotini S kai. 
I tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
I laikraszti “Saule” kurie apie tai ui- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 

| laikraazcaio. PASKUBINKITE J ! J

“Talmudo Paslaptys
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos Raud. Kryžius su 28 
metu patyrimu padėti vetera
nams ir ju szeimynoms pradėjo 
platu programa padėti buvu
sius kareivius, paežiu laika' 
teikdama pagelba sveikstan- 

, tiems kareiviams ir visiems už
sienyje su musu užimantos ar-' 
mi joms.

> Raud. Kryžiaus patarnavi
mas veteranams prasideda ka
da jis da uniformoje-mandero - 
jo. Užsienyje, Raud. Kryčius 
jam praiiesza apie to teises, pri
vilegijas ir naudas. Centruose' 
ir ligoninėse, ežia ir užjūriu, 
Raud. Kryžiaus direktoriai ve
teranams duoda patarimu. 
Szioje sziaiyje jo vietinis sky
rius jam ir jo szeimai padeda.

Raud. Kry'žius turi puikiai 
iszlavintus darbininkus Vete
ranu Administracijos skyriuo
se ir kitose ofisuose szioje sza- 
lyje padėti veteranams inteikti 
praszymus del valdžios pagel- 
bos. Turi specialius patarėjus 
apdraudos ir apelaeijos reika
luose. Kaip ir Karo ir Laivyno 
Departmentuose, kurie pripa
žinti apelaeijos tarybų, kurios 
insteigtos Karo ir Laivyno Sek
retorių pagal “GI Bill of 
Rights.” Bet kuris veteranas 
nepatenkintas savo paliuosavi- 
mu gali kreiptis prie sziu tary
bų. Raud. Kryžiaus patarėjai 
padės inteikti veteranu praszy
mus ir juos atstovaus asmenisz- 
kai.

Amerikos Raud. Kryžius yra 
viena isz keliu organizacijų ak- 
rediduota priimti veteranu in- 
galiojimus juos atstovauti rin
kime medžiagos apie jo praszy- 
nia jeigu serga ir inteikti Vete
ranu Admistracijos “Disabili
ty rating board.” Direktorius 
arba “Home Service” darbi
ninkas Raud. Kryžiaus skyriu
je pasiruosze visuomet jam pa
dėti. Skyriaus darbininkas isz- 
gauna reikalingus afideivitus, 
legalias popieras ir kitus doku
mentus. Direktorius peržiuro 
Veteranu Administracijos re
kordus, peržiuro instatymus, 
kurie lieczia veterano atsitiki
ma ir pristato viską “Rating 
Board.” Gali apeliuoti neprie
lankius nusprendimus.

Raud. Kryžius teikia pagel
ba veteranams visu karu ir pa- 
naszus patarnavimas teikiamas 

1 mirusiu veteranu užlaiko
miems ir patikusiems.

Patarnavimas kareiviams 
musu ginkluotose jiegose ir ju 
szeimynoms perstatuoja tik 
viena faze pagelbos Raud. Kry
žiaus teikiamos, taikoje ir ka
rėje, vyrams, moterims ir vai
kams, visu amžių ir visose sza- 
Ivse pasaulyje.

— Am. Red Cross, Wash. D.C.

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 15^ ::
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Jeigu užraszysite savo drau
giu ąr drauge “Saule” tai tu
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Vyrelis sako: ne turiu pirėgu 
Reike duoti ir del kunigui, 
O asz dreses geros neturiu.

Nei pasirodyti niekur negaliu 
In ba'žnyczia neinleidžia, 

Už visokius daigtus pinigu 
geidžia, 

O moteriukes, visur ta 
pati kvaraba, 

Visur pinigu negana, 
Ka daryti,

Ne galima iszsiteiseti.* * #
Kur ten apie S'krentus, 

Kelios bobos gere, rieke ir 
baliavojo,

Ir taip nebages nusiliulojo, 
Jog ant nieko nedbojo. 
Savo vyrelius in lakupa 

pasodino,
Už groteliu užrakino,

O buvo tai kokia szvente, 
Blaivos ne buvo ne viena.

Vaitas visu pravardes surasze 
Ir mane prasze, 

Kad in laikraszti “Saule” 
patalpinti, 

Visiems apgarsinti.
Da susilaikysiu, 

Negarsysiu, gal pasitaisys. 
« * *

Montkarmui keli bobeles 
susivaidykite, 

Sayo žiotis uždarykite,
Su savo vyrais vaidu nekelkite, 

Susilankykite.
Badai kaip gerai užsitraukė, 

Tuojaus taip keike, 
Jog 'baisu1 'klausyti, 

» Reike net sudrebėti,
Pamatysite kaip bausme ant 

jus užpuls.
Negražu, net kiti juokėsi, 

tokiu bobelių piktinasi, 
Todėl, pasitaisykite, 
Juoku nedarykite.

Iszgirdes motinos baisa atsi
skubino Vincas su žiburiu ran
koje. Radžiokas sėdėjo sudri
bęs ant aslos su nusvirusia gal
va.

MAHANOY CITY, PA.
I

SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą. ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

— Tete! Kas su tavim pasi
daro? Prakalbėjo Vincas.

— Nusidėjau, vaike, priesz 
Dieva ir priesz jus.

— Tai tie judosziai draugai 
tave prie to privedė, tarė Ra
džiokiene.

— Ne tiek draugai, kiek szi- 
ta sztai velnio padaras, suszuko 
Radžiokas atsistodamas ir pa
ėmęs buteli degtines teszke ji 
iii asla ir eme su inirszimu min
džioti kojomis.

Ant rytojaus turėjo būti Ra
džioku byla, bet ji tapo panai
kinta. Radžiokas ta diena gryž- 
damas isz darbo pirmu syk ne
užėjo in saliuna. Juozelis po rū
pestinga naujai atgimusios 
szeimynos priežiūra greitai pa-

I sveiko.
Praslinko juodas debesys, o 

laimes saulute ir vėl suspindo-! 
jo Radžioku grinezioje.

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

ISTORIJEapie Da isz 
------------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
taikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir ! 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at-1 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£.
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f‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Geriausias Artistas

— Ana diena Pone Marijo
na Alonienie isz Gilbertono lan
kėsi pas pažystamus, taipgi at
lankė ir “'Saules” redakcija. 
Acziu už atsilarikyma.

— Utarninlko vakara Lietu- 
viszkuĮ Moterių Draulgiszkas 
Kliubas isz Skulkino pavieto, 
laike savo menesiui susirinki
mą Elk’s svetainėje, kuriame 
dalyvavo apie 70 nariu. 
Senas komitetas atsisveikino, 
o naujas komitetas likos invyk- 
dytas ant seno vietos su tinka
moms apeigoms ir prakalboms. 
Naujas komitetas dabar yra: 
Pirmininke, pone M. Slo-Vick, 
isz Shenandoah; Vice-Pirmi- 
ninke, pone Elz. Lisoski, isz 
Minersville; Sekretorka, pone 
C. Wentz isz Mahanoy City. 
Kliubas nutarė laikyti Metini 
Ban'kieta su Szokais 28-ta diena 
Sausio (Jan.), Necho Allen sve
tainėje, Pottsvilleje. Po susi
rinkimui atsibuvo pasilinksmi
nimai, dainos ir prakalbos, po 
tam buvo paduota skani vaka
riene. > ,

>—■ Petnyczioj pripuola Szv. 
Hyigino; Subafoj Szv. Arkadio; 
kita sanvaite: Nedelio j Szven- 
.toji Szeimyna; Panedelyje Szv. 
Hilario; (Utarninke Szv. Povilo 
'Atsiskyrėlio; Seredoj Szv. Mar
elio ; Ketverge Szv. Antano Ab- 
bato; Petnyczioj Szv. Petro 
Sosto Rymoje; Sukatoj Szv. 
(Kartinto.

•— Pone Marijona Czesnala- 
yieziene isz Gilberton lankėsi 
mieste su reikalais ir prie tos 
progos atlankė ir “Saules” re
dakcija atnaujinti savo prenu
merata už laikraszti “Saule.” 
Pone Czesnalavicziene sako: 
kad kožnas privalo skaityti nes 
“Saule” užganadina žmogų ir 
pamokina kaip ant svieto gy
venti. Man “Saule” patinka 
geriausia. Vėlinu kad ‘“Saule” 
turėtu daug nauju skaitytoju 
ant 1946 meto. Acziu už atsilari
kyma.

Jau penktas metas kai Bob 
Hope laimėj a augszcziausia 
garbe kaipo geriausias akto
rius, artistas Hollywood teat
re. Visi visos Amerikos re- 
daktorai jau penkta syki isz- 
rinko Bob Hope kaipo ge
riausia ir juokingiausia lo- 
szeja arba artistą. Antra vie
ta teko radijo ir krutamu j u 
paveikslu artistams Fred Al
len, Fibber McGee and Molly 
ir Bing Crosby. Bob Hope vi
sus radijo klausytojus ir kru- 
tamuju paveikslu lankytojus 
prajuokina.

Saint Clair, Pa. f Senas gy
ventojas Vincas Balulis, nuo 
Deiver’s Hill, mire pereita Pet- 
nyczios vakara, Sausio 4-ta d., 
sirgdamas trumpa laika. Pri
gulėjo prie Szvento Kazimiero' 
parapijos. Velionis gimęs Lie
tuvoj. Paliko dideliam nuliūdi
me, du sunu: Joną isz Girard
ville ir Jurgi isz Deiver’s Hill, 
taipgi 4 dukterys: Ona Missio- 
niene ir Mare gyvenant Dei
ver’s Hill, Helena isz Scranto- 
no ir H. Snyderiene isz Readin- 
go; ir 5 anukus, viena anūke ir 
viena pra-anuke. Laidotuves 
invyko Utarninke su Szven- 
toms Miszioms Szv. Kazimiero 
bažinyczioje 9:30 valanda ryte 
ir palaidotas Szv. Marijos ka
puose St. Clair. Graborius Jur
gis Stabingas laidojo.

Tamaqua, Pa. f Laidotuves 
Vinco Uibanaviczio nuo 212 
Brown tūly., kuris likos už- 
musztas pereita tPetnyczia Le
high Navigation Coal Co., ka
syklose, atsibuvo Utarninke su 
apiegomis SzV. Jeronimo baž- 
nyiczioje 9 valanda ryte ir pa
laidotas parapijos kapuose. Ve
lionis paliko savo paczia Klara 
4 sūnūs ir 1 dukteria taipgi 5 
po-sunus ir viena po-dukte.

NEWARK, N. J. — New Jer
sey Lietuviu Tarybos Praszy- 
mas Vasario (Feb.) 16-ta diena 
Minėti Lietuvos Nepriklauso
mybes 28 metu sukaktis invyks- 
ta Vasario 16-ta diena, 1946 
metu ir szia svarbia mums Lie
tuviams sukakti visi New Jer
sey Lietuviai privalome vieno
kiu arba kitokiu budu paminė
ti.

Newark’e Lietuvos Nepri
klausomybes minėjimas invyks 
Vasario (Feb.) 17-ta diena Ne
delio j vakare 6-ta valanda, su 
Dainų ir Kalbu Programa. Apie 
programa bus praneszta vė
liaus, o tuomi tarpu Newark© 
ir apylinkes Lietuviai yra pra- 
szomi minėta diena ir laiku ki
tokiu parengimu nerenkti ir vi
si dalyvauti bendrame Lietu
vos Nepriklausomybes minėji
me. Visos tolesnes Lietuviu ko
lonijos, kaip tai: Paterson. 
Harrison-Kearney, Jersey City, 
Bayonne, Elizabeth, Linden, 
Trenton ir kitos yra praszomos 
tokius minėjimus renkti vieto

je.
REiZUiLIUCI JA: Priimta 

vienbalsiai New Jersey Lietu
viu Tarybos metiniam vieszam 
susirinkime, 1945 m., Gruodžio 
(Dec.) men. 30 d., 180-2 New 
York Avenue, Newark, N. J.

1— ‘Lietuviu pabėgėliu ir isz- 
tremtu bendras szelpimas ir ju 
gelbėjimas visais galimais bu
dais.

2— -Lietuvos gelbejimo ben
dra veikla visu Amerikos Lie
tuviu VIENAME BENDRA
ME KOMITETE DIRBANT.

3— New Jersey visu Lietuviu 
pastangomis Kelly-Willis rezu- 
liuciju pravedimo reikalu, 
“bendrai diibant visiems sy
kiu.”

4— Remti visas Lietuvybe 
palaikanczias instaigas, ypacz 
Lietuviu spauda, kovojanezia 
už Lietuvos Nepriklausomybe.

5— Gelbėti grižtantiesiems 
isz kariniu jiegu Lietuviams 
insikurti ir susiorganizuoti, 
skatinti juos padirbėti Lietu
vos gerovei ir Lietuviu tautos 
labui.

N. J. Liet. Tarybos Vardu
A. S. Trecziokas, Sekre.

“Lithuanian American Nation
al Center, 314 Walnut Street, 
Newark 5, New Jersey.
My dear Air. Sagovich, Sec.

I Have received, by reference 
from the White Houre, your te
legram of November 23, 1945, 
Signed also by Mr. A. S. Tre
cziokas on behalf of those pre
sent at a meeting held the Lith
uanian-American National 
Center of Greater New York, 

!with regard to the Baltic States 
nationals now in Sweden whose 
custody as enemy military per
sonnel has been requested by 
the Soviet Government.

For your information it may 
be stated that the disposition of 
the Baltic States nationals in 
question is a matter of negotia
tion between the Swedish and 
Soviet Governments in which 
this Government cannot pro
perly intervens. You maybe in
terested to know, however, that 
recent news reports from 
Stockholm indicate that post
ponement of the extradition of 
these persons is being consi
dered pending. further exami
nation of their status on an in
dividual basis.

Sincerely yours,
For the Acting Secretary 

of State: (Paraszas) Francis H. 
Russell Chief Division of Pub
lic Liaison. ’ ’

AMERIKOS 
KAREIVIAI 

SUKILO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gas mažiname ir silpniname. 
Mes derinamies su Rusija, ku
rios armijos didesnes dabar ne
gu karo laiku buvo. Mes skun- 
džiamies, kad neturime gana 
kareiviu tinkamai ir gerai Vo- 
kieczius suvaldyti, o tuo pat 
kartu reikalaujame, kad visi 
kareiviai pargryžtu namo. Czia 
jau ne musu darbas, ne musu 
biznis. Jeigu Karo Sztabas 
negerai daro, tai Karo Sztaba 
imkime nagan ar visai pasza- 
linkime ir kita iszrinkime, bet 
kol Karo Sztaba pripažinsta- 
me, tol turime jo klausyti. Kas 
tai butu jeigu bernas gaspado- 
riu už nosies vedžiotu?

Žinoma czia ir oficieriai, ka
rininkai irgi kalti, bet tai jau 
kitas klausimas. Jeigu vadas 
negeras, tai nereiszkia, kad 
reikia, visa organizacija suar
dyti. Kareiviai szitaip pasi
elgdami, yar kaip tas bernas, 
kuris rado pelių ar žiurkių kie
tyje ir visa kieti uždege, kad ei 
žiurkes isznaikintu. ]

lūs. Tenai ne musu biznis. Pa
likime Generolą Chiang Kai- 
shek sau viena. Tegu jis sau ži
nosi. Kas mums galvoj kas ten 
darosi. Isztieskime pagelbos 
ranka Yenan valdžiai kaip ir 
Komunistai daro.’’

Jeigu paprastas žmogus pra
dės jieszkoti nors kiek proto 
musu laikraszcziuose jis apsi
riks ir apsivils. Musu Komunis
tėliai dabar tokius reikalavi
mus stato musu valdžiai. Ir 
daug musu laikraszcziu taip 
pat panasziai sziandien raszo.

Chiang Kai-shek kariavo 
priesz Japonus kai mes apie ką
rą da nei nemanstinome. Jis per 
visa kara mums padėjo kur tik 
galėjo. Bet dabar Raudonieji, 
szaukte szaukia, kad mes ji ap
leistume ir jo prieszams in tal
ka stotume.

Ambasadorius Hurley parva
žiavo isz Kinijos ir mums tei
sybe pasakė kas ten dabar da
rosi. Už savo drąsą jis savo szil- 
tos vietos neteko, buvo pasza- 
lintas isz valdžios ir gavo pipi
ru ir velniu nuo redaktorių ir. 
raszytoju. Bet nors valdžia ji 
paszalino ir pažemino, bet kai 
Prezidentas Trumanas paskyrė 
Generolą Marshall in jo vieta, 
Generolui Marshall buvo insa- 
kyta kaip tik taip daryti kaip 
Ambasadorius Hurley patarė.

Dabar visi tie laikraszcziai 
kurie taip smerke ir szmeiže 
Kinijos Generolą Chiang Kai- 
shek, ir Ambasadorių Hurley 
gali da raudoniau parausti, nes 
Washington© valdžia aiszkiai 
pranesza kad Amerika iszties 
pagelbos ranka ne Komunis
tams Kinijoje, bet Generolui 
Chiang Kai-shek, kurio valdžia 

, yra tenai teisetina. O apie Isz- 
. panija, kiek vėliau iszgirsime.

Japonai Nenori
Susitvarkyti

KINIJAI PAGELBA

WASHINGTON, D. C. — 
“Eikime Iszpanams in pagelba. 
Iszmeskime ta Faszista Franco 
isz Iszpanijos ir ten in veskime 
Demokratiszka valdžia. Bet, 
nesikiszkime in Kinijos reika-

REDDY KILOWATT

Kur Trumpa, Ten Trūksta

O'?

| vienok, norineziu ja imti veik 
j neatsiranda, Tuo budu, prakti
koje, iszeina, kad nusavintieji 
plotai ir toliaus turi but apdir
bami senųjų savininku. *

Del policijos siautimo, gyve
nimas kaime darosi kas kar 
sunkesnis. Susisiekimo suvar
žymu nepaisant valstiecziai no
riai keliasi in miestus. Pav. da 
tik vasaros laiku apytuszcziai 
apgyvendintas Vilnius, in ru
deni smarkiai patirsztejo. 

( Sziandien jau ir narna Vilniuje
gauti sunku, nepaisant kad 
dauguma Lenkiszkai kalban- 
cziu gyventoju buvo iszkraus- 
tyta anapus Kurzono linijos.

PERGALES
DRABUŽIU VAJUS

NEW YORK. — Amerikie- 
eziai visur renka visokius rū
bus,drabužiu, biedniems isz- 
tremtiems žmonėms Europos, 
Filipinų ir Tolimu Rytu. Szi 
karta taip daromo pagal pra- 
szyrna isz “Victory Clothing 
Collection, ’ ’ kuris prasidėjo 
Sausio (Jan.) 7 d. ir tesis iki 
Sausio (Jan.) 31 d. Henry J. 
Kaiser pirmininkas szio vajaus 
kaip buvo praeito pavasario va
jaus.

Tarpe sziu milijonu žmonių, 
kuriems szi pagelba yra taip la
bai reikalinga, yra visoki žmo
nes naujai gimė kūdikiai, mo
kyklų berniukai ir mergaites, 

-------- -* d---------- ----------- ----- siuvėjai, ofiso 
VAKARU EUROPA (LAIC). ne tik miestuose, bet ir vals- darbininkai, gydytojai, moky

tojai, motinos, ligoniai, belais-

Vaizdingas paveikslas koks vargas randasi karo nuken- 
tiejuscse szalyse. Net ir mažieji stoja in darba apvalyti ir 
padėti atstatyti sugriautus ir sunaikintys namus ir miestus. 
Czia mažas vaikiukas szluoja ir apvalo ulyczia prie savo tė
vu sugriautu namu. Matote kaip prastai jis aprėdytas. Tokiu 
yra szimtai tukstancziu, kurie neturi ne tik drabužiu, bet ir 
maisto. Jie kada ir szalti kenczia ir laukia isz musu pagel
bės.ŽINIOS ISZ prieinamose rajonuose.

Ir tai nepaisant, kad ban- 
LIETUVOS džiamieji NKVD—NKGB Bu- 

-----  riai sziandien jau apgyvendinti ukes žmones,

— Musu korespondentas turėjo' ežiuose, net seniūnijose, 
progos kalbėtis su vienu asms- T 
niu. Da tik Rugsėjo menesyje 
gyvenusiu Lietuvoje. Czia duo
dame jo inspudžiu santrauka:

“Užgyvento laikysena, iri 
Moskvos visi patvarkymai aisz
kiai rodo, kad Sovietai isz Lie
tuvos “geruoju” kraustytis ne
mano. Ypatingai in akis krenta 
Sovietu administracijos per vi
sa kraszta paskubomis vykdo
mi kariniai pasirengimai. Del 
kariniu pasirengimu pobūdžio,

TOKYO, JAPONIJA. -
Generolas MacArthur pranesza 
kad Japonai nesiskubina ir tie
siog nenori susitvarkyti, nes jie J gyventojai buvo iszkraustyti 
d a nežino ar jie pajiegs patys 
savo žmones valdyti. Jie bijosi 
savo žmonių ir nori kad Ameri- 
kiecziai pasitrauks jiems gal 
nebus gerai pasilikti.

Sviestas Pabrangs

WASHINGTON, D. C. —
Sviestas ne tiktai ka baisiai 
brangus, bet ir negalima gauti. 
Euczieriai dabar vien tik savo 
geriems kostumeriams po 
czverti svaro pakisza. Dabar 
eina gandai, kad sviestas labai

NEW YORK, N. Y., —
Isz Europos gautomis žiniomis 
nuo Bolszeviku rankos Alytuje 
esą žuvę Dekanas Kunigas 
Konstantinas Paulaviczius ir 
Kunigas Mazurkeviczius.

NUOEASZAS

Department of State 
Washington, D. C.

December 27,1945.

Laisvas susisiekimas kraszto (viai, benamiai, visoki. Tikima 
yra suvaržytas. Isz vietos in kaęl szi žiema bus neiszpasaky- 
vieta keltis reikia praszyti at- tai bloga. Europoje stoka kuro, 
skiro leidimo. Tas lieczia gele- Kiti 18,000,000 žmonių Filipi- 
žinkeli ir automobili susisieki- nuošė reikalauja tik lengvesniu 

rubu, drabanu. Ir drabužiu au- 
wxooxxxxu. xx^pvxvcxvxju, kaip kotojai užmiršta kaip svarbu 

kad 1941 metais, iki sziol krasz- Į yra išdėti ir apatiniu drabužiu, 
to nėra buvę. To nepaisant, tau
tiniai susipratusio dalyko nai- ryku ir kalioszu> vien Norvegi_ 
kinimas nesiliauja. Tas vykdo- joje> ju įryS milijonai reikalaus, 
ma pavienio, persekiojimo ke-' Graikijoj, Lenkijoj, Pabalti jos 
liu, ypatingai vietuose, kur vei-| valstybese ir Jugoslavijoj uki- 
kia partizanai.

Už mažiausia intarima turint maiSzais. 
rysziu su partizanais “naikina-1 
mos isztisos gyvenvietes žmo-

ma.
Masiniu deportacijų

Ypatingai reikia batu, czeve-

net isz pajūrio. Pastaruoju lai
ku suimtensyvejo ir kraszto ru
sifikacija. Isz’ Moskolijos ga
benami ne tiktai Rusu valdiniu- nes su pastatais imamai, 
kai, kolchoznininkai ir darbi
ninkai, bet ir miestelenai. Apie 
tariamaja “Lietuviszkaja Val
džia” niekas nekalba, nors 
sziaip spaudoje ji ir afiszuoja- 
ma.

Teisybai, kraszte be atodai
ros szeimininkauja partinis 
aparatas, tam naudodamas sa
vo visur esanti policini apara
tu (tiek vieszaji, tiek slaptaji).

patrangs. Sako kad bus apie! Lyginant su pirmuoju Bol-
asztuoniolika centu brangesnis. 
Reiszkia, reikes visos bumasz- 
kos del syaro sviesto. Bet ir už 
tiek, vis bus sunku gauti. Sun
ku suprasti kodėl taip yra. Gal 
ir karves isz žmonių pasimoki
no ir dabar straikuoja?

Pirkie U. S. Bonus

"NOW TO CONTINUE OUR STORY: J 
'WAY BACK I N THE TWIDDLE. ] 
AGES-PEOPLE WORE CHARMS j 
TO WARD OFF THE BLACK f 
MAGIC OF THE EVIL EYE. T 

I WHICH SORCERERS CLAIMED /
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szevikmecziu, kompartijos 
siautimas pasidarė da daugiaus 
beatodairinis.

Ankstyva rudeny, Lietuvoje 
pasirodė nauji NKVB—NKGB 
Būriai. To nepaisant Lietuvos 
partizanai veikla nei kiek nesu
mažėjo. Czia ten tolydžiui in- 
vysta kruvinu susirėmimu, 
ypatingai miszkuotose sunkiau’

[ ninkai apmauja kojas visokiais 
______  Filipinuose žmones 

moka $50 už pora batu.
Europos stovykloms reikia 

lovoms patiesalu, kaldru.
Užkrecziamos ligos užpuola 

: didėjo banditizmas. Vietomis' tuos žmones nes jie pel silpni ir 
■ banditupriviso isztisos gaujos.1 per szaiti kovoti jas.

Jas sudaro Raudonarmiecziai-
• dezertyrai ir sziaip kriminalis 

dalykas.
Kas yra patriotas—partiza-

1 nas, o kas banditas, Sovietu ad- 
. ministracinis aparatas, žinoma,
. neiszskiria. Sovietu žargone jie ir vaiku gavo drabužiu praeita 

visi yra “Pleszikai.
Prekyba beveik ka ir ne yra. ža dalis 130,000,000 žmonių, ku- 

Vietinis kraszto ekonomis gy- rie praeitais metais buvo 'be tin- 
venimas spiecziasi aplink “juo-1 kainu drabužiu. Prisidekite vi- 
daji turgu, ’ ’ kur vyrauja iszim- si! — C. C. F. A. Ų.
tinai mainu prekybai.”

Del visiszko kaimieczio skir
tumo, placziai Sovietu rekla
muota “žemes reforma” taip ir 
liko propagandine tikrove.

Nors skirta popietine norma 
' siekia 30 Ha (apie 75 akeru),

Lietuvos nelaimei kraszte pa-

UNRRA, szimtai organizaci
jų ir insteigu, Valdžia, bažny- 
czios ir tukstancziai asmenų 
dalyvaus sziame vajuje.

Net 25,000,000 vyru, moterų

pavasari. Bet ta skaitlyne ma-

Skaitykite “Saule”

(Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 .

, . PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
.... That Old Black Magic ...,

SAULE PUBLISHING OO.»
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

A6R.A ?
CADABP.A i AUT DESTINY DECREED P THAT MAGIC WAS TO 

RETURN TOTHE LAND-----
THIS TIME A GOOD -----
RED MAGIC... THE WISE MEN 
had accepted pig p Dy
. fib KILOWATT

BUT THE WISE MEN KNEW 
THAT THE SORCERERS AND 
MAGICIANS MERELY POSSESSED 
HYPNOTIC POWER IN THEIR 
GAZE, AND TAUGHT THE 
PEOPLE NOT TO BE AFRAID.

AND SO THE PEOPLE 
FINALLY DUNKED MAGIC 
AND MANY SUPERSTITIONS 
AND THE WIZARDS AND 
SORCERERS WERE BANISHED

FROM THE LAND

/įT-F WONDERFUL 
/F // ^.WIZARD OF

I £LECTRIC1Tl|

/ THAT
EVEN MAGICAL- 
EYES ACE POSSIBLE. 
ITS FUNNY f'ON 
IT ALL BEGAN.....

TOBE CONTINUED

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kūnus numirėliu.; PftMHl' 
do automobilius del laidotuv.u, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeraa 78. 
820 W. Centre St., Mahanoy City


